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ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Στην παρούσα ενότητα, περιλαμβάνεται η βασική, ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την ολική 

απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους. 

ΝΟΜΟΙ 

1. Ο Ν. 3420/2005 «Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον 

έλεγχο του καπνού» (ΦΕΚ 298/Τεύχος Α΄/6-12-2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Ο Ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 262/Τεύχος Α΄/23-12-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Ο Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Τεύχος Α΄/3-8-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Ο Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

31/Τεύχος Α΄/2-3-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Ο Ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270/Τεύχος Α΄/24-12-

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Ο Ν. 4419/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την 

κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την 

κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της 

Oδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της 

Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 

2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης 

των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, 

καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Τεύχος Α΄/20-9-2016), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

7. Ο Ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, 

Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 

λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Τεύχος Α΄/9-3-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

8. Ο Ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα 

προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 161/Τεύχος 

Α΄/16-10-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

1. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/15-11-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των 

οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των 

προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, 

της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την 

εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄/3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΦΕΚ 

4177/Τεύχος Β΄/15-11-2019) 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

1. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ2β/Γ.Π. οικ. 90189/20-12-2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα 

«Γνωστοποίηση έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, 

Υγείας και Εσωτερικών με Θέμα: “Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης 

των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων 

προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης προστίμων καθώς και κάθε 

άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄/3.8.2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει” και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της» (ΑΔΑ: Ψ1ΙΥ465ΦΥΟ-3ΜΡ) 
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ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Το νομικό πλαίσιο καθορίζει τους χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα, τον ελεγκτικό μηχανισμό, 

τις κυρώσεις και τα πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα και υπεύθυνους χώρων, ιδιωτικών και δημόσιων, 

καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων, επιβολής των προβλεπομένων 

κυρώσεων, είσπραξης προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία.  

Ως κάπνισμα εννοείται η χρήση τσιγάρου, πούρου, πίπας, το άτμισμα, τα θερμαινόμενα, ο 

ναργιλές. 

 Ειδικά για τα νοσοκομεία, στην έννοια των χώρων όπου το κάπνισμα απαγορεύεται, εμπίπτουν, 

ενδεικτικά, όλοι οι χώροι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων στους οποίους περιλαμβάνονται οι 

ακάλυπτοι χώροι, οι ταράτσες, τα αίθρια, οι εξώστες, καθώς και οι λοιποί υπαίθριοι και 

ημιυπαίθριοι χώροι κλπ. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι το κάπνισμα επιτρέπεται στους 

υπαίθριους χώρους του Νοσοκομείου μόνο για ψυχιατρικούς ασθενείς.  

Την εποπτεία για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους 

δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας ασκεί το Υπουργείο Υγείας και η 

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων). Όργανα ελέγχου, 

διαπίστωσης παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων είναι τα εξής: Υγειονομικές Υπηρεσίες των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, Ελληνική Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία, 

Λιμενικό Σώμα, Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), Ελεγκτές του ΕΟΤ, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

(Σ.ΕΠ.Ε.), Μεικτά κλιμάκια των παραπάνω. 

Τα πρόστιμα, σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα, διαμορφώνονται σε (ενδεικτικά):  

o 100€ για όσους καπνίζουν σε κλειστούς χώρους νοσηλευτικών ιδρυμάτων & φορέων 

παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας ή δημόσιους χώρους εργασίας και χώρους 

αναμονής δημοσίων υπηρεσιών 

o 200€ για όσους καπνίζουν σε χώρους παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, 

παιδότοπων κλειστών & υπαίθριων και όλων των ιδρυμάτων Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιων & ιδιωτικών και γενικά σε χώρους κλειστούς 

και υπαίθριους με παρουσία ανηλίκων 

o 500€ για τον Υπεύθυνο Διαχείρισης για παραβάσεις, όπως ανοχή ή μη επέμβαση 

υπευθύνου, έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής 

(απομάκρυνση σταχτοδοχείων), απουσία ανταπόκρισης σε διαμαρτυρία για την 

πραγματοποίηση της παράβασης, μη πραγματοποίηση συστάσεων, παράλειψη κλήσης 

αρμοδίων οργάνων ελέγχου και έλλειψη συνεργασίας με όργανα ελέγχου) 
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o 1.500€ για όσους καπνίζουν μέσα σε οχήματα που επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 

ετών (3.000€ για τον οδηγό) 

o Σε κάθε περίπτωση επανάληψης της παράβασης-υποτροπής, διπλασιάζεται το αμέσως 

προηγούμενο υποβληθέν πρόστιμο. 

 Οι υπεύθυνοι Διαχείρισης και Λειτουργίας Οργανισμών Δημοσίου, Υπηρεσιών Δημοσίου, ΔΕΚΟ 

κ.λπ. τιμωρούνται με πρόστιμο 500 ευρώ για τις εξής πράξεις και παραλείψεις: μη Κατάρτιση 

Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος και ορισμό υπευθύνων, μη Ανάρτηση σήμανσης και λοιπών 

μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων), μη ανταπόκριση του υπευθύνου σε 

διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης, μη κλήση των αρμοδίων οργάνων, μη 

συνεργασία με τους ελεγκτές. 

Σημειώνεται ότι η παραβίαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από δημόσιους 

λειτουργούς στους χώρους που είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, εκτός από παράβαση υπό 

τους γενικούς όρους που περιγράφονται στο νομικό πλαίσιο (διοικητική κύρωση – πρόστιμο), 

αποτελεί ταυτόχρονα και πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που 

διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους (Πειθαρχικό Δίκαιο).  

Επισημαίνεται η υποχρέωση θεώρησης και τήρησης Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος (αρ. 17 του Ν. 

3868/2010) για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, υποχρέωση που αφορά και τα 

λειτουργούντα εντός των χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος.  

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Σκοπός της αναπτυσσόμενης στρατηγικής αποτελεί η διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω της 

αποτροπής, σε όλους τους δημόσιους χώρους και χώρους συνάθροισης κοινού, των δυσμενών 

επιπτώσεων του καπνίσματος στην υγεία των πολιτών, αλλά και η πρόληψη μέσω της ενημέρωσης και 

της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου, καθώς και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (π.χ. 

ανήλικων, ατόμων με προβλήματα υγείας) σχετικά με τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος και 

της έκθεσης σε αυτό στην υγείας τους. 

Στόχος των μέτρων αποτροπής καπνίσματος που περιλαμβάνονται στην παρούσα στρατηγική 

αποτροπής καπνίσματος, είναι η εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας με ενιαίο σε περιφερειακό 

επίπεδο τρόπο για τις μονάδες υγείας, η ανάπτυξη δράσεων δημοσιότητας με κοινή επικοινωνιακή 

ταυτότητα και η διασφάλιση της εφαρμογής της ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος σε δομές 

παροχής υπηρεσιών υγείας με τον ορισμό διαδικασιών και αρμοδίων οργάνων εποπτείας και ελέγχου.    
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ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 

 

 Ολική απαγόρευση καπνίσματος και κατανάλωσης προϊόντων καπνού σε όλους τους 

χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος/κέντρου υγείας 

Στην απαγόρευση περιλαμβάνονται οι ακάλυπτοι χώροι, οι ταράτσες, τα αίθρια, οι εξώστες, καθώς και 

οι λοιποί υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι κλπ. Περιλαμβάνονται επίσης όλοι οι εσωτερικοί χώροι 

εργασίας και αναμονής των κτιριακών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου/κέντρου υγείας. Το κάπνισμα 

επιτρέπεται στους υπαίθριους χώρους του Νοσοκομείου μόνο για τους ψυχιατρικούς ασθενείς. 

 Ανάρτηση απαγορευτικών σημάνσεων σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου/Κέντρου 

Υγείας 

Απαιτείται η ανάρτηση του απαγορευτικού σήματος σε εμφανές σημείο και η επανάληψη της 

σήμανσης για την απαγόρευση του καπνίσματος για κάθε δεκαπέντε τετραγωνικά μέτρα του χώρου. Η 

τοποθέτηση σήμανσης αφορά σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου/Κέντρου Υγείας, όπως 

κοινόχρηστοι χώροι, χώροι αναμονής, ιατρεία, γραφεία, εργαστήρια, WC, κλινικές κτλ. 

 Απομάκρυνση σταχτοδοχείων 

Όλα τα σταχτοδοχεία (επιτραπέζια, επιδαπέδια κτλ) απομακρύνονται από όλους τους χώρους του 

Νοσοκομείου/Κέντρου Υγείας με ευθύνη του/των υπευθύνου/ων εφαρμογής του Σχεδίου Αποτροπής 

Καπνίσματος κάθε δομής/τμήματος/χώρου.  

 Ανάρτηση σε εμφανή σημεία του νοσοκομείου/κέντρου υγείας του τηλεφωνικού αριθμού 

καταγγελιών 1142 

Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1142, οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τις προβλέψεις του 

νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος, να αναζητήσουν βοήθεια για τη διακοπή του 

καπνίσματος, αλλά και να αναφέρουν παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας. Οι επώνυμες αναφορές 

ομαδοποιούνται και προωθούνται απευθείας στις Αρχές Ελέγχου ανά κατηγορία (Ελληνική Αστυνομία, 

Δημοτική Αστυνομία, Υγειονομικές Διευθύνσεις Περιφερειών ή Λιμενικό Σώμα) και κατόπιν 

διενεργούνται έκτακτοι ή τακτικοί στοχευμένοι έλεγχοι, με βάση τις καταγγελίες που έχουν 

καταγραφεί στο σύστημα. 
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 Ενημέρωση όλων των υπαλλήλων και επισκεπτών του Νοσοκομείου/Κέντρου Υγείας για 

την ολική απαγόρευση του καπνίσματος και της κατανάλωσης προϊόντων καπνού σε 

όλους τους χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος/κέντρου υγείας 

Απαιτείται η έγγραφη ενημέρωση των υπαλλήλων του Νοσοκομείου/Κέντρου Υγείας περί της 

εφαρμογής των μέτρων αποτροπής καπνίσματος που αναφέρονται στο Σχέδιο Αποτροπής 

Καπνίσματος, με ευθύνη των Προϊσταμένων αυτών. Οι επισκέπτες του νοσοκομείου/κέντρου υγείας 

πρέπει να ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο για την απαγόρευση του καπνίσματος, όπως 

ενδεικτικά με την ανάρτηση ενημερωτικών πινακίδων (υποχρεωτική ενέργεια), την περιοδική 

εκφώνηση σχετικών μηνυμάτων από μεγαφώνου, τη διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, την 

ανάρτηση υλικού στον ιστότοπο της μονάδας κτλ. 

 Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού και μηνύματος στον ιστότοπο του Νοσοκομείου/Κέντρου 

Υγείας 

Για την ενημέρωση των επισκεπτών, εργαζομένων και του ευρύτερου κοινού για την αντικαπνιστική 
νομοθεσία και τα μέτρα εφαρμογής αυτής στο Νοσοκομείο/Κέντρο Υγείας, απαιτείται η ανάρτηση 
στον ιστότοπο του Νοσοκομείου/Κέντρου Υγείας (α) ενημερωτικού υλικού για την ισχύουσα 
νομοθεσία, (β) ενημερωτικού μηνύματος για την απαγόρευση του καπνίσματος και της κατανάλωσης 
προϊόντων καπνού σε όλους τους χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος/κέντρου υγείας, (γ) 
ενημέρωσης για τη λειτουργία ιατρείου διακοπής καπνίσματος και (δ) του τηλεφωνικού αριθμού 1142.  
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ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Το υλικό είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (Αρχική/Υγεία/Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας/Δράσεις, Παρεμβάσεις και Προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας/Αγωγή 

Υγείας/Έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό) μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-ygeias/draseis-kai-

programmata-agwghs-ygeias/agwgh-ygeias/entypo-kai-optikoakoystiko-yliko  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΦΙΣΑ 

 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-ygeias/draseis-kai-programmata-agwghs-ygeias/agwgh-ygeias/entypo-kai-optikoakoystiko-yliko
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-ygeias/draseis-kai-programmata-agwghs-ygeias/agwgh-ygeias/entypo-kai-optikoakoystiko-yliko
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Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Α Π Ο Τ Ρ Ο Π Η Σ  Κ Α Π Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ  Μ Ο Ν Α Δ Α Σ  
Υ Γ Ε Ι Α Σ  … .  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Η πρόληψη μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού σε θέματα που 

άπτονται του καπνίσματος και της χρήσης προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων αποτελεί 

βασικό πυλώνα επιτυχίας της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και ευρύτερα, της 

υιοθέτησης υγιών προτύπων συμπεριφοράς.  

Η προαγωγή υγείας και ειδικότερα η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού 

σχετικά με τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αποτροπής 

του καπνίσματος στις μικρές ηλικίες. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Υγείας έχει διαμορφώσει και 

υλοποιεί εθνικά προγράμματα αγωγής και προαγωγής της υγείας στις σχολικές κοινότητες. 

Ενημερωτικό υλικό είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας 

(Αρχική/Υγεία/Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας/Δράσεις, Παρεμβάσεις και Προγράμματα Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας/Αγωγή Υγείας/Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού) μέσω 

του συνδέσμου: https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-

ygeias/draseis-kai-programmata-agwghs-ygeias/agwgh-ygeias/draseis-kai-parembaseis-

eyaisthhtopoihshs-kai-enhmerwshs-toy-mathhtikoy-plhthysmoy/prolhpsh-kai-diaxeirish-xrhshs-

kapnoy-sta-sxoleia  

Πληροφορίες για τις δυνατότητες απεξάρτησης από το κάπνισμα μπορούν να αναζητηθούν επίσης 

από τον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (Αρχική/Υγεία/Δράσεις για την Υγεία/Αντιμετώπιση 

εξαρτήσεων/Λοιπές εξαρτήσεις/Πληροφορίες για την Απεξάρτηση από το κάπνισμα) μέσω του 

συνδέσμου:https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/antimetwpish-

eksarthsewn/loipes-eksarthseis/plhrofories-gia-thn-apeksarthsh-apo-to-kapnisma  

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 1142 

Για την ενημέρωση επί θεμάτων σχετιζόμενων με την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, την 

καταγγελία παραβάσεων αυτής, αλλά και την υποστήριξη στη διακοπή του καπνίσματος, η γραμμή 

1142 υποστηρίζει τους πολίτες, παρέχοντας οδηγίες και καθοδήγηση. Τα στοιχεία του πολίτη 

καταγράφονται και εντός 48 ωρών, Επαγγελματίας Υγείας αναλαμβάνει να ενημερώσει και να 

καθοδηγήσει τον ενδιαφερόμενο σε κάποιο Ιατρείο διακοπής καπνίσματος, όπου ειδικοί θα 

αναλάβουν την υποστήριξη της προσπάθειάς του.  

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-ygeias/draseis-kai-programmata-agwghs-ygeias/agwgh-ygeias/draseis-kai-parembaseis-eyaisthhtopoihshs-kai-enhmerwshs-toy-mathhtikoy-plhthysmoy/prolhpsh-kai-diaxeirish-xrhshs-kapnoy-sta-sxoleia
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-ygeias/draseis-kai-programmata-agwghs-ygeias/agwgh-ygeias/draseis-kai-parembaseis-eyaisthhtopoihshs-kai-enhmerwshs-toy-mathhtikoy-plhthysmoy/prolhpsh-kai-diaxeirish-xrhshs-kapnoy-sta-sxoleia
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-ygeias/draseis-kai-programmata-agwghs-ygeias/agwgh-ygeias/draseis-kai-parembaseis-eyaisthhtopoihshs-kai-enhmerwshs-toy-mathhtikoy-plhthysmoy/prolhpsh-kai-diaxeirish-xrhshs-kapnoy-sta-sxoleia
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-ygeias/draseis-kai-programmata-agwghs-ygeias/agwgh-ygeias/draseis-kai-parembaseis-eyaisthhtopoihshs-kai-enhmerwshs-toy-mathhtikoy-plhthysmoy/prolhpsh-kai-diaxeirish-xrhshs-kapnoy-sta-sxoleia
https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/antimetwpish-eksarthsewn/loipes-eksarthseis/plhrofories-gia-thn-apeksarthsh-apo-to-kapnisma
https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/antimetwpish-eksarthsewn/loipes-eksarthseis/plhrofories-gia-thn-apeksarthsh-apo-to-kapnisma

