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Nέοι Νόμοι Έκθεσης Προϊόντων Καπνού Για Όλους τους Εμπόρους      
Λιανικής Πώλησης  
Σε εφαρμογή από 22 Σεπτεμβρίου 2010 

 

Απαγόρευση στην έκθεση προϊόντων καπνού και αξεσουάρ 
καπνίσματος σε λιανικά καταστήματα.  

 

Από τις 22 Σεπτεμβρίου 2010 τα λιανικά καταστήματα στη ∆υτική Αυστραλία θα 

απαγορεύεται να εκθέτουν προϊόντα καπνού και αξεσουάρ καπνίσματος.  
 

Τι σημαίνει η απαγόρευση έκθεσης;  
 

Οι έμποροι λιανικής πώλησης προϊόντων καπνού θα χρειάζεται να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα 

καπνού, συμπεριλαμβανομένων ατομικών πακέτων και κουτιών, καθώς και τα αξεσουάρ 

καπνίσματος δεν μπορούν να είναι ορατά από το κοινό από το εσωτερικό ή το εξωτερικό των 

κτιρίων. 
 

Συμπτωματική θέαση  
 

Η απαγόρευση για έκθεση δεν ισχύει όταν προϊόντα καπνού, συμπεριλαμβανομένων πακέτων και 

αξεσουάρ καπνίσματος, εκτίθενται σε πελάτη κατόπιν δικής του αίτησης, συμπεριλαμβανομένης της 

έκθεσης κατά τη διάρκεια αυτής καθαυτής της συναλλαγής/πώλησης.  

 
Όταν οι έμποροι λιανικής πώλησης περιοδικά ανεφοδιάζουν τις μονάδες αποθήκευσης των 

προϊόντων καπνού που διαθέτουν, μπορεί να υπάρξει αναπόφευκτη δημόσια θέαση 

προϊόντων καπνού ή αξεσουάρ καπνίσματος κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.  

 
Είναι πολιτική του Υπουργείου Υγείας να επιτρέπει μια τέτοια αναπόφευκτη θέαση που μπορεί να 

συμβαίνει σε σχέση με νόμιμες και υπεύθυνα διεξαγώμενες συνηθισμένες επιχειρηματικές πράξεις 

(όπως ο ανεφοδιασμός ραφιών ή απογραφή εμπορευμάτων σε δημόσια θέα). Ωστόσο, οι έμποροι 

λιανικής πώλησης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πόρτες ή άλλα καλύμματα μονάδων 

αποθήκευσης δεν αφήνονται λόγω απροσεξίας ανοιχτά ύστερα από τον ανεφοδιασμό γιατί αυτό 

μπορεί να διατρέχει κίνδυνο μέτρων επιβολής του νόμου.  
 

Ετικέτες Τιμών και Πίνακες Τιμών  
 

Όπως ισχύει επί του παρόντος, πληροφορίες για τη διάθεση ή την τιμή προϊόντων καπνού 

μπορούν να εξακολουθούν να παρέχονται σε ετικέτες τιμών και πίνακες τιμών.  
 

Eκστρατεία Εκπαίδευσης 
 

Πρόσθετα με την ανταλλαγή απόψεων με διάφορους ενδιαφερόμενους του κλάδου θα διεξαχθεί 

μια εκστρατεία εκπαίδευσης. Αυτή θα περιλαμβάνει εκπαίδευση και διανομή πληροφοριών σε 

διάφορες μορφές όπως: ανακοινώσεις μέσων ενημέρωσης διαφημίσεις ραδιοφώνου και 

εφημερίδων έντυπο υλικό άμεσου ταχυδρομείου και μέσω του διαδικτύου.  
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Ποιοι τύποι αξεσουάρ καπνίσματος καλύπτονται από την απαγόρευση έκθεσης; 
 

Οι τύποι αξεσουάρ καπνίσματος που καλύπτονται από την απαγόρευση έκθεσης περιλαμβάνουν:  
 

τσιγαρόχαρτα 

πίπες 

τσιγαροθήκες  
 

μηχανές τυλίγματος  
 

ναργιλέδες και πίπες νερού που προτίθενται για τη χρήση προϊόντων καπνού  
 

οποιαδήποτε άλλα αξεσουάρ που μπορεί να χρησιμοποιούνται για κάπνισμα καπνού. 
 

Τα σπίρτα και οι αναπτήρες τσιγάρων δεν είναι αξεσουάρ καπνίσματος κι επομένως δεν 

καλύπτονται από την απαγόρευση έκθεσης και μπορούν να εξακολουθούν να εκτίθενται.  
 

Πώς θα επιβληθεί ο νόμος;  
 

Tο Υπουργείο Υγείας ∆υτικής Αυστραλίας θέτει μεγάλη έμφαση και εστίαση σε τακτική παρακολούθηση 
συμμόρφωσης και επιθεωρήσεις, ιδιαίτερα σε ανταπόκριση προς οποιεσδήποτε νέες νομοθετικές 
προδιαγραφές. Επιθεωρήσεις συμβαίνουν επίσης σε ανταπόκριση προς παράπονα από μέλη του κοινού.  

 

Tο Υπουργείο Υγείας χρησιμοποιεί μια ποικιλία στρατηγικών για να ενθαρρύνει και να 

βελτιώνει τη συμμόρφωση συμπεριλαμβανομένων  παροχής συμβουλών, εκπαίδευσης, 

επίσημων προειδοποιήσεων ή ποινικής δίωξης.  
 
 

Επικοινωνία με: 
 

Tobacco Control Branch 

Grace Vaughan House 

227 Stubbs Terrace 

SHENTON PARK WA 6008 
 

Tηλέφωνο: 1300 784 892 

Φαξ: (08) 9382 0770 

 
 
Ταχυδρομική 

∆ιεύθυνση: 

Department of Health 

PO Box 1335 

WEST LEEDERVILLE WA 6901 
 
∆ιαδίκτυο: www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol 

 

 
 
 

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 


