
Άρθρο 96 ΝΟΜΟΣ 4600/2019 

Στον ν. 4419/2016 (Α΄ 174) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Στην περίπτωση 14 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί στην παραπάνω έννοια να συμπεριλαμβάνο-
νται και οι συσκευές η χρήση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση και συνδέεται αποκλει-
στικά με τη χρήση των νέων προϊόντων καπνού και να ορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι 
προϋποθέσεις προώθησης και διάθεσης αυτών. 

2. Η περίπτωση 16 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«16. «ηλεκτρονικό τσιγάρο»: προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση α-
τμού που περιέχει νικοτίνη ή ατμού που δεν περιέχει νικοτίνη με επιστόμιο ή στοιχείο του 
εν λόγω προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του περιέκτη, του δοχείου και της συσκευής 
χωρίς περιέκτη ή δοχείο. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να είναι επαναπληρώσιμα μέ-
σω περιέκτη επαναπλήρωσης και δοχείου ή επαναπληρώσιμα με περιέκτες μίας χρή-
σης.». 

3. Η περίπτωση 17 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«17. «περιέκτης επαναπλήρωσης»: δοχείο που περιέχει υγρό, ανεξαρτήτως αν σε αυτό 
περιέχεται ή όχι νικοτίνη, το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να επαναπληρώ-
σει ηλεκτρονικό τσιγάρο.». 

4. Στο άρθρο 2 προστίθενται περιπτώσεις 17α΄ και 17β΄ ως εξής: 

«17α. «νικοτινούχο υγρό»: υγρό που περιέχει νικοτίνη και προορίζεται για το άτμισμά του 
μέσω ηλεκτρονικού τσιγάρου,». 

17β. «μη νικοτινούχο υγρό»: υγρό που δεν περιέχει νικοτίνη και προορίζεται για το άτμι-
σμά του μέσω ηλεκτρονικού τσιγάρου,». 

5. Στο άρθρο 2 προστίθεται περίπτωση 42 ως εξής: «42) «υποκατάστατο καπνού»: κάθε 
προϊόν που δεν περιέχει καπνό, δεν αποτελεί φυτικό προϊόν για κάπνισμα ή ηλεκτρονικό 
τσιγάρο και μπορεί να προσομοιάζει ως προς τη σκοπούμενη χρήση με αυτά.». 

6. Στο άρθρο 2 προστίθεται περίπτωση 43 ως εξής: «43) «συναφή προϊόντα»: τα υποκα-
τάστατα καπνού, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το φυτικό προϊόν για κάπνισμα, καθώς και κάθε 
προϊόν η χρήση του οποίου συνδέεται με την κατ’ αποκλειστικότητα χρήση ενός από τα 
παραπάνω.». 

7. Στο άρθρο 3 οι λέξεις «ή κατασκευάζονται στα κράτη μέλη» αντικαθίστανται από τις λέ-
ξεις «ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα». 



8. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Οι μετρήσεις του παρόντος άρ-
θρου είναι δυνατό να πραγματοποιούνται και από εργαστήρια που εδρεύουν στην επικρά-
τεια άλλων κρατών-μελών της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν εγκριθεί κι 
εποπτεύονται αντιστοίχως από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές των κρατών αυτών και δεν α-
νήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από την καπνοβιομηχανία.». 

9. Το κείμενο του άρθρου 15 αριθμείται ως παράγραφος 1 και στο άρθρο αυτό προστίθε-
ται παράγραφος 2 ως εξής: 

«2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία στην αγορά του καπνού μάσησης, του καπνού που λαμ-
βάνεται από τη μύτη και των υποκατάστατων καπνού.». 

10. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρο 17 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η κοινοποίηση των συσκευών των νέων προϊόντων καπνού πραγματοποιείται με βάση 
τις υφιστάμενες κάθε φορά εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 5 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου της 3ης Απριλίου 2014.». 

11. Στο άρθρο 17 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: «13. Ως προς τη συσκευασία των 
συσκευών των νέων προϊόντων καπνού, εκτός αν διατίθενται σε κοινή συσκευασία με τα 
ίδια τα προϊόντα: 

α) ισχύουν οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα΄ και στστ΄ της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 18, 

β) αυτή περιλαμβάνει σύσταση στα ελληνικά να φυλάσσεται το προϊόν μακριά από παιδιά, 

γ) δεν περιλαμβάνει στοιχεία ή χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 13. 

Αν η συσκευή διατίθεται στην αγορά σε κοινή συσκευασία με το ίδιο το προϊόν, αυτή νοεί-
ται ως συσκευασία του προϊόντος.». 

12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο 
παρών δεν εφαρμόζεται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και στους περιέκτες επαναπλήρωσης 
που υπόκεινται σε απαίτηση αδειοδότησης, σύμφωνα με την Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων και 
Υγείας (Β΄ 1049) ή στις απαιτήσεις της ΔΥ8δ/Γ.Π./οικ.130648/2009 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Β΄ 2198).». 

13. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ) για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης με νικοτινούχο υγρό, πλη-
ροφορίες σχετικά με τη δοσολογία και την πρόσληψη νικοτίνης, όταν το προϊόν καταναλώ-
νεται υπό κανονικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες.». 



14. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς σχετικά με τα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα, καθώς και τους περιέκτες επαναπλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 
που αποδεικνύουν ότι, όσον αφορά τα νικοτινούχα υγρά, η χρήση τους από νέους και μη 
καπνιστές οδηγεί στον εθισμό στη νικοτίνη και τελικά στην παραδοσιακή κατανάλωση κα-
πνού.». 

15. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το Υπουργείο Υγείας, αναφορικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επανα-
πλήρωσης με νικοτινούχο υγρό, ύστερα από αίτημα, θέτει όλες τις πληροφορίες οι οποίες 
έχουν ληφθεί, σύμφωνα με το παρόν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 
λοιπών κρατών-μελών.». 

16. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 18 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ως προς τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης με νικοτινούχο υ-
γρό, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει αμελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες 
αρχές των λοιπών κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και κοινοποιεί 
υποστηρικτικά δεδομένα για το προσωρινό μέτρο.». 

17. Προστίθεται άρθρο 18α ως εξής: 

«Άρθρο 18α Ρυθμίσεις επί συστατικών και συσκευασιών των ηλεκτρονικών τσιγάρων και 
περιεκτών επαναπλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό 

Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες επαναπλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό 
ισχύουν: 

α) οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18, β) οι διατάξεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄, 
ε, ΄ και ζ ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 18, γ) οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 18, πλην της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄, δ) οι μονάδες συσκευασίας και 
όλες οι εξωτερικές συσκευασίες ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης 
φέρουν την εξής προειδοποίηση για την υγεία: 

«Το προϊόν αυτό ενδέχεται να είναι βλαπτικό για την υγεία». 

Οι προειδοποιήσεις για την υγεία τηρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγρα-
φο 2 του άρθρου 12.». 

18. Προστίθεται άρθρο 18β ως εξής: 

«Άρθρο 18β Ρυθμίσεις κυκλοφορίας των ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επανα-
πλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό 



1. Για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό ι-
σχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 5, 8 και 9 του άρθρου 18, καθώς και το άρθρο 16. 

2. α) Το μη νικοτινούχο υγρό διατίθεται στην αγορά μόνο σε ειδικούς περιέκτες επανα-
πλήρωσης και σε αναλώσιμα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή φιαλίδια μίας χρήσης. 

β) Απαγορεύεται η χωριστή πώληση και διάθεση στον τελικό καταναλωτή συστατικών, 
συμπεριλαμβανομένων και αρωμάτων, που προορίζονται για την ιδιοκατασκευή υγρών 
επαναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται τα 
συστατικά εκείνα που διατίθενται προς χρήση άλλη πλην της κατανάλωσης υγρού επανα-
πλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου. 

γ) Ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης με μη νικοτινούχο υγρό που δεν 
τηρούν τις προδιαγραφές της παραγράφου 1 απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά.». 

19. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των άρθρων 8 έως 16, του άρθρου 17 
παράγραφοι 1, 2, 11 και 13, του άρθρου 18 παράγραφοι 1 έως 6 και παράγραφος 8, των 
άρθρων 18 α και 18 β, καθώς και των άρθρων 19 και 21, τα πρόστιμα που προβλέπονται 
στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της Γ.Π. οικ. 104720/2010 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομι-
κών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστα-
σίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Τουρισμού (Β΄ 1315) επιβάλλονται με απόφαση του Υ-
πουργού Υγείας». 

20. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης κοινοποίησης, καθώς και σε περίπτωση ελ-
λιπούς κοινοποίησης ή ψευδούς κοινοποίησης κατά παράβαση των άρθρων 5, 6 και 7 και 
του άρθρου 20 παράγραφος 1 με απόφαση του Υπουργού Υγείας επιβάλλεται πρόστιμο 
τετρακοσίων (400) ευρώ ανά προϊόν.». 

21. Στο άρθρο 25 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Υγείας και Οικονομικών αναπροσαρμόζεται το ύψος των παραβόλων των πα-
ραγράφων 1 και 2 και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τον τρόπο υπολογισμού αυ-
τών και τον τρόπο καταβολής τους.». 

22. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 15 και οι διατάξεις της παραγράφου 13 του 
άρθρου 17 και του άρθρου 18β αρχίζουν να ισχύουν έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος. 

 


