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ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 
Νέοι περιορισμοί καπνίσματος από 22 Σεπτεμβρίου 2010  

 

Απαγορεύσεις καπνίσματος έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε  
 όλες τις επιβλεπόμενες παραλίες στη ∆υτική Αυστραλία.  
Τα άτομα δεν πρέπει να καπνίζουν σε περιοχή που είναι ανάμεσα σε σημαίες ή άλλους σηματοδότες 

τοποθετημένους σε παραλία για το σκοπό της ένδειξης επιβλεπόμενης περιοχής κολύμβησης.  
 

Οι επιβλεπόμενες παραλίες κολύμβησης συνήθως αναγνωρίζονται από:  
 

Την παρουσία διασωστών και ναυαγοσωστών  
∆ύο κόκκινες και κίτρινες σημαίες τοποθετημένες στην άμμο στην ακροθαλασσιά  
Οι σημαίες υποδεικνύουν ότι το κολύμπι μεταξύ των σημαίων είναι ασφαλές. 

 
Η απαγόρευση του καπνίσματος ισχύει μόνο ενόσω είναι τοποθετημένες στη θέση τους οι σημαίες.  

 

Πινακίδες  
 

Οι Τοπικές ∆ημαρχίες μπορούν να ανεγείρουν ή να εκθέτουν πινακίδες σε επιβλεπόμενες παραλίες 

που να υποδεικνύουν ότι το κάπνισμα τώρα απαγορεύεται μεταξύ των σημαίων σε επιβλεπόμενες 

παραλίες.  

Επιβολή του νόμου 
 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει πρωταρχική ευθύνη για την επιβολή θεμάτων σχετικών με το κάπνισμα 
στις παραλίες.  
Ο νέος Νόμος επιτρέπει στις Τοπικές ∆ημαρχίες να διορίζουν Υπαλλήλους Περιβαλλοντικής 

Υγείας (Environmental Health Officers) ή πρόσθετους υπαλλήλους, για παράδειγμα φύλακες 

(Rangers), για να βοηθούν με την επιβολή του νόμου.  

Οι εθελοντές διασώστες δεν έχουν ρόλο στην 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 μεταξύ των σημαίων τότε μπορεί να επιβληθούν οι ακόλουθες 

κυρώσεις στο άτομο που είναι υπεύθυνο:  
 

Mέγιστη Κύρωση Επιβαλλόμενη 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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