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ΘΕΜΑ: “ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”.

Έχοντας υπόψη : 
1.  Τον Ν. 3420/2005 “Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο  του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας για τον έλεγχο του καπνού”.
2.  Τον  ν.  3730/2008  “Προστασία  ανηλίκων  από  τον  καπνό  &  αλκοόλ  και  άλλες
διατάξεις”.
3. Τον ν. 3868/2010 “Περί αναβάθμισης του Ε.Σ.Υ. απαγόρευση του καπνίσματος και
άλλων διατάξεων”.
4. Το προοίμιο του Καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που δηλώνεται
ότι η απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας είναι ένα από τα θεμελιώδη
δικαιώματα  κάθε  ανθρώπου  χωρίς  διάκριση  λόγω  φυλής,  θρησκείας,  πολιτικών,
πεποιθήσεων, νομικών ή κοινωνικών συνθηκών.
5.  Την  παρ.  5  του  άρθρου  3  της  υπ’ αριθμού  Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15.11.2019  Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4177/τ.Β’/15.11.2019), σύμφωνα με την οποία σε χρονικό
διάστημα ενός μηνός από την δημοσίευσή της, κάθε φορέας του ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα, οφείλει να καταρτίσει σχέδιο ελέγχου και αποτροπής του καπνίσματος εντός
των υπηρεσιών του, καθώς και να ορίσει υπεύθυνους για την εφαρμογή του.
6.  Το ότι  το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της επίτευξης του βασικού στόχου της
προστασίας και προάσπισης της Δημόσιας Υγείας, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο μέσω
της προσπάθειας για την καταπολέμηση τόσο του φαινομένου της εξάρτησης από το
κάπνισμα  όσο  και  των  αρνητικών  συνεπειών  της  χρήσης  προϊόντων  καπνού  στο
σύνολό του πληθυσμού.  Βασικός πυλώνας είναι ο τομέας  της πρόληψης μέσω της
ενημέρωσης  και  της  ευαισθητοποίησης  του  κοινωνικού  συνόλου  καθώς  και  των
ευάλωτων ομάδων πληθυσμού  (π.χ. ανηλίκων) σχετικά με τις βλαβερές επιπτώσεις
του καπνίσματος.
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7. Το ότι ο σκοπός του παρόντος σχεδίου είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας
μέσω  της  αποτροπής  των  δυσμενών  επιδράσεων  του  καπνίσματος  σε  όλες  τις
Δημόσιες  Υπηρεσίες.   Βασικό  στοιχείο  πέραν  των  απαραίτητων  και  αδιάλειπτων
ενεργειών  ενημέρωσης  του  κοινού  αποτελεί  και  η  υπενθύμιση  της  κείμενης
νομοθεσίας  προς  όλους  τους  εμπλεκόμενους  φορείς  και  η  εντατικοποίηση  των
ελέγχων  αναφορικά  με  την  ορθή  και  αυστηρή  τήρηση  του  ανωτέρω  σχετικού
θεσμικού πλαισίου κατά προτεραιότητα.

Αποφασίζουμε 

Συντάσσεται  το  παρόν  Σχέδιο  Ελέγχου  Καπνίσματος  και  Εφαρμογής  της
Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας που θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλες τις Υπηρεσίες
του Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με το οποίο οι υπεύθυνοι όλων των Υπηρεσιών θα
πρέπει άμεσα :
1.  Να  ενημερώσουν  ενυπόγραφα  όλους  τους  υπαλλήλους  για  την  εφαρμογή  της
αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
2. Να αναρτήσουν σήμανση περί της απαγόρευσης του καπνίσματος ανά γραφείο και
στους διαδρόμους των Υπηρεσιών, καθώς και να αντικαθιστούν αυτά σε περίπτωση
καταστροφής τους.
3. Να αναρτήσουν σήμανση εξωτερικά της Υπηρεσίας με στόχο την ενημέρωση των
πολιτών που προσέρχονται στην Υπηρεσία πριν την είσοδό τους.
4. Να φροντίσουν για την απομάκρυνση των σταχτοδοχείων.
5. Να φροντίσουν για την ανάρτηση σε εμφανές σημείο και ευδιάκριτα το τηλέφωνο
αριθμού κλήσης καταγγελιών (1142).
6.  Θα πρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση
παράβασης με συστάσεις και κλήση/συνεργασία των αρμοδίων Οργάνων Ελέγχου.

Για  την  τήρηση και  εφαρμογή  των  ανωτέρω και  γενικά  της  εφαρμογής  της
αντικαπνιστικής  νομοθεσίας  στις  υπηρεσίες  του  Δήμου  Πρέβεζας  ορίζονται  ως
υπεύθυνοι οι : 
 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
 Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Τμημάτων ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
 Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Γραφείων ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους . 
 κ. Μπορμπόλης Θεμιστοκλής  στην Αποκεντρωμένη  Υπηρεσία της Δ.Ε. Λούρου 
 κ. Σπυρέλη Ευαγγελινή στην Αποκεντρωμένη  Υπηρεσία  της Δ.Ε. Ζαλόγγου

Σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, εκτός των πειθαρχικών
κυρώσεων : 
1.  Στους  παραβάτες  υπαλλήλους  που  υπηρετούν  στις  υπηρεσίες  επιβάλλεται
πρόστιμο 100 ευρώ.
2.  Στους  παραπάνω οριζόμενους  υπευθύνους  επιβάλλεται  πρόστιμο  500  ευρώ,  για
παραβάσεις όπως :
 Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής.
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 Απομάκρυνση σταχτοδοχείων
 Απουσία  ανταπόκρισης  του  υπευθύνου  σε  διαμαρτυρία  για  την
πραγματοποίηση της παράβασης 
 Παράλειψη κλήσης των αρμόδιων Οργάνων Ελέγχου.
 Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου.
Σε  κάθε  περίπτωση  επανάληψης  της  παράβασης  –  υποτροπής  διπλασιάζεται  το
αμέσως προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
κ.α.α.

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου 
Αντιδήμαρχος 

Ιωάννης Δαρδαμάνης

Κοινοποίηση : 
1. Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Αναπληρωτές τους
2. Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Τμημάτων με τους Αναπληρωτές τους
3. Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Γραφείων με τους αναπληρωτές τους. 4.
4. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δ.Ε. Λούρου  κ. Μπορμπόλης Θεμιστοκλής
5. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δ.Ε. Ζαλόγγου κ. Σπυρέλη Ευαγγελία
6.Αντιδημάρχους Δήμου Πρέβεζας 
7.Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρέβεζας
8. Εντεταλμένους Συμβούλους Δήμου Πρέβεζας

ΑΔΑ: ΩΓΧΛΩΞΧ-ΗΙΒ


		2019-12-18T08:17:29+0200
	Athens




