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ΘΕΜΑ: Κατάρτιση σχεδίου ελέγχου και αποτροπής καπνίσματος και εφαρμογής της αντικαπνιστικής 

νομοθεσίας στις κτιριακές δομές  του Δήμου  Βισαλτίας 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 149 / 2023 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη : 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν.3852/2010,όπως ισχύουν « Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τις 

αρμοδιότητες του Δημάρχου. 

2) Τις διατάξεις των άρθρων 16,17 και 18 του Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 161Α΄/16-10-2010) «Σύσταση Εθνικού 

Οργανισμού Υγείας, ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας& λοιπές 

διατάξεις » 

3) Την υπ’ αριθμόν αρ Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ. 82942/2003 (ΦΕΚ 1292/Β΄) Υγειονομική διάταξη «περί απαγόρευσης 

του καπνίσματος σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους ,μεταφορικά μέσα μονάδες παροχής υπηρεσιών 

υγείας» 

4) Την υπ’ αρ. Δ2β/ΓΠ/οικ.80727 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4177/15.11.2019/τ.Β) Καθορισμός των οργάνων, της 

διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων & 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 Ν.3868/2010(ΦΕΚ 

129/Α/ 3.8.2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ». 

5) Το γεγονός ότι από τα οριζόμενα στην άνω ΚΥΑ: 

• Απορρέει η υποχρέωση των Διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α΄ και Β΄ 

Βαθμού στην κατάρτιση Σχεδίου αποτροπής καπνίσματος , ενώ η μη κατάρτιση σύμφωνα με την 

παρ.5 του άρθρου 3 της ΚΥΑ, επισύρει την επιβολή προστίμου. 

• Ορίζονται με σαφήνεια οι χώροι απαγόρευσης, 

• Προκύπτει επιπλέον η υποχρέωση ορισμού υπευθύνων παρακολούθησης της ορθής τήρησης 

των σχετικών διατάξεων, στους χώρους παροχής εργασίας και με συγκεκριμένες αρμοδιότητες 

• Ορίζονται τα κατά περίπτωση πρόστιμα που θα επιβάλλονται στις διαπιστωμένες παραβάσεις 

καθώς και οι τρόποι είσπραξης. 

6) Το γεγονός ότι η απαγόρευση καπνίσματος στους χώρους παροχής εργασίας, στοχεύει: 

α) στην προαγωγή της Υγείας και της αντικαπνιστικής κουλτούρας του πληθυσμού. 

β) στην προστασία των μη καπνιστών από τις επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος 

γ) στην μείωση του αριθμού των καπνιστών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

A. Την κατάρτιση Σχεδίου Ελέγχου Καπνίσματος και εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε όλες 

τις υπηρεσίες του Δήμου  Βισαλτίας ως εξής: 

1. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλα τα κτίρια του Δήμου  Βισαλτίας. 

• Με μέριμνα των παρακάτω οριζόμενων υπευθύνων διενεργείται: 

Ανάρτηση ειδικού σήματος με την ένδειξη « Απαγορεύεται το κάπνισμα» σε όλους τους χώρους 
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των κτιρίων ( εισόδους, γραφεία, διαδρόμους κλπ) σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15-

11-2019 (ΦΕΚ 4177/15.11.2019 τεύχος Β΄) 

•  Απομάκρυνση των σταχτοδοχείων από όλους τους χώρους των κτιρίων που στεγάζονται 

υπηρεσίες του Δήμου  Βισαλτίας 

• Άμεση ανταπόκριση σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση παράβασης με κλήση/συνεργασία 

των αρμόδιων οργάνων ελέγχου σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15-11-2019 (ΦΕΚ 

4177/15.11.2019 τεύχος Β΄) 

B.  Για την τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω και γενικά της εφαρμογής της αντικαπνιστικής 

νομοθεσίας του Δήμου  Βισαλτίας ορίζονται ως υπεύθυνοι οι εξής υπάλληλοι: 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΙΓΡΙΤΑ  

(ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : ΤΖΕΛΕΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : ΜΠΟΣΤΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΤΣΙΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΕΠ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ: ΖΑΠΡΟΥΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 

ΚΕΠ ΑΧΙΝΟΥ (ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ:\\ 

  

ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΚΕΠ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΠΑΛΑΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΛΑ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΡΠΝΗΣ:                                               ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

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 μέτρων αποτροπής 

• Απομάκρυνση σταχτοδοχείων 

• Απουσία ανταπόκρισης του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης 

• Παράλειψη κλήσης των αρμοδίων Οργάνων Ελέγχου 

• Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου 

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Διαύγεια , στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους χώρους ανακοινώσεων των 

κτιρίων του Δήμου. Επίσης να κοινοποιηθεί στα οριζόμενα μέλη. 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ 
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