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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α72010). 

2. Το Ν. 4633/19 (ΦΕΚ 161 Α/16-10-2019) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

(ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές 

διατάξεις». 

3. Την ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15-11-2019 (ΦΕΚ 4177/15.11.2019 τεύχος Β') με την οποία 

καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των 

προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, η 

διαδικασία είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του αντικαπνιστικού Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α73.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ που ορίζεται ότι οι Διοικήσεις των φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης, ΟΤΑ, ΠΠΔΔ, Ν.Π.Ι.Δ., και των φορέων εκείνων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο 

Τομέα οφείλουν να καταρτίσουν εντός μηνός από την δημοσίευση της ΚΥΑ, σχέδιο ελέγχου του 

καπνίσματος εντός του φορέα και να ορίσουν υπεύθυνους για την εφαρμογή του. 

5. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την κατάρτιση σχεδίου ελέγχου καπνίσματος στον ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, σύμφωνα με τα 
κατωτέρω αναλυτικά εκτιθέμενα: 

1. Απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού καθώς και το άτμισμα σε όλα       
τα κτίρια που στεγάζουν Υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα σε όλους τους 
χώρους εργασίας καθώς και στους χώρους αναμονής αυτών. Σκοπός της απαγόρευσης είναι η 
προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας μέσω της αποτροπής των δυσμενών επιδράσεων του 
καπνίσματος. 

2. Ως υπεύθυνοι διαχείρισης/εφαρμογής του σχεδίου αποτροπής καπνίσματος ορίζονται:  

           Α) Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης καθώς και οι      

           Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Τμημάτων (ο καθένας για τη Διεύθυνση ή το Τμήμα του οποίου     

           προΐσταται) και σε περίπτωση απουσίας τους οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. 

Β) Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που στεγάζονται σε διαφορετικά από τη Διεύθυνση κτίρια, 

υπεύθυνοι ορίζονται οι Προϊστάμενοί τους. 

Γ) Ο Δήμαρχος για τα αυτοτελή Γραφεία , τους κοινόχρηστους χώρους του Δημαρχείου 

Αλεξανδρούπολης (Λ. Δημοκρατίας 306), του Π. Δημαρχείου (Πλατεία Κύπρου) καθώς και σε 

χώρους-γραφεία όπου συστεγάζονται αιρετοί και υπάλληλοι από περισσότερες οργανικές 

μονάδες.       

Δ) Ο Αντιδήμαρχος Φερών για τους κοινόχρηστους χώρους του πρώην Δημαρχείου Φερών , 

καθώς και σε χώρους-γραφεία όπου συστεγάζονται υπάλληλοι από περισσότερες οργανικές 

μονάδες. 
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Ε) Η Αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης για τους κοινόχρηστους χώρους του πρώην Δημαρχείου 

Τραϊανούπολης , καθώς και σε χώρους-γραφεία όπου συστεγάζονται υπάλληλοι από 

περισσότερες οργανικές μονάδες. 

ΣΤ) Σε κάθε Κοινότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ως υπεύθυνος διαχείρισης/εφαρμογής 

του σχεδίου αποτροπής καπνίσματος, στα κτίρια που φιλοξενούν υπηρεσίες του Δήμου ή της 

Κοινότητας και δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες, ορίζεται ο κάθε Πρόεδρος 

Κοινότητας. 

3. Όλοι οι ανωτέρω υπεύθυνοι οφείλουν άμεσα να προβούν στα ακόλουθα: 

α. Να ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους για τη εφαρμογή 

της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. 

β. Να μεριμνήσουν για την ανάρτηση σήμανσης περί της απαγόρευσης του καπνίσματος ανά 

γραφείο και στους διαδρόμους των Υπηρεσιών, καθώς και να αντικαθιστά αυτά σε περίπτωση 

καταστροφής τους. 

γ. Να αναρτήσουν σήμανση εξωτερικά της Υπηρεσίας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών 

που προσέρχονται στην Υπηρεσία πριν την είσοδό τους. 

δ. Να φροντίσουν για την απομάκρυνση των σταχτοδοχείων από όλους τους εσωτερικούς 

χώρους αρμοδιότητάς τους. 

ε. Κάθε οριζόμενος θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα σε διαμαρτυρία για την 

πραγματοποίηση παράβασης με συστάσεις και κλήση/συνεργασία των αρμοδίων Οργάνων 

Ελέγχου. 

στ. Κάθε οριζόμενος θα πρέπει να συνεργάζεται με τα Όργανα Ελέγχου που ορίζονται στην 

ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15-11-2019 (ΦΕΚ 4177/15.11.2019 τεύχος Β') και να τα 

διευκολύνει στο έργο τους.          Παραβάσεις που αφορούν το Κάπνισμα: 

Δημόσιοι χώροι εργασίας, χώροι αναμονής 

Δημοτικών και Κοινοτικών καταστημάτων. 

Σε κάθε περίπτωση επανάληψης της 

παρούσας παράβασης - υποτροπής 

διπλασιάζεται το αμέσως προηγούμενο 

επιβληθέν πρόστιμο. 

• 100 € πρόστιμο για τον καπνιστή 

• 500 € πρόστιμο για τον υπεύθυνο διαχειριστή ή 

Προϊστάμενο/Διευθυντή 

• Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης 

λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση 

σταχτοδοχείων κ.λπ.) 

• Απουσία ανταπόκρισης του υπεύθυνου σε 

διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της 

παράβασης 

• Παράλειψη κλήσης των αρμοδίων Οργάνων 

Ελέγχου. 

• Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου. 

.Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας και 

αναμονής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για τον παραβάτη υπάλληλο (καπνιστή) και 

τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη των δημοτικών 

υπαλλήλων. Εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων, στον παραβάτη υπάλληλο (καπνιστή) 

επιβάλλεται επιπλέον και πρόστιμο εκατό ευρώ (100,00 €). Σε κάθε περίπτωση επανάληψης της 

παρούσας παράβασης- υποτροπής διπλασιάζεται το αμέσως προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο 

 
 

Με μέριμνα των Προϊσταμένων τους, να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης. 
   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 
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