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Ρέθυμνο 24 Φεβρουαρίου 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ: 537

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Σχέδιο Ελέγχου αποτροπής του καπνίσματος στις κτιριακές δομές του Δήμου Ρεθύμνης
και ορισμός υπευθύνων για την εφαρμογή του.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), αναφορικά
με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ άρθρο 17 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129/Α/03.08.2010) όπως ισχύει αναφορικά με την απαγόρευση χρήσης
προϊόντων καπνού.
3. Τις διατάξεις του Μέρους Β, άρθρα 16 και 17 του Ν.4633/2019 «Σύσταση Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του
Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 161/Α/16.10.2019) αναφορικά με την
απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού και κατανάλωσης καπνού σε υπαίθριους χώρους.
4. Τις παρ.5 και 6 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/15.11.2019 Κοινή Υπουργική
Απόφαση Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός
των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και 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.» (ΦΕΚ 4177/Β/15.11.2019).
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ2β/Γ.Π. οικ. 90189/20.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα
«Γνωστοποίηση έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη,
Υγείας και Εσωτερικών με Θέμα: “Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου
πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των
κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης προστίμων
καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ
129 Α /́ 3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει” και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της»
(ΑΔΑ: Ψ1ΙΥ465ΦΥΟ-3ΜΡ).

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ρεθύμνης δεν έχει Δημοτική Αστυνομία ή Υγειονομικές Υπηρεσίες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την κατάρτιση σχεδίου ελέγχου του καπνίσματος στις κτιριακές δομές του Δήμου Ρεθύμνης,
σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και συγκεκριμένα:
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1. Την κατά προτεραιότητα απαγόρευση του καπνίσματος και της κατανάλωσης προϊόντων
καπνού σε αθλητικές εγκαταστάσεις, κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής
αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων και σε κλειστούς χώρους αθλητικών
εκδηλώσεων του Δήμου Ρεθύμνης, με σκοπό την προστασία και προαγωγή της δημόσιας
υγείας και την αποτροπή των δυσμενών επιδράσεων του καπνίσματος.
2. Την απαγόρευση του καπνίσματος και της κατανάλωσης προϊόντων καπνού σε κάθε
εσωτερικό χώρο εργασίας και αναμονής των κτιριακών δομών του Δήμου, με σκοπό την
προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας και την αποτροπή των δυσμενών επιδράσεων
του καπνίσματος.
3. Την ανάρτηση απαγορευτικών σημάνσεων σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, την
απομάκρυνση όλων των σταχτοδοχείων και την τοποθέτηση, σε εμφανή σημεία του
τηλεφωνικού αριθμού καταγγελιών 1142.
4. Την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων για την απαγόρευση του καπνίσματος και την
εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας για τα παρακάτω:
i.

Στους παραβάτες των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος σε χώρους
αθλητικών εκδηλώσεων, κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων, χώρους άσκησης
ανηλίκων (παιδότοποι, παιδικές χαρές, γήπεδα κλπ), επιβάλλεται πρόστιμο:
Για τον καπνιστή

Για τον Υπεύθυνο Διαχείρισης

200,00€

500,00€

Σε κάθε περίπτωση επανάληψης της παρούσας παράβασης (υποτροπής) διπλασιάζεται
το αμέσως προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο.
Παραβάσεις:

ii.



Ανοχή ή μη επέμβαση του υπευθύνου.



Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής
(απομάκρυνση σταχτοδοχείων).



Απουσία ανταπόκρισης του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση
της παράβασης, μη πραγματοποίηση συστάσεων.



Παράλειψη κλήσης των αρμοδίων οργάνων ελέγχου.



Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου.

Στους παραβάτες των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους
χώρους εργασίας, στους χώρους αναμονής των δημοσίων υπηρεσιών καθώς και στους
κλειστούς χώρους των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, επιβάλλεται
πρόστιμο:
Για τον καπνιστή

Για τον Υπεύθυνο Διαχείρισης/ Προϊστάμενο

100,00€

500,00€

Σε κάθε περίπτωση επανάληψης της παρούσας παράβασης (υποτροπής) διπλασιάζεται
το αμέσως προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο.
Παραβάσεις:


Μη Κατάρτισης Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος και ορισμό υπευθύνων.



Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης
(απομάκρυνση σταχτοδοχείων).

και λήψης λοιπών
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iii.



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



Παράλειψη κλήσης των αρμοδίων οργάνων ελέγχου.



Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3730/2008
όπως ισχύει, η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από
τους δημοσίους λειτουργούς, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ
και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους εργασίας και αναμονής του
κοινού, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Πειθαρχικού Δικαίου (Ν.4057/2012) όπως ισχύει.

5. Ως υπεύθυνοι εφαρμογής του Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος ορίζονται οι παρακάτω:
ΔΟΜΗ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Αυτοτελές Γραφείο Αθλητισμού (Αθλητικές Εγκαταστάσεις)
Γραφεία Αθλητισμού
«Μελίνα Μερκούρη»

Σκουλούδης Ναπολέων, Υπάλληλος

Γήπεδο Σοχώρας

Τσίβης Γεώργιος, Υπάλληλος

Κλειστό Γυμναστήριο
«Μελίνα Μερκούρη»



Τσιμπούκας Φώτης, Υπάλληλος



Σταυριανάκης Γιάννης, Υπάλληλος



Σκεπασιανός Μιχάλης, Υπάλληλος



Αποκορονιωτάκη Αντωνία, Υπάλληλος

Ο κάθε υπάλληλος είναι υπεύθυνος κατά την διάρκεια της
βάρδιας του.

Δημοτικό Γήπεδο
Γάλλου



Αποστολάκης Μάρκος, Υπάλληλος



Αποστολάκη Ελένη, Υπάλληλος



Στελιουδάκης Ιωσήφ, Υπάλληλος

Ο κάθε υπάλληλος είναι υπεύθυνος κατά την διάρκεια της
βάρδιας του.
Δημοτικό Κλειστό
Γυμναστήριο
Περιβολίων



Κουτσουράκης Ευάγγελος, Υπάλληλος



Μιχαλιός Παναγιώτης, Υπάλληλος

Ο κάθε υπάλληλος είναι υπεύθυνος κατά την διάρκεια της
βάρδιας του.

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Κοινωνικής Προστασίας
Ισόγειο Δημαρχείου

Τσουπάκη Ευαγγελίας, Υπάλληλος

ος

Παρασύρη Αναστασία, Υπάλληλος

ος

Μπάκα Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού

1 Όροφος
2 Όροφος

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
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Γραφείο Πρόνοιας

Παρασύρη Αναστασία, Υπάλληλος

Κοινωνική Υπηρεσία

Μπουρνέλης Μιχαήλ, Υπάλληλος

Κέντρο Κοινότητας

Πλοτνικώφ Κυριακή, Υπάλληλος

Κέντρο Συμβουλευτικής
Γυναικών

Φουρναράκη Ελένη, Υπάλληλος

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών (Άδελε)

Πελαντάκη Χρυσούλα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών και σε περίπτωση απουσίας της, τον νόμιμο κάθε
φορά αναπληρωτή της

Διεύθυνση Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Αστικού Περιβάλλοντος &
Πρασίνου
Γραφείο Διεύθυνσης

Γκολφινοπούλου Νικολέτα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Αστικού
Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Τμήμα Καθαριότητας

Χριστοφοράκη Στυλιανή, Προϊσταμένη Τμήματος Αποκομιδής,
Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων

Τμήμα Πρασίνου

Αλαμάνου Γεωργία, Υπάλληλος

Τμήμα Διαχείρησης –
Συντήρησης Οχημάτων

Χιώτης Εμμανουήλ, Υπάλληλος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών
Τεχνική Υπηρεσία

Ποθητός Βασίλειος, Υπάλληλος

Οικοδομικό Συνεργείο

Μαριόλου Βασιλική, Υπάλληλος

Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης
Υπηρεσία Δόμησης

Νικολακάκης Γεώργιος, Υπάλληλος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
ΚΕΠ ΔΕ Ρεθύμνου
(Ζυμβρακάκη &
Ασκούτση γωνία
Ρέθυμνο)

Τσοβίλη Αλεξάνδρα, Προϊσταμένη Τμήματος Εσωτερικής
Ανταπόκρισης

ΚΕΠ ΔΕ Αρκαδίου
(Πηγή)

Βαβαδάκης Δημήτριος, Υπάλληλος

ΚΕΠ ΔΕ Ν. ΦΩΚΑ
(Ατσιπόπουλο)

Γάσπαρη Αιμιλία, Υπάλληλος

ΚΕΠ ΔΕ ΛΑΠΠΑΙΩΝ
(Επισκοπή)

Τερτζιδάκη Ευμορφία, Υπάλληλος

Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης - Εθελοντισμού
Αυτοτελές Τμήμα
Παιδείας - Δια βίου
Μάθησης –
Εθελοντισμού

Βασιλάκης Ευάγγελος, Υπάλληλος

Κέντρο Νέων

Πολάκη Αργυρώ, Υπάλληλος
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6. Ο/οι Υπεύθυνος/οι εφαρμογής του Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος οφείλει/ουν:
i. Να φροντίσει για την ανάρτηση σήμανσης απαγόρευσης του καπνίσματος στο χώρο
ευθύνης του/ους και μάλιστα σε εμφανή σημεία αυτού και να επαναλαμβάνει την
σήμανση για κάθε δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα του χώρου και την τοποθέτηση,
σε εμφανή σημεία του τηλεφωνικού αριθμού καταγγελιών 1142, καθώς και να
μεριμνήσει για την λήψη μέτρων αποτροπής των παραβάσεων, όπως ενδεικτικά η
απομάκρυνση των σταχτοδοχείων.
ii. Να ανταποκρίνεται σε κάθε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση παράβασης, να
προβαίνει στην πραγματοποίηση σύστασης στους παραβάτες καθώς και να καλεί τα
αρμόδια για την διεξαγωγή ελέγχου όργανα σε περίπτωση που αυτοί δεν
συμμορφώνονται.
iii. Να συνεργάζεται με τα αρμόδια για τον έλεγχο εφαρμογής του νόμου όργανα.
7. Κάθε Προϊστάμενος παράλληλα με τον Υπεύθυνο/ους εφαρμογής του Σχεδίου Αποτροπής
Καπνίσματος οφείλει να ενημερώσει τους υπαλλήλους που υπάγονται στην αρμοδιότητά του
για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και σε συνεργασία με αυτόν/ους να
φροντίσει για την εφαρμογή των εκ του νόμου προβλεπόμενων.
8. Η απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στους Πίνακες Ανακοινώσεων όλων των Δομών του
Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γενικό Γραμματέα
2. Προϊσταμένους Δ/νσεων & Τμημάτων του Δήμου
3. Ενδιαφερόμενους/ες
4. Ατ. Μητρ. Ενδιαφερομένων
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