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                                                                             Αποφασίζει 
Την κατάρτιση σχεδίου για τον έλεγχο –αποτροπή του καπνίσματος και τη εφαρμογή της 
αντικαπνιστικής νομοθεσίας στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Δυτικής 
Θεσσαλονίκης, το οποίο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: 

1. Ανάρτηση σήματος απαγόρευσης καπνίσματος και του τηλεφωνικού αριθμού κλήσης 
καταγγελιών (1142) σε εμφανή σημεία της Υπηρεσίας 

2. Απομάκρυνση σταχτοδοχείων, αναπτήρων, διαφημιστικού υλικού καπνικών εταιρειών 
3. Αποστολή και ενυπόγραφη ενημέρωση του σχεδίου αποτροπής  προς όλους τους 

εργαζομένους για τη νομοθετική υποχρέωση απαγόρευσης καπνίσματος, τρόπο καταγγελίας 
και κατάλογο προστίμων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

. 

ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Ελέγχου αποτροπής Καπνίσματος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης» 
                            Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15-11-2019 (ΦΕΚ 4177/Β΄/15-11-2019) 
«Καθορισμός των οργάνων, διαδικασία ελέγχου πιστοποίησης των παρβάσεων 
και επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων, καθώς και τα κριτήρια 
προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των 
προστίμων, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του 
Ν. 3868/2010 ΦΚ 129/Α΄/3-8-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Το γεγονός της επιτακτικής ανάγκης ενίσχυσης του πλαισίου προστασίας και 
προαγωγής της υγείας του πληθυσμού από τον καπνό, με στόχο να 
προστατευθούν η σημερινή και οι μελλοντικές γενεές από τις καταστρεπτικές 
επιπτώσεις που έχουν η κατανάλωση καπνού και η έκθεση σε καπνό στην υγεία, 
την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον με την εφαρμογή μέτρων με 
σκοπό τη διαρκή και ουσιαστική μείωση της χρήσης του καπνού και της έκθεσης 
σε καπνό 
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Για την τήρηση-εφαρμογή του ως άνω σχεδίου ορίζουμε υπεύθυνους το Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και τους Προϊσταμένους των πέντε τμημάτων 
της Διεύθυνσης 
Οι ανωτέρω υποχρεούνται όπως μεριμνούν για την ορθή τήρηση και εφαρμογή των μέτρων-δράσεων 
που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο για τον έλεγχο –αποτροπή του καπνίσματος και την εφαρμογή 
της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στους χώρους ευθύνης της Διεύθυνσης καθώς επίσης και για τα εξής: 

 Την ανταπόκριση τους- ως υπεύθυνοι- σε τυχόν διαμαρτυρία πολιτών ή υπαλλήλων για την 
πραγματοποίηση παράβασης   

 Την κλήση των αρμόδιων Οργάνων Ελέγχου σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της 
αντικαπνιστικής νομοθεσίας 

 
Σε ότι αφορά τις παραβάσεις που αφορούν το κάπνισμα, σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες 
διατάξεις, εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων, επιβάλλονται και τα εξής πρόστιμα: 

1. Πρόστιμο 100 ευρώ στους παραβάτες υπαλλήλους της Διεύθυνσης που εντοπίζονται να 
καπνίζουν στους χώρους εργασίας 

2. Πρόστιμο 500 ευρώ στους παραπάνω οριζόμενους υπεύθυνους για παραβάσεις όπως: 

 Η μη κατάρτιση σχεδίου αποτροπής καπνίσματος και ορισμός υπεύθυνου/ων. 

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

 Απουσία ανταπόκρισης του υπεύθυνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της 
παράβασης 

 Παράλειψη κλήσης των αρμόδιων Οργάνων Ελέγχου 

 Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου 
 
 
 

 Ο  Διευθυντής  Δ/νσης Δ.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης 
            

                  Παύλος Α. Ματζιάρης 
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