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ΘΕΜΑ: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”
ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Έχοντες υπόψη:
1. Τα άρθρα 16, 17 και 18 του ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Α’/16.10.2010) «Σύσταση Εθνικού
Οργανισμού Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου
Υγείας και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4419/2016 (ΦΕΚ 174/Α’/20.9.2016) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 3ης Απριλίου 2014».
3. Τις διατάξεις του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010) «Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α’/23.12.2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό
και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α’/11.7.2005) «Οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Το ν. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 90 Α’), όπως ισχύει.
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/2019 - ΦΕΚ 4177/Β/15-11- 2019 περί
καθορισμού 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.

8. Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ1γ/Γ.Π./οικ.55959/26-07-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας περί
εφαρμογής της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας
9. Την Υ1/ΓΠ/οικ.76017/2002 (ΦΕΚ 1001 τ.Β’) Υγειονομική Διάταξη «περί απαγόρευσης
καπνίσματος».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
• Να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι κατά Διεύθυνση για την εφαρμογή της
αντικαπνιστικής νομοθεσίας
• Να αναρτηθεί σήμανση περί της απαγόρευσης του καπνίσματος ανά γραφείο και στους
διαδρόμους κάθε υπηρεσίας της Περιφέρειας και των Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.
• Να αναρτηθεί σήμανση εξωτερικά της υπηρεσίας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών που
προσέρχονται στην υπηρεσία πριν την είσοδό τους.
• Να απομακρυνθούν τα σταχτοδοχεία.
• Να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο και ευδιάκριτα το τηλέφωνο αριθμού κλήσης καταγγελιών
(1142).
Για την τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω και γενικά της εφαρμογής της αντικαπνιστικής
νομοθεσίας ορίζεται ως υπεύθυνος ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομίας και Διοίκησης κ. Καπέλιος
Βασίλειος, ο Αναπ. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ.
Διαμαντόπουλος Βασίλειος, ο Διευθυντής κάθε Υπηρεσίας και ο Διευθύνων Σύμβουλος κάθε
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
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 Διευθυντές των Υπηρεσιών επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για παραβάσεις
όπως:
• Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών 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
• Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης υποτροπής διπλασιάζεται το αμέσως
προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο. Ως υποτροπή - επανάληψη της παράβασης στον ίδιο χώρο νοείται
η επανάληψη της ίδιας παράβασης σε μεταγενέστερο χρόνο ή η πλέον της μίας παράβασης των
διατάξεων του ν. 3868/2010` , όπως ισχύει, που βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές στον ίδιο
δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο ή στο ίδιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Τα παραπάνω επιβαλλόμενα πρόστιμα εξοφλούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω
ηλεκτρονικού παραβόλου, e-παράβολο, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που
εκδίδεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Υπουργείο
Υγείας), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Τράπεζες ή τις κατά τόπους ΔΟΥ. Τα
πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974), στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ΑΛΕ 1560919001.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου, αποστέλλεται, από τις Αρμόδιες
Αρχές, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης

Επιβολής Προστίμου, ο νόμιμος τίτλος στη ΔΟΥ φορολογίας του παραβάτη, προκειμένου να
βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974, Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων, Κ.Ε.Δ.Ε. (ΦΕΚ 90 Α’).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών
3. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών
4. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
5. Προϊστάμενους Γενικών Δ/σεων
6. Προϊσταμένους Δ/νσεων έδρας, Περιφερειακών Ενοτήτων και Αυτοτελών Δ/νσεων και Τμημάτων
7. Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Πελοποννήσου
8. Προϊστάμενο Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
9. Διευθύνοντες Συμβούλους Νομικών Προσώπων

