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ΑΠΟΦΑΖ Αριθμ. 507 

Ο 

 ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

 

α)   Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 16, 17 θαη 18 ηνπ Ν. 4633/19 (ΦΔΚ 161 Α’). 

β)   Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ 129 Α’) 

γ)   Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α’) 

δ)   Τελ Κ.Υ.Α. Γ2β/Γ.Π.νη. 80727/2019 (ΦΔΚ 4177 Β’) 

ε)   Τνλ Ο.Δ.Υ. ηνπ Γήκνπ καο (ΦΔΚ 2446/2014 η. Β’) 

ζη) Τελ ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο θαη 

δ)   Τελ αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 

Γήκνπ καο, αιιά θαη ηνπ πιεζπζκνύ πνπ επηζθέπηεηαη ηνπο ρώξνπο άζθεζεο ησλ Γεκνηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ, από ηνλ θαπλό. 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

Α) Σην άμεζη εθαρμογή ηοσ τεδίοσ Αποηροπής Καπνίζμαηος ζε όλοσς ηοσς τώροσς άζκηζης 

Γημοηικών Γραζηηριοηήηων, με ηην σλοποίηζη ηων παρακάηω ενεργειών: 
 

1) Απαγόρεσζη ηοσ καπνίζμαηος, για όλα ηα καπνικά προχόνηα, παραδοζιακά ή νέα, θσηικά ή 

μη, ηλεκηρονικό ή αημίζον ηζιγάρο κηλ: 
 

α. Σε όινπο ηνπο εζσηεξηθνύο ή θιεηζηνύο ρώξνπο δεκνηηθνύ θηηξίνπ, ή άιινπ δεκνηηθνύ 

ηδξύκαηνο ή εθπαηδεπηεξίνπ, πγεηνλνκηθνύ θέληξνπ ή ηαηξείνπ, ζηέγεο γηα ειηθησκέλνπο 

(ΚΑΠΗ) ή γηα άηνκα κε αλαπεξίεο, δεκνηηθνύ ζεάηξνπ, αίζνπζαο πξνβνιήο, πνιηηηζηηθνύ 

θέληξνπ, βηβιηνζήθεο, αζιεηηθνύ ρώξνπ, θπιηθείνπ θαη ρώξνπ εθδειώζεσλ γηα αλειίθνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδόηνπσλ θαη άιισλ νξγαλσκέλσλ ρώξσλ ζπλάζξνηζεο παηδηώλ. 

β. Σε δεκνηηθό όρεκα δεκόζηαο ρξήζεο (δεκνηηθή ζπγθνηλσλία). 

γ. Σε δεκνηηθό όρεκα ηδησηηθήο ρξήζεο ζην νπνίν επηβαίλεη αλήιηθν άηνκν (θάησ ησλ 18 εηώλ)  

ή άηνκν κε αλαπεξία ή γεληθόηεξν άηνκν πνπ ρξήδεη βνήζεηαο (ππεξήιηθεο θιπ).  

δ. Σε όινπο ηνπο θιεηζηνύο ρώξνπο εξγαζίαο.  

ε. Σε θιεηζηνύο αιιά θαη αλνηθηνύο εμσηεξηθνύο ρώξνπο: 

 ησλ Γεκνηηθώλ Παηδηθώλ Σηαζκώλ, εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ Πξνδεκνηηθήο, 

Γεκνηηθήο, Μέζεο, Γεληθήο θαη Μέζεο Τερληθήο Δθπαίδεπζεο θαη  

 ησλ ρώξσλ εθδειώζεσλ ή δξάζεσλ πνπ απεπζύλνληαη ζε αλειίθνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδόηνπσλ θαη ησλ άιισλ νξγαλσκέλσλ ρώξσλ 

ζπλάζξνηζεο παηδηώλ.  
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Πνπ επηηξέπεηαη ην θάπληζκα: 

Σε όινπο ηνπο αλνηθηνύο εμσηεξηθνύο ρώξνπο, εθηόο ησλ όζσλ αλαθέξνληαη πην πάλσ 

(πεξίπησζε ε).  
 

 Δπζύλε ππεπζύλνπ ηνπ ρώξνπ απαγόξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο ή ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ θάπνηνο-α θαπλίδεη ζηνλ ρώξν απηό:  

 Ο ππεύζπλνο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ή ηνπ ρώξνπ απαγόξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο, όπσο ζα νξηζηεί 

παξαθάησ ζην παξόλ,  ζεσξείηαη θαη ππεύζπλνο γηα ηελ παξάβαζε απηή, εθηόο αλ απνδείμεη όηη έιαβε 

όια ηα απαηηνύκελα κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζην ρώξν απηό (π.ρ. ηνπνζέηεζε 

πηλαθίδαο ζε πεξίνπηε ζέζε, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη επαλάγλσζηα θαη επδηάθξηηα όηη απαγνξεύεηαη 

ην θάπληζκα).  

Δπίζεο, σο ππεύζπλνο, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδεηαη κε εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγό, 

γηαηί ζε πεξίπησζε πνπ παξαθσιύεη, παξεκπνδίδεη ή παξελνριεί νπνηνδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν 

ιεηηνπξγό θαηά ηελ άζθεζε νπνηνπδήπνηε θαζήθνληνο ή εμνπζίαο ηνπ αλαηίζεηαη δπλάκεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ ή ησλ θαλνληζκώλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνύ ή απνπεηξάηαη λα πξάμεη 

θάπνην από ηα πην πάλσ, είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο.  

Δλλνείηαη όηη ζε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα ηεο επζύλεο ηνπ ππεπζύλνπ σο παξαπάλσ,  

επζύλεηαη θαη έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νόκνπ θαη ν παξαβάηεο θαπληζηήο ησλ πξντόλησλ θαπλνύ, όπσο 

απηά έρνπλ ήδε αλαιπηηθά πεξηγξαθεί, εθόζνλ θαπλίδεη ζε απαγνξεπκέλνπο δεκνηηθνύο ρώξνπο ή 

κέζα, ή θαη ζε ρώξνπο εξγαζίαο, είηε είλαη επηζθέπηεο ή ρξήζηεο ησλ ρώξσλ απηώλ είηε εξγαδόκελνο ή 

αηξεηόο ηνπ Γήκνπ καο.    
 

Λνηπέο απαγνξεύζεηο:  

Δπηπιένλ απαγνξεύεηαη:  

 (α) Η πξνκήζεηα θαη δηάζεζε πξντόλησλ θαπλνύ, ειεθηξνληθώλ ηζηγάξσλ, λέσλ πξντόλησλ 

θαπλνύ, θπηηθώλ πξντόλησλ γηα θάπληζκα θαη κε θαπληδόκελσλ πξντόλησλ θαπλνύ, από όια ηα 

θπιηθεία πνπ ηπρόλ ζηεγάδνληαη ζηνπο παξαπάλσ δεκνηηθνύο ρώξνπο, ζηνπο νπνίνπο 

απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα.    

(β) Η δσξεάλ δηαλνκή πξντόλησλ θαπλνύ, ειεθηξνληθώλ ηζηγάξσλ, λέσλ πξντόλησλ θαπλνύ, 

θπηηθώλ πξντόλησλ γηα θάπληζκα θαη κε θαπληδόκελσλ πξντόλησλ θαπλνύ.   

(γ) Η δηαλνκή ή ε θαηνρή ή ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε πξντόληνο, όπσο ζηαρηνδνρείν, αλαπηήξαο,    

δηαθεκηζηηθή νκπξέια, πέλλα ή άιιν παξόκνην δηαθεκηζηηθό πξντόλ ή δηαθεκηζηηθή επηγξαθή, 

πνπ ζα θέξεη ινγόηππν θαπληθώλ πξντόλησλ, ειεθηξνληθώλ ηζηγάξσλ, λέσλ πξντόλησλ θαπλνύ, 

κε θαπληδόκελσλ πξντόλησλ θαπλνύ θαη θπηηθώλ πξντόλησλ γηα θάπληζκα, ή ζα έρεη ζρήκα ή 

ζρέδην πνπ παξαπέκπεη ζε θαπληθά πξντόληα, ειεθηξνληθά ηζηγάξα, λέα πξντόληα θαπλνύ, κε 

θαπληδόκελα πξντόληα θαπλνύ, θαη θπηηθά πξντόληα γηα θάπληζκα, κε ζθνπό ηελ πξνώζεζή 

θαπληθώλ πξντόλησλ, ειεθηξνληθώλ ηζηγάξσλ, λέσλ πξντόλησλ θαπλνύ, κε θαπληδόκελσλ 

πξντόλησλ θαπλνύ θαη θπηηθώλ πξντόλησλ γηα θάπληζκα.                                                           
 Η άκεζε ή έκκεζε δηαθήκηζε θαη/ή ε ρνξεγία πξντόλησλ θαπλνύ, λέσλ πξντόλησλ θαπλνύ, 

θαπλνύ πνπ ιακβάλεηαη από ην ζηόκα, κε θαπληδόκελσλ πξντόλησλ θαπλνύ θαη θπηηθώλ 

πξντόλησλ γηα θάπληζκα θαζώο θαη ειεθηξνληθώλ ηζηγάξσλ, ππό ηε κνξθή γξαπηνύ, 

πξνθνξηθνύ, έληππνπ, ξαδηνθσληθνύ, θηλεκαηνγξαθηθνύ θιπ κελύκαηνο, ζε νπνηνδήπνηε 

δεκνηηθό ρώξν ή κέζν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ καο.      

 Η ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία απηόκαησλ κεραλώλ πώιεζεο πξντόλησλ θαπλνύ, ζε όινπο ηνπο 

δεκνηηθνύο ρώξνπο, θνηλόρξεζηνπο ή κε. 

 

2) Απομάκρσνζη όλφν ηφν ζηατηοδοτείφν, φς λήυη μέηροσ αποηροπής ηοσ καπνίζμαηος  

και 

3) Ανάρηηζη - ηοποθέηηζη ζήμανζης απαγόρεσζης ηοσ καπνίζμαηος ζε όλοσς ηοσς τώροσς 

άζκηζης δημοηικών δραζηηριοηήηφν. 

Η πξνκήζεηα θαη ε δηαλνκή ησλ ζρεηηθώλ ελδεηθηηθώλ πηλαθίδσλ απαγόξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζα 

γίλεηαη από ην Τκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ.  
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Β) Σον οριζμό σπεσθύνων για ηην ηήρηζη απαγόρεσζης ηοσ καπνίζμαηος, ζηοσς τώροσς άζκηζης 

δημοηικών δραζηηριοηήηων (τώροσς εργαζίας κλπ)   

Γηα ηελ επίβιεςε, επνπηεία θαη εθαξκνγή ησλ νξηδόκελσλ ζην Ν. 3868/2010, νξίδνληαη σο 

ππεύζπλνη γηα ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απηνί ζηεγάδνπλ, νη πξντζηάκελνη ησλ επί 

κέξνπο Τκεκάησλ ησλ Γ/λζεσλ ηνπ Γήκνπ, ή νη ππεύζπλνη ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ ηπρόλ 

ιεηηνπξγνύλ απνθεληξσκέλα (π.ρ. παηδηθνί ζηαζκνί θιπ). 

 

Δζσηεξηθή δηαλνκή: 

1. Γ/νζεις και ημήμαηα ηοσ Γήμοσ 

(κέζσ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ επί κέξνπο  

ηκεκάησλ, λα ιάβνπλ γλώζε όινη νη εξγαδόκελνη) 

2. Σμήμα Γιοικηηικής Μέριμνας ΓΓΤ, γηα αλάξηεζε 

ζην «ΓΙΑΥΓΔΙΑ» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

 

 

 

         Ο Γήμαρτος 

 

 

                Ηωάννης  Γκίκας 
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