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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 
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Συνεδρίαση 4η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 56/2020 

Σήμερα 19/02/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 129102/13-02-2020 
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στις 13-02-2020, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 13ο Η.Δ. 

Εφαρμογή Σχεδίου Αποτροπής του Καπνίσματος στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με 
την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 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 
Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄/3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ενενήντα έξι (96) 
παρόντων επί συνόλου εκατό (100) Περιφερειακών Συμβούλων (παρ. 7 άρθρο 157 Ν. 
3852/2010), λόγω παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αθανασόπουλου 
Ιωάννη.  
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης επί του θέματος, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της 
παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. Ι. Σγουρός, Α. Αβραμίδου-
Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. 
Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας, δήλωσαν 
ότι αποχωρούν από τη συζήτηση του 13ου & 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 
Οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
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Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Βαθιώτης Αθανάσιος, Δουνδουλάκη Ελένη, 
Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, 
Αγγελοπούλου Μαρία, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη 
Αικατερίνη, Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλιμπέρτη Βασιλική (Βίκυ), Αλυμάρα Σοφία, 
Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, 
Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη 
Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική 
(Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου 
Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιαννακουλοπούλου 
Γρηγορία, Γρηγορίου Ηλίας, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου 
Ειρήνη (Ρένα), Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή 
(Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατσιγιάννης 
Αθανάσιος, Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης 
Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-Κρασοπούλου 
Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Μελάς Σταύρος, 
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, 
Παναγιώταρος Ηλίας, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης 
Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Ράσσιας (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σιώρας Ηλίας, 
Σμέρος Ιωάννης, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Απόντες: 
Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Γιαννακόπουλος Βασίλειος.  
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αδαμόπουλος Σπυρίδων, Αλεξίου Ελισσάβετ, 
Αλμπάνης Ευάγγελος, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, 
Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Δαλιάνη Φωτεινή, 
Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), 
Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Πρωτούλης Ιωάννης, Σγουρός 
Ιωάννης, Σχινάς Θεόδωρος, Τουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Τσίχλη Μαριάνα. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος, μετά 
την αποχώρηση του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Σπυρίδωνα Αδαμόπουλου, όρισε 
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αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β’/17-06-2011). 
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος 
Θεοδωρόπουλος δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Βαθιώτη, ο οποίος θέτει υπ’ 
όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 61148/23-01-2020 εισήγηση 
της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, 
που έχει σταλεί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 

 
Με βάση τις διατάξεις: 
 
1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει. 
2. Της  με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφασης του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
3. Του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129 Α΄/3.8.2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
4. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15.11.2019 ΚΥΑ «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 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄/3.8.2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει», (ΦΕΚ 4177 Β΄/15.11.2019) 
 

  & Έχοντας υπόψη: 
 

Το από 20.12.2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ:Ψ1|Υ465ΦΥΟ-3ΜΠ και 
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 των προστίμων καθώς και κάθε άλλης 
αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129 
Α΄/3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» και διευκρινίσεις για την εφαρμογή 
της» 
 

                                                    ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15.11.2019 των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, 
Υγείας και Εσωτερικών η οποία έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3, παρ.4 του 
Ν. 3730/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4633/2019 και τις διευκρινίσεις 
για την εφαρμογή αυτής που εδόθησαν μέσω του ΑΔΑ:Ψ1|Υ465ΦΥΟ-3ΜΠ εγγράφου του 
Υπουργείου Υγείας, η Διοίκηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλει να 
καταρτίσει και να εφαρμόσει Σχέδιο Αποτροπής του Καπνίσματος εντός του φορέα. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Την εφαρμογή Σχεδίου Αποτροπής του Καπνίσματος στην Περιφέρεια Αττικής, σε 
συμμόρφωση με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15.11.2019 των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, 
Υγείας και Εσωτερικών και έχοντας υπόψη το με ΑΔΑ:Ψ1|Υ465ΦΥΟ-3ΜΠ διευκρινιστικό 
έγγραφο του Υπουργείου Υγείας. 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την εφαρμογή του Σχεδίου Αποτροπής του Καπνίσματος στην Περιφέρεια 
Αττικής, ως παρατίθεται ακολούθως, σε συμμόρφωση με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15.11.2019 (ΦΕΚ 4177/τ.Β’/15-11-2019) των 
Υπουργών 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 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/3.8.2010), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» και έχοντας υπόψη το με ΑΔΑ:Ψ1ΙΥ465ΦΥΟ-3ΜΠ 
διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας : 

 

«ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Εισαγωγή 
 
Ο  στόχος του Σχεδίου Αποτροπής του Καπνίσματος είναι προστασία της υγείας όλων 
των πολιτών και των εργαζομένων της Περιφέρεια Αττικής μέσω της συμμόρφωσης με 
την ισχύουσα νομοθεσία.  
 
Η προστασία της υγείας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Στο δικαίωμα αυτό 
υπάγεται και η προστασία από τις βλαβερές συνέπειες της έκθεσης στον καπνού του 
τσιγάρου.  
 
Αποτελεί καθήκον των δημοσίων αρχών να συμβάλουν στην προστασία όλων των μη 
καπνιστών, με την λήψη κατάλληλων μέτρων στους χώρους ευθύνης τους. Το παρόν 
Σχέδιο Αποτροπής του Καπνίσματος αποτελεί τον κορμό των μέτρων αυτών για την 
Περιφέρεια Αττικής, σε συμμόρφωση με την ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727 (ΦΕΚ 
4177/Β/2019).  
 
Αρχές που διέπουν το παρόν Σχέδιο Αποτροπής του Καπνίσματος  
 
1η Αρχή: 
Απαιτείται η πλήρης εξάλειψη της έκθεσης στον καπνό του τσιγάρου και η δημιουργία 
χώρων 100% ελεύθερων από το κάπνισμα. Ειδικότερα, όλοι οι εσωτερικοί δημόσιοι 
χώροι και χώροι εργασίας πρέπει να είναι ελεύθεροι από τον καπνό του τσιγάρου. 
 
2η Αρχή: 
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Για την επιτυχία κάθε Σχεδίου Αποτροπής του Καπνίσματος απαιτείται καλός 
σχεδιασμός, παρακολούθηση δράσεων και ενημέρωση. 
 
3η Αρχή: 
Για την εφαρμογή του Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος απαραίτητη είναι η κατανόηση 
και η αποδοχή της αναγκαιότητάς του από όλους τους εργαζομένους της Περιφέρειας 
Αττικής και η σύμπραξή τους στην εφαρμογή του. 
 
Ορισμοί 
 
1. «Παθητικό κάπνισμα» ή «κάπνισμα από δεύτερο χέρι» ή «περιβαλλοντικό κάπνισμα»: 
Θεωρείται η εισπνοή καπνού από άτομο που δεν καπνίζει είτε αυτός παράγεται από 
καιόμενο τσιγάρο ή άλλη συσκευή κατανάλωσης προϊόντων καπνού (π.χ. «ηλεκτρονικό 
τσιγάρο», «ναργιλές» κ.τ.λ.) είτε εκπνέεται από ενεργούς καπνιστές. 
2. «Περιοχή ελεύθερη από κάπνισμα» ή «100% περιοχή ελεύθερη από το κάπνισμα»: 
Θεωρείται κάθε περιοχή στην οποία κανένα ίχνος καπνού δεν μπορεί να ανιχνευθεί, να 
μετρηθεί, ή να γίνει αντιληπτό με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  
3. «Κάπνισμα»: Θεωρείται η κατανάλωση κάθε προϊόντος καπνού είτε εισπνέεται είτε 
εκπνέεται (π.χ. τσιγάρο, πούρο, ναργιλές κ.τ.λ.)  
4. «Δημόσιοι Χώροι»: Όπως ορίζονται στην νομοθεσία.  
5. «Εσωτερικοί χώροι» ή «Περίκλειστοι χώροι»: Όπως ορίζονται στο άρθρο 16, παρ.1 
του Ν. 4639/2019 συμπεριλαμβανομένων και των αιθρίων ή χώρων με συρόμενη ή 
αποσπώμενη οροφή αλλά και κάθε χώρος με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με 
οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά. Για τον ορισμό ενός χώρου ως εσωτερικού δεν πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη το υλικό κατασκευής του ή το εάν είναι κλεισμένος περιμετρικά με 
μόνιμη ή παροδική κατασκευή. 
6. «Χώρος εργασίας»: Οποιοσδήποτε χώρος χρησιμοποιείται από άτομα κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους, ανεξάρτητα του τύπου απασχόλησης. Στον χώρο αυτόν 
συμπεριλαμβάνονται τόσο οι χώροι που τα άτομα ασκούν άμεσα την εργασία τους όσο 
και οι λοιποί χώροι  όπως διάδρομοι, ανελκυστήρες, κυλικεία, τραπεζαρίες κ.τ.λ. 
7. «Υπεύθυνοι Εφαρμογής του Σχεδίου»: Ο ορισμός Υπευθύνων εφαρμογής του Σχεδίου 
προβλέπεται στο α΄ εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμόν 
Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/15-11-2019. 
8. «Σχέδιο Αποτροπής του Καπνίσματος»: Η εκπόνηση του Σχεδίου Αποτροπής του 
Καπνίσματος προβλέπεται στο α΄ εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της υπ’ 
αριθμό Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/15-11-2019.  
 
Μέτρα που εισάγει το παρόν Σχέδιο για την Αποτροπή του Καπνίσματος 
 

1. Ορισμός Υπευθύνων για την Εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου και χώροι ευθύνης 
αυτών. 

2. Απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της 
Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 18 του νόμου 4633/2019/τ. 
Α/16-10-2019. 

3. Απομάκρυνση όλων των σταχτοδοχείων (π.χ. επιτραπέζια, επιδαπέδια, 
αυτοσχέδια κ.τ.λ.) από το εσωτερικό των κτηρίων  της Περιφέρειας Αττικής, 
σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 18 του νόμου 4633/2019/τ. Α/16-10-2019. 

4. Ανάρτηση εμφανούς σήμανσης και ανακοινώσεων για την απαγόρευση του 
καπνίσματος σε όλους τους χώρους. 

5. Ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με την τρέχουσα αντικαπνιστική νομοθεσία 
από τους οριζόμενους Υπεύθυνους εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου. 
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Ορισμός Υπευθύνων Εφαρμογής του Σχεδίου για την Αποτροπή του Καπνίσματος 
 
Α. Στην Περιφέρεια Αττικής Υπεύθυνοι Εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου Αποτροπής 
Καπνίσματος στους χώρους εργασίας και χώρους αναμονής των  Υπηρεσιών τους 
ορίζονται οι αντίστοιχοι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων.  

Πιο αναλυτικά, χώρους ευθύνης των Υπευθύνων εφαρμογής του Σχεδίου 
αποτελούν οι χώροι εργασίας των Διευθύνσεων στις οποίες οι Υπεύθυνοι προΐστανται  
και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι (κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, τουαλέτες, αποθήκες, 
κ.λπ.).  

Εφόσον οι κοινόχρηστοι χώροι αποτελούν χώρους ευθύνης δύο ή περισσοτέρων 
Προϊσταμένων Διευθύνσεων, τότε όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου, 
υπάρχει συνυπευθυνότητα.  

Σε περίπτωση παραπόνων και απουσία του υπευθύνου Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, υπεύθυνος ορίζεται ο υπάλληλος που τον αναπληρώνει σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 
 
Β. Ειδικότερα, ορίζονται Υπεύθυνοι Εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου Αποτροπής 
Καπνίσματος στους χώρους εργασίας και χώρους αναμονής: 
1. Για το κτίριο της Περιφέρειας επί της οδού Συγγρού 15-17 όπου εδρεύει ο 
Περιφερειάρχης, ο Διευθυντής/η Διευθύντρια του Γραφείου Περιφερειάρχη. 
2. Για το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης  Εκτάκτων 
Αναγκών ( Π.ΑΜ – Π.Σ.Ε.Α.),  ο Προϊστάμενος του Τμήματος.  
3. Για τα Γραφεία, όπως αυτά ορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής, ελλείψει Προϊσταμένου, οι σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενοι 
Υπεύθυνοι, με τις Υπηρεσίες ευθύνης των οποίων συστεγάζονται τα εν λόγω Γραφεία.  
4. Για τα Τμήματα ΚΤΕΟ,  οι αντίστοιχοι Προϊστάμενοι του Τμήματος.  
5. Για Υπηρεσίες οι οποίες είναι απομακρυσμένες και δεν στεγάζονται σε κτήριο οπού 
έχουν οριστεί Υπεύθυνοι Εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύνανται οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης να ορίσουν ως 
υπεύθυνο εφαρμογής του Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος στους χώρους εργασίας και 
χώρους αναμονής, υπάλληλο που αντίστοιχα υπηρετεί σε αυτές.  
 
- Σημειώνεται ότι από τα διαλαμβανόμενα στο παρόν εξαιρούνται οι υπηρεσίες της 
Περιφέρειας οι οποίες σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/15-11-2019, έχουν την 
αρμοδιότητα ελέγχου (Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής) 
ακριβώς λόγω της αρμοδιότητάς τους αυτής. 
     
Καθήκοντα Υπευθύνων Εφαρμογής του Σχεδίου 
 
Οι Υπεύθυνοι εφαρμογής του Σχεδίου Αποτροπής του Καπνίσματος: 

1. Φροντίζουν για την ανάρτηση σήματος για την απαγόρευση του καπνίσματος 
στους χώρους ευθύνης τους και μάλιστα σε εμφανή σημεία. Σε περίπτωση φθοράς 
ή καταστροφής των σημάτων φροντίζουν για την αντικατάστασή τους. 

2. Φροντίζουν για την απομάκρυνση των σταχτοδοχείων από όλους τους 
εσωτερικούς χώρους (οικ.80727/15-11-2019, άρθρο 2, παράγραφο 6, Β). 

3. Εποπτεύουν την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στους χώρους 
ευθύνης τους. 

4. Εφόσον υπάρξει διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση παράβασης 
ανταποκρίνονται άμεσα. 
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5. Σε περίπτωση παράβασης καλούν τις Αρμόδιες Αρχές για τη διαπίστωση των 
παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων. 

6. Συνεργάζονται με τις προαναφερόμενες Αρμόδιες Αρχές. 
7. Ενημερώνουν τους υπαλλήλους δικαιοδοσίας τους σχετικά με την ισχύουσα 

αντικαπνιστική νομοθεσία. 
 
Σήμανση και Ανακοινώσεις Απαγόρευσης του Καπνίσματος 
 
Η σήμανση για την απαγόρευση του καπνίσματος θα αναρτάται σε εμφανή σημεία και σε 
όλους τους χώρους.  
Σε χώρους όπου τα σήματα που θα τοποθετηθούν ενδέχεται να υποστούν ευκολότερα 
φθορές, καλό θα ήταν να επιλεγούν σήματα κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό. Στην 
περίπτωση τέτοιων χώρων τα σήματα που θα επιλεγούν μπορεί να είναι π.χ. μεταλλικά ή 
πλαστικά. 
Στους υπολοίπους χώρους (όπως π.χ. εντός των γραφείων) μπορούν να αναρτηθούν 
απλές ανακοινώσεις με τη φράση «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ»». 
 
 
Λευκό δήλωσαν : 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. 
Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Β. Αλιμπέρτη, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-
Στεφανίδη, Ε. Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. 
Κατρανίδου, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. 
Παππά, Π. Χατζηπέρος, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Α. 
Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, Γ. Τημπλαλέξης, Ν. 
Χρονοπούλου,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ.κ. Η. 
Παναγιώταρος, Δ. Ανδρεάκος, Π. Ασημακόπουλος, Γ. Γιαννακουλοπούλου, 
 
Απείχε της ψηφοφορίας η ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Αικ. Αδαμοπούλου-
Κουτσογιάννη. 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 
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