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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΧEΔΙΟ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛEΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΝIΣΜΑΤΟΣ
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
Αθήνα, 24/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: 15594

Αρμόδια Αρχή Έγκρισης του Σχεδίου:
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Πεδίο Εφαρμογής:
Η ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας ισχύει για όλες τις μονάδες του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ανεξαρτήτως της έδρας και του αντικειμένου εργασίας τους. Η απαγόρευση του
καπνίσματος περιλαμβάνει τόσο τους υπαλλήλους, όσο και τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους
επισκέπτες των χώρων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Θεσμικό Πλαίσιο:
- ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις.»
(Α’262)
- ν. 4419/2016 (Α’ 174) περί Ηλεκτρονικού Τσιγάρου
- ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’129)
- ΚΥΑ αρ. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/2019 (Β’4177) «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»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. Πολιτική
2. Οδηγίες
3. Υλοποίηση
4. Πρόστιμα
5. Διανομή
Σελίδα 1 από 3

ΑΔΑ: 6ΡΠΝ46ΨΧΞΧ-ΗΥΙ
1. Πολιτική
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υιοθετεί και εφαρμόζει Σχέδιο Αποτροπής και Ελέγχου Καπνίσματος. Σύμφωνα με το
Σχέδιο αυτό απαγορεύεται το κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης προϊόντων καπνού και
της χρήσης εξοπλισμού ηλεκτρονικού τσιγάρου:
- σε κτήρια και λοιπούς κλειστούς χώρους εργασίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
- κατά την διάρκεια εκδηλώσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
2. Οδηγίες
α. Χώροι όπου απαγορεύεται το κάπνισμα
Το κάπνισμα απαγορεύεται:
-

στα γραφεία και στους διαδρόμους,
σε όλους τους κλειστούς χώρους και τις εγκαταστάσεις,
σε στεγασμένους χώρους,
σε αίθρια,
σε χώρους αναμονής,
σε κυλικεία,
σε πάσης φύσεως οχήματα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε,
κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και δράσεων υπό την αιγίδα του.

Σταχτοδοχεία οποιασδήποτε μορφής απαγορεύονται και δεν θα παρέχονται σε οποιοδήποτε κτήριο,
εγκατάσταση ή/και χώρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ενώ όσα υπάρχουν απομακρύνονται άμεσα.
Σε όλους τους χώρους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υπάρχει αναρτημένη σήμανση «Απαγορεύεται το Κάπνισμα».
β. Υπάλληλοι
Οι υπάλληλοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, υπόκεινται στην απαγόρευση του καπνίσματος όπως αυτή
προβλέπεται στις οικείες διατάξεις:
α) τόσο σε όλους τους χώρους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, όσο και σε άλλους χώρους, ιδίως όταν ευρίσκονται
σε αυτούς με την υπαλληλική τους ιδιότητα.
β) όταν εκπροσωπούν τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ή όταν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους επισκέπτονται
εγκαταστάσεις άλλων φορέων.

γ. Εξωτερικοί Χώροι Καπνίσματος
Εκτός των περιπτώσεων των χώρων όπου υπάρχει σήμανση απαγόρευσης καπνίσματος, το κάπνισμα
γενικά επιτρέπεται σε εξωτερικούς χώρους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις οργανωμένων εκδηλώσεων. Οι
χώροι όπου δεν ισχύει η απαγόρευση του καπνίσματος απέχουν ικανή απόσταση από τις εισόδους, τα
παράθυρα και τα συστήματα εξαερισμού, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του καπνού στους
χώρους και τις εγκαταστάσεις.
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3. Υλοποίηση
Το Σχέδιο αυτό βασίζεται στον αλληλοσεβασμό και τη συνεργασία καπνιζόντων και μη καπνιζόντων.
Είναι ευθύνη του κάθε μέλους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε να προστατεύει και να εφαρμόζει αυτό το Σχέδιο και
τις Οδηγίες του.
Για τη διασφάλιση της τήρησης των ανωτέρω:
 ο Προϊστάμενος κάθε μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Μονάδας - Γραφείου ορίζεται ως
Υπεύθυνος εφαρμογής του σχεδίου των χώρων των υποκείμενων μονάδων του, κατά την έννοια της
παρ. 5 του άρθρου 3 της ΚΥΑ αρ. Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/2019 (Β’ 4177).
 σε περίπτωση που η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε μονάδες που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις, ο
Προϊστάμενος ή Υπεύθυνος της κάθε υποκείμενης μονάδας αναλαμβάνει το ρόλο αυτό.
 για περιπτώσεις όπου ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε οργανώνει εκδηλώσεις ή συμμετέχει σε αυτές, την ευθύνη
για ορισμό Υπευθύνου την έχει η μονάδα που εμπλέκεται στην οργάνωση της εκδήλωσης, ενώ αν
είναι περισσότερες από μια οι εμπλεκόμενες μονάδες, την ευθύνη για τον ορισμό την έχουν από
κοινού.
 για τους χώρους όπου στεγάζεται η διοίκηση του Οργανισμού ορίζεται ως Υπεύθυνος εφαρμογής, ο
προϊστάμενος του γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου.
 για τους λοιπούς χώρους, ορίζεται ένας υπεύθυνος ανά κτήριο και ο ορισμός επικαιροποιείται
ετησίως.
Ο Υπεύθυνος εφαρμογής του Σχεδίου αποτροπής του καπνίσματος μεριμνά για την τήρηση της
πολιτικής και των κανόνων που έχουν τεθεί, πραγματοποιώντας τακτικές (ανά δίμηνο) και έκτακτες
επιθεωρήσεις. Επιπλέον, ανταποκρίνεται σε κάθε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση παράβασης και
πραγματοποιεί συστάσεις στους παραβάτες, ενημερώνοντας άμεσα τους ανωτέρω του (προφορικώς και
γραπτώς) για το συμβάν. Στην περίπτωση διαπιστωθείσας παράβασης, ή και ενδεχόμενης παράβασης,
καλεί άμεσα τα αρμόδια όργανα ελέγχου και συνεργάζεται με αυτά.
4.Πρόστιμα
Σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων προβλέπεται:



Στους παραβάτες υπαλλήλους επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης το
πρόστιμο διπλασιάζεται.
Σε κάθε υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για τις παρακάτω
παραβάσεις:
 Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση
σταχτοδοχείων).
 Μη ανταπόκριση σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης.
 Παράλειψη κλήσης των αρμοδίων οργάνων ελέγχου.
 Έλλειψη συνεργασίας με τα όργανα ελέγχου.
 Κάθε υπεύθυνος να ενημερώσει τους υπαλλήλους που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, για την
εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
 Το σχέδιο αυτό να αναρτηθεί στη ¨Διαύγεια¨, στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των κτιρίων
του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

5. Διανομή
Το παρόν Σχέδιο διανέμεται στα μέλη του ΔΣ και σε όλους τους εργαζομένους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, καθώς
και στις Υπηρεσίες – Φορείς, που ασκούν έλεγχο στον Οργανισμό. Κάθε νέο μέλος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
λαμβάνει γνώση του Σχεδίου, ως μέρους των υποχρεώσεών του, και δεσμεύεται για την τήρησή του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΡΡΑΣ
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