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ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27-12-2016 

Αρ.Πρωτ. 55257 

    Προς: 1. Γ.Γ.  

2. ∆ιευθυντές Υπηρεσιών Δήμου 

3. Διευθυντές Ν.Π. Δήμου 

 

 
 

 

 Θέμα: «Απαγόρευση του καπνίσματος στο Δημαρχείο και στα Δημοτικά 
κτίρια» 
 
Σχετ.: 1. Το Π. Δ. 95/2000 /Φ.Ε.Κ. 76, τ.Α΄, 10.03.2000 Οργανισμός του Υπουργείου 

Υγείας & Πρόνοιας. 

 2. Ο Νόμος 3420/2005 / Φ.Ε.Κ. 298, τ.Α΄, 06.12.2005 επικύρωση στην ελληνική 

νομοθεσία της Σύμβασης Πλαίσιο του Π.Ο.Υ. για τον έλεγχο του καπνίσματος.  
3. O Νόμος 3730/2008 περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ 

κ.α. διατάξεις 

 4. Ο Ν. 3868/2010 Φ.Ε.Κ. 129, τ.Α΄, 3.8.2010 περί αναβάθμισης του Ε.Σ.Υ. και 

άλλων διατάξεων. 

 5. Η υπ. αριθμ. ΚΥΑ 104720/ 2010 ΦΕΚ 1315, τ. Β΄, 25.08.10 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση – Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του Ν. 3868/2010. 
 6. Ο Νόμος 3918/ 2011 Φ.Ε.Κ. 31, τ. Α΄, 02.03.2011 περί διαρθρωτικών αλλαγών 

στο σύστημα υγείας και άλλων διατάξεων. 

 7. Ο Νόμος 4172/ 2013 ΦΕΚ 167, τ.Α΄, 23.07.2013 περί φορολογίας εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 
κ.α. διατάξεις. 

 8. Η με Αρ. Πρ. Υ1γ/Γ.Π.οικ. 93828 Κ.Υ.Α, ΦΕΚ 2026, τ.β. /12.09.2011 περί 
καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων 

εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης άνω των 300 τ.μ.. 
 9. Η με Αρ. Πρ. Υ1γ/Γ.Π./134274 Κ.Υ.Α, ΦΕΚ 2931, τ.β. /22.12.2011 περί 
καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων 

εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης 
 

_ Υπενθυμίζεται ότι με σειρά Νόμων και εγκυκλίων απαγορεύεται αυστηρά  
το κάπνισμα σε κλειστούς Δημόσιους και Δημοτικούς  χώρους. 
 
_  Μάλιστα, για τους Δημόσιους λειτουργούς και Υπαλλήλους Ο.Τ.Α. κ.λπ, οι 
οποίοι παραβαίνουν τη νομοθεσία και καπνίζουν στους χώρους εργασίας 



επιβάλλονται συγκεκριμένα πρόστιμα, σ΄ αυτούς αλλά και στους 
προϊσταμένους τους. 
 
 
Ιδιαίτερα για τους προϊσταμένους  των παραβατών, εύλογα, τα πρόστιμα 
είναι βαρύτερα, ως έχοντες την ευθύνη τήρησης της νομιμότητας και ορθής 
λειτουργίας των υπηρεσιών. 
 
_  Μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει προφορικές καταγγελίες  από Δημοτικούς 
Υπαλλήλους για συναδέλφους τους, που καπνίζουν στους χώρους εργασίας, 
χωρίς να νοιάζονται για τη  δυσφορία ή τα  προβλήματα υγείας των 
συναδέλφων τους. 
Επιπλέον, το σύστημα κλιματισμού, ειδικά  στο κτίριο του νέου Δημαρχείου, 
δεν είναι κατασκευασμένο, για να διαχειρίζεται τον καπνό, με ενδεχόμενο 
να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του κτηριακού 
συγκροτήματος.  
 
   Για όλους τους παραπάνω λόγους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά το κάπνισμα 
στα γραφεία και τους κοινόχρηστους χώρους του Δημαρχείου, αλλά και στα 
άλλα Δημοτικά κτίρια. 
 
    Ο Γενικός Γραμματέας, οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών 
να φροντίσουν για την άμεση ενημέρωση των υπαλλήλων, για όσα 
προβλέπει  η νομοθεσία, σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος και 
για όσα διαλαμβάνονται σ΄ αυτό το έγγραφο. 
   Στην περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας ο Γενικός Γραμματέας, οι 
Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι, κατά περίπτωση, να κινήσουν άμεσα τις 
προβλεπόμενες  από το Νόμο διαδικασίες  κατά των παραβατών. 
 
 
 
 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

 
 
 
 
 

 
 

  

 


