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     ΥEΓΗΟ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΘΑΗ ΔΙEΓΥΟΤ ΣΟΤ ΘΑΠΛIΚΑΣΟ 

                        ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟΤ ΥΑΛΗΩΛ  

 

 

Απ. Ππωη.: 3745                                                         Υανιά, 16-11-2022 

 

Απμόδια Απσή Έγκπιζηρ ηος σεδίος: 

Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ 

 

Πεδίο Δθαπμογήρ: 

Η νιηθή απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ  (Γξαθεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 1νο όξνθνο, Γξαθεία 

Γηνίθεζεο (2νο όξνθνο), αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ θαη δηαιέμεσλ, γξαθεία 3νπ 

νξόθνπ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί κε Ιδησηηθό Σπκθσλεηηθό   ρξεζηδαλείνπ ζε 

ζπιιόγνπο, ζσκαηεία, νκνζπνλδίεο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο ησλ 

κειώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.   Η απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο πεξηιακβάλεη 

ηόζν ηνπο ππαιιήινπο, όζν θαη ηνπο εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο 

επηζθέπηεο ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ ηνπ  Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ ρσξίο 

εμαηξέζεηο. 

 

Θεζμικό Πλαίζιο: 

- Ν. 3730/2008 «Πξνζηαζία αλειίθσλ από ηνλ θαπλό θαη ηα αιθννινύρα πνηά 

θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (Α’ 262) 

- Ν. 4419/2016 (Α’ 174) πεξί Ηιεθηξνληθνύ Τζηγάξνπ 
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- Ν. 3868/2010 «Αλαβάζκηζε ηνπ Δ.Σ.Υ. θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο 

ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο» (Α’129) 

 - ΚΥΑ αξ. Γ2β/Γ.Π.νηθ. 80727/2019 (Β’4177) «Καζνξηζκόο ησλ νξγάλσλ, ηεο  

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ πηζηνπνίεζεο ησλ παξαβάζεσλ θαη επηβνιήο ησλ 

πξνβιεπόκελσλ θπξώζεσλ, θαζώο θαη ησλ θξηηεξίσλ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ 

ύςνπο ηνπ πξνζηίκνπ, ηεο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο ησλ πξνζηίκσλ θαζώο θαη 

θάζε άιιεο αλαγθαίαο ιεπηνκέξεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3868/2010 

(ΦΔΚ 129/Α’/3.8.2010), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη» 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ: 

1. Πολιηική 

2. Οδηγίερ 

3. Τλοποίηζη 

4. Ππόζηιμα 

5. Γιανομή 

 

1. Πολιηική 

Τν Δπηκειεηήξην Φαλίσλ πηνζεηεί θαη εθαξκόδεη Σρέδην Απνηξνπήο θαη Διέγρνπ 

Καπλίζκαηνο. Σύκθσλα κε ην ζρέδην απηό απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλάισζεο πξντόλησλ θαπλνύ θαη ηεο ρξήζεο 

εμνπιηζκνύ ειεθηξνληθνύ ηζηγάξνπ: 

- Σε όινπο ηνπο  θιεηζηνύο ρώξνπο εξγαζίαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ 

- Καηά ηελ δηάξθεηα εθδειώζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ 

- Καηά ηελ δηάξθεηα εθδειώζεσλ πνπ παξαρσξείηαη ε αίζνπζα ζε ηξίηνπο 
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2. Οδηγίερ 

α. Υώποι όπος απαγοπεύεηαι ηο κάπνιζμα 

Σο κάπνιζμα απαγοπεύεηαι: 

- ζηα γξαθεία θαη ζηνπο δηαδξόκνπο, 

- ζε όινπο ηνπο θιεηζηνύο ρώξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

- ζε ρώξνπο αλακνλήο, 

- ζε θπιηθεία, 

- θαηά ηε δηάξθεηα εθδειώζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ θαη δξάζεσλ 

ππό ηελ αηγίδα ηνπ. 

Σηαρηνδνρεία νπνηαζδήπνηε κνξθήο απαγνξεύνληαη θαη δελ ζα 

παξέρνληαη ζε νπνηνδήπνηε ρώξν ηνπ θηεξίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Φαλίσλ, ελώ όζα ππάξρνπλ απνκαθξύλνληαη άκεζα. 

Σε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ ππάξρεη αλαξηεκέλε 

ζήκαλζε «Απαγνξεύεηαη ην Κάπληζκα». 

 

β. Τπάλληλοι 

Οη ππάιιεινη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ, ππόθεηληαη ζηελ απαγόξεπζε 

ηνπ θαπλίζκαηνο όπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ζε 

όινπο ηνπο ρώξνπο  ηνπ θηηξίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ. 

 

γ. Δξωηεπικοί Υώποι Θαπνίζμαηορ 

Δθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ ησλ ρώξσλ όπνπ ππάξρεη ζήκαλζε 

απαγόξεπζεο θαπλίζκαηνο, ην θάπληζκα γεληθά επηηξέπεηαη ζε 

εμσηεξηθνύο ρώξνπο.   
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3. Τλοποίηζη 

Τν Σρέδην απηό βαζίδεηαη ζηνλ αιιεινζεβαζκό θαη ηε ζπλεξγαζία 

θαπληδόλησλ θαη κε θαπληδόλησλ. 

Δίλαη επζύλε ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ κειώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ λα 

πξνζηαηεύνπλ  θαη λα εθαξκόδνπλ απηό ην Σρέδην θαη ηηο Οδεγίεο ηνπ. 

 
Για ηη διαζθάλιζη ηηρ ηήπηζηρ ηων ανωηέπω: 
 

Υπεύζπλνο γηα ηα γξαθεία ηνπ πξώηνπ (1νπ) νξόθνπ νξίδεηαη ν εθάζηνηε 

Γηνηθεηηθόο πξντζηάκελνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κε αλαπιεξσηή ηνλ λόκηκν 

αλαπιεξσηή ηνπ. 

Υπεύζπλνο γηα ηα γξαθεία Γηνίθεζεο ηνπ δεπηέξνπ (2νπ) νξόθνπ νξίδεηαη ν 

εθάζηνηε πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ θαη ελ απνπζία ηνπ ν  λόκηκνο 

αλαπιεξσηήο ηνπ. 

Γηα πεξηπηώζεηο όπνπ ην Δπηκειεηήξην Φαλίσλ νξγαλώλεη εθδειώζεηο ή 

ζπκκεηέρεη ζε απηέο, ηελ επζύλε γηα νξηζκό Υπεπζύλνπ ηελ έρεη ην 

Δπηκειεηήξην, ελώ αλ είλαη πεξηζζόηεξεο από κία νη εκπιεθόκελεο κνλάδεο, 

ηελ επζύλε γηα ηνλ νξηζκό ηελ έρνπλ από θνηλνύ. 

Γηα πεξηπηώζεηο όπνπ ην Δπηκειεηήξην Φαλίσλ παξαρσξεί ηηο αίζνπζεο 

δηαιέμεσλ ή ζπλεδξίσλ ζε ηξίηνπο ηελ επζύλε ηελ έρεη ν δηνξγαλσηήο, ν 

νπνίνο ππνγξάθεη ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε γηα ηελ απνδνρή ησλ όξσλ ηνπ 

παξόληνο, δειώλνληαο ηνλ ππεύζπλν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ  ζρεδίνπ 

απνηξνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο. Αλ νη δηνξγαλσηέο είλαη πεξηζζόηεξνη από δύν 

νξίδνπλ από θνηλνύ ηνλ ππεύζπλν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εθδήισζεο απηήο.  

 

 γηα ηα γξαθεία ηνπ ηξίηνπ (3νπ) νξόθνπ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί πξνο 

ρξήζε νξίδνληαη σο ππεύζπλνη νη πξόεδξνη ησλ ζσκαηείσλ ζπιιόγσλ θιπ. 
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 γηα ηα Ιζόγεηα θαηαζηήκαηα ηνπ θηηξίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ππεύζπλνη είλαη 

νη ελνηθηαζηέο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 

Ο Υπεύζπλνο εθαξκνγήο ηνπ Σρεδίνπ απνηξνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο κεξηκλά γηα 

ηελ ηήξεζε ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ θαλόλσλ πνπ έρνπλ ηεζεί, 

πξαγκαηνπνηώληαο ηαθηηθέο (αλά δίκελν) θαη έθηαθηεο επηζεσξήζεηο. 

Δπηπιένλ, αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε δηακαξηπξία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

παξάβαζεο θαη πξαγκαηνπνηεί ζπζηάζεηο ζηνπο παξαβάηεο. Σηελ πεξίπησζε 

δηαπηζησζείζαο παξάβαζεο, ή θαη ελδερόκελεο παξάβαζεο, 

θαιεί άκεζα ηα αξκόδηα όξγαλα ειέγρνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε απηά. 

 

4. Ππόζηιμα 

Σύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο δηαηάμεηο εθηόο ησλ πεηζαξρηθώλ 

θπξώζεσλ πξνβιέπεηαη: 

Σηνπο παξαβάηεο ππαιιήινπο θαη επηζθέπηεο επηβάιιεηαη πξόζηηκν 100 επξώ 

θαη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο ην πξόζηηκν δηπιαζηάδεηαη. 

Σε θάζε ππεύζπλν εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ επηβάιιεηαη πξόζηηκν 500 επξώ 

γηα ηηο παξαθάησ παξαβάζεηο: 

 

 Έιιεηςε αλάξηεζεο ζήκαλζεο θαη ιήςεο ινηπώλ κέηξσλ απνηξνπήο 

(απνκάθξπλζε ζηαρηνδνρείσλ). 

 Με αληαπόθξηζε ζε δηακαξηπξία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξάβαζεο. 

 Παξάιεηςε θιήζεο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ειέγρνπ. 

 Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ηα όξγαλα ειέγρνπ. 

 Κάζε ππεύζπλνο λα ελεκεξώζεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππάγνληαη ζηελ 

αξκνδηόηεηά ηνπ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αληηθαπληζηηθήο λνκνζεζίαο. 
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 Τν ζρέδην απηό λα αλαξηεζεί ζηε  «ΓΙΑΥΓΔΙΑ» ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ 

ηνπ  θηηξίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ  θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Οξγαληζκνύ. 

 

5. Γιανομή 

Τν παξόλ Σρέδην δηαλέκεηαη ζε όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Φαλίσλ, ζηα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ ζηνπο ελνηθηαζηέο ηνπ θηηξίνπ 

θαζώο θαη ζηηο Υπεξεζίεο – Φνξείο, πνπ αζθνύλ έιεγρν ζηνλ Οξγαληζκό. Κάζε 

λέν κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ ιακβάλεη  γλώζε ηνπ Σρεδίνπ, σο 

κέξνπο ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο θαη δεζκεύεηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπ. 

 

                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

                                                                       ΑΛΣΩΛΗΟ ΡΟΘΑΘΖ 
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