
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ   Π Υ Λ Ο Υ – Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Πλ. Νέστορος – ΠΥΛΟΣ  Τ.Κ. 240 01
Πληροφορίες: Αναστασία Γιαλλελή                         
ΤΗΛ:2723 3 60230 
FAX:2723 3 60216 
2723 0 28279
e-mail: georgia-alieia@1488.syzefxis.gov.gr
http://www.pylos-nestor.gr

ΘΕΜΑ: « ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση 

της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  - 

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 

για  την  αποτελεσματικότερη,  ταχύτερη  και  ενιαία  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  σχετικά  με  την 

απονομή  ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση  -  Λοιπές  διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

3. Τις διατάξεις N. 3868/2010 (Φ.Ε.Κ 129/ τ. Ά/ 2010) «Περί αναβάθμισης του Ε.Σ.Υ., απαγόρευση του 

καπνίσματος και άλλων διατάξεων»,όπως ισχύουν

4. Τις διατάξεις του Ν. 4633/16-10-2019 (ΦΕΚ 161/τ.Α’/16-10-2019) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας  Υγείας  (ΕΟΔΥ),  ρυθμίσεις  για  τα  προϊόντα  καπνού,  άλλα  ζητήματα  του  Υπουργείου 

Υγείας και λοιπές διατάξεις », όπως ισχύουν.

5. Το υπ’  αριθμ 291872/31-12-2019 έγγραφο  του Τμήματος  Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  Νομικών 

Προσώπων Τρίπολης  με το οποίο μας γνωστοποιείται η Αριθμ. Πρωτ.: Δ2β/Γ.Π. οικ. 90189/20-12-

2019 με ΑΔΑ: Ψ1ΙΥ465ΦΥΟ-3ΜΡ  εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με  ΘΕΜΑ:  « 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 προστίμων καθώς και κάθε 
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άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄/3.8.2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει” και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ».

6. Την  παρ.5  του  άρθρου  3  της  με  αριθμ.  Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15-11-2019  Κοινής  Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ 4177/τ.Β΄/15-11-2019) με (ΑΔΑ:Ψ7ΖΦ465ΦΥΟ-Ξ8Β), σύμφωνα με την οποία σε 

χρονικό  διάστημα ενός  μηνός  από την  δημοσίευσή της,  κάθε  φορέας  του  ευρύτερου Δημόσιου 

Τομέα, οφείλει να καταρτίσει σχέδιο ελέγχου και αποτροπής του καπνίσματος εντός των υπηρεσιών 

του, και να ορίσει υπεύθυνους για την εφαρμογή του

7. Την με Αριθμ. Πρωτ.: Γ.Π. /Δ2β/οικ.8809/31-01-2018 «Απαγόρευση καπνίσματος - εφαρμογή της 

Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας» εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

8. Την  με  Αρ.Πρωτ.Δ1γ/Γ.Π./οικ.55959/26-07-2019  «Εφαρμογή  της  Αντικαπνιστικής  Νομοθεσίας» 

εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

9. Το ότι σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας μέσω της αποτροπής 

των δυσμενών επιδράσεων του καπνίσματος  σε όλες  τις  Δημόσιες  Υπηρεσίες.  Βασικό στοιχείο 

πέραν  των  απαραίτητων  και  αδιάλειπτων  ενεργειών  ενημέρωσης  του  κοινού  αποτελεί  και  η 

υπενθύμιση της κείμενης νομοθεσίας προς όλους του εμπλεκόμενους φορείς και η εντατικοποίηση 

των ελέγχων αναφορικά με την ορθή και αυστηρή τήρηση του ανωτέρω σχετικού θεσμικού πλαισίου 

κατά προτεραιότητα

10. τον ΟΕΥ του Δήμου Πύλου Νέστορος (ΦΕΚ 2023/Β/9-9-2011) όπως ισχύει

11. Την ανάγκη ορισμού υπευθύνων λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο προσωπικό που υπηρετεί 

στον Δήμο Πύλου – Νέστορος και τις χωροταξικές ιδιαιτερότητες της στέγασης των υπηρεσιών του 

Δήμου.

12. Την υποχρέωση του Δήμου Πύλου – Νέστορος κατάρτισης σχεδίου ελέγχου του καπνίσματος εντός 

του φορέα και ορισμού υπευθύνων για την εφαρμογή του.

                                                  Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
  Την κατάρτιση Σχεδίου Ελέγχου Καπνίσματος και εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας  σε όλες τις 

υπηρεσίες του Δήμου Πύλου – Νέστορος ως εξής : 

• Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλα τα κτίρια του Δήμου Πύλου-Νέστορος καθώς και στις εισόδους 

και χώρους αναμονής αυτών.

• Με μέριμνα των παρακάτω οριζόμενων υπευθύνων διενεργείται :

-Ανάρτηση ειδικού σήματος με την ένδειξη «Απαγορεύεται  το Κάπνισμα» σε όλους τους  χώρους  των 

κτιρίων (εισόδους , γραφεία , διαδρόμους κλπ)  σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15-11-2019 (ΦΕΚ 

4177/15.11.2019 τεύχος Β΄)

-Απομάκρυνση των σταχτοδοχείων από όλους τους χώρους των κτιρίων  που στεγάζονται  υπηρεσίες του 

Δήμου Πύλου – Νέστορος.

-Άμεση  ανταπόκριση  σε  διαμαρτυρία  για  την  πραγματοποίηση  παράβασης  με  συστάσεις  και 

κλήση/συνεργασία  των  αρμοδίων οργάνων ελέγχου  σύμφωνα με  την    ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15-11-

2019(ΦΕΚ 4177/15.11.2019 τεύχος Β΄)     
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• Για  την  τήρηση  και  εφαρμογή  των  ανωτέρω  και  γενικά  της  εφαρμογής  της  αντικαπνιστικής 

νομοθεσίας στις οργανικές μονάδες του Δήμου Πύλου - Νέστορος ορίζονται ως υπεύθυνοι οι εξής 

υπάλληλοι: 

-Για το κτίριο του Δημαρχείου στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου – Νέστορος):

Ισόγειο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΠΟΡΗΣ 

1 ος όροφος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

2ος όροφος: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

-Για  το χώρο στέγασης Δημοτολογίου, Γραφείου Πρόνοιας και ΚΔΑΠ , ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΚΟΚΟΥ

-Για το Δημοτικό Κατάστημα Κορώνης στην  Κοινότητα Κορώνης , ΜΠΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

-Για  το  χώρο στέγασης  του  Κέντρου  εξυπηρέτησης  Πολιτών  (  ισόγειο  κοινοτικού  καταστήματος)  στην 

Κοινότητα Χαρακοπιό , ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΟΥΛΙΑ

-Για το Δημοτικό Κατάστημα  Μεθώνης και για το χώρο στέγασης του Κέντρου εξυπηρέτησης Πολιτών στην 

Κοινότητα Μεθώνης, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ

-Για το Δημοτικό Κατάστημα  Χανδρινού και για το χώρο στέγασης του Κέντρου εξυπηρέτησης Πολιτών 

στην Κοινότητα  Χανδρινού, ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ

-Για το Δημοτικό Κατάστημα  Βλαχόπουλου και για το χώρο στέγασης του Κέντρου εξυπηρέτησης Πολιτών 

στην Κοινότητα Βλαχόπουλου , ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ

-Για το Δημοτικό Κατάστημα Χώρας και για το χώρο στέγασης του Κέντρου εξυπηρέτησης Πολιτών  στην 

Κοινότητα Χώρας , ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

• Σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων: 

1. Στους παραβάτες υπαλλήλους που υπηρετούν στις υπηρεσίες επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ 

2. Στους παραπάνω οριζόμενους υπευθύνους επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για παραβάσεις όπως: 

• Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης μέτρων αποτροπής 

• Απομάκρυνση σταχτοδοχείων 

• Απουσία ανταπόκρισης του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης 

• Παράλειψη κλήσης των αρμοδίων Οργάνων Ελέγχου 

• Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου 

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ , στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλου-Νέστορος και στους χώρους 

ανακοινώσεων των κτιρίων του Δήμου. Επίσης να κοινοποιηθεί στα οριζόμενα μέλη.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Θ. Καρβέλας

Εσωτερική Διανομή: 
1. Οριζόμενοι Υπάλληλοι του Δήμου Πύλου – Νέστορος
2. Δ/ντες Δήμου Πύλου – Νέστορος
3. Αντιδημάρχους 
4. Ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους 
5. Φάκελο Αποφάσεων Δημάρχου
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