ΠΡΑΞΗ 9η
Σήμερα

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 08.15, η Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Πεύκων, Τζικούδη –

Παπαγεωργίου Χρυσάνθη, έχοντας υπόψη την ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π οικ. 80727/15-11-2019 (ΦΕΚ 4177/Β/15-11-2019)
«Καθορισμός των οργάνων, διαδικασία ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων
κυρώσεων, καθώς και τα κριτήρια 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»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
την κατάρτιση σχεδίου ελέγχου του καπνίσματος στις κτιριακές δομές του 1ου Γυμνασίου Πεύκων, σύμφωνα με αυτά
που αναφέρονται στην παραπάνω ΚΥΑ (ΦΕΚ 4177/Β/15-11-2019) και συγκεκριμένα:
Α) Την απαγόρευση του καπνίσματος και της κατανάλωσης προϊόντων καπνού σε κάθε χώρο εντός του σχολικού
συγκροτήματος του κεντρικού κτιρίου και του παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένων και των αύλειων χώρων, με
σκοπό την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας και την αποτροπή των δυσμενών επιδράσεων του
καπνίσματος.
Β) Την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων για την απαγόρευση του καπνίσματος και την εφαρμογή της αντικαπνιστικής
νομοθεσίας.
Γ) Την ανάρτηση απαγορευτικών σημάνσεων σε εμφανή σημεία (γραφείο καθηγητών, διαδρόμους, χώρους αναμονής),
την απομάκρυνση όλων των σταχτοδοχείων και την τοποθέτηση, σε εμφανή σημεία, του τηλεφωνικού αριθμού
καταγγελιών 1142.
Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου (Ν. 4057/2012). Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 200 ευρώ
και σε περίπτωση επανάληψης το πρόστιμο διπλασιάζεται. Σε κάθε υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου επιβάλλεται
πρόστιμο 500 ευρώ για τις παρακάτω παραβάσεις:
1. Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής.
2. Μη ανταπόκριση σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης.
3. Παράλειψη κλήσης των αρμοδίων οργάνων ελέγχου.
4. Έλλειψη συνεργασίας με τα όργανα ελέγχου.
Ως υπεύθυνοι εφαρμογής του σχεδίου ελέγχου του καπνίσματος ορίζονται:
1. Στο κεντρικό κτίριο, η Διευθύντρια του σχολείου, κ. Χρυσάνθη Τζικούδη - Παπαγεωργίου.
2. Στο παράρτημα, ο Α’ Υποδιευθυντής του σχολείου, κ. Κωνσταντίνος Τζιαναμπέτης
Οι υπεύθυνοι εφαρμογής να ενημερώσουν τους υπαλλήλους για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου και του παραρτήματος.
Η Διευθύντρια

Τ.Σ.Υ.

Ακριβές αντίγραφο
από το πρωτότυπο
Θεσσαλονίκη, 25/11/2019
Η Διευθύντρια
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