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α.
Φ. 440/57/693928/. 151/23 Οθη 2003/ΓΔ/ΓΜΠ/1α
β.
Ν. 3730/23 Γεθ 2008 (ΦΔΚ 262)
γ.
Φ. 708/21/25598/. 46/24 Φεβ 2009/ΓΔ/ΓΔΠ/ΓΑΠΔ/2
δ.
Φ. 440/45/776195/. 156/30 Ηνπλ 2009/ΓΔ/ΓΜΠ/1α
ε.
Τποσργική Απόυαση σε ευαρμογή τοσ Αρθ. 3 τοσ Ν. 3730/2008
για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ

1.
αο γλσξίδνπκε ζε ζπλέρεηα ησλ (α), (β), (γ) θαη (δ) ζρεηηθψλ θαη κεηά
ηελ έθδνζε ηνπ (ε) νκνίνπ, φηη απφ 1 εο Ηνπι 2009 Απαγορεύεται πλήρως ην θάπληζκα θαη ε θαηαλάισζε πξντφλησλ θαπλνχ ζηνπο αθφινπζνπο ρψξνπο:
α.
ε φινπο ηνπο δεκφζηνπο θιεηζηνχο ή ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεξηβάιινλ εξγαζίαο.
β.
ηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (παξαζθεπήο – εζηίαζεο πξνζσπηθνχ).
γ.

ηα παληφο είδνπο θπιηθεία.

δ.

ε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο – ρψξνπο αλακνλήο.

ε.

ηα παληφο είδνπο κέζα κεηαθνξάο.

2. Μεηά ηα παξαπάλσ θαη πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ
(β) θαη (ε) ζρεηηθνχ θαζνξίδνληαη ηα εμήο:
α. Οη Μ. ρεκαηηζκνί – ρεκαηηζκνί – Μνλάδεο – Αλεμάξηεηεο Τπνκνλάδεο λα θαζνξίζνπλ εθηφο θηεξίσλ, εηδηθνχο θαηάιιεινπο ρψξνπο, αλαιφγνπ
εκβαδνχ, πνπ ζα θέξνπλ ηε ζήκαλζε ηεο πεξηνρήο θαπληδφλησλ. Οη ρψξνη απηνί
λα πιεξνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πγηεηλήο, αζθαιείαο θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηαρηνδνρεία εμσηεξηθνχ ρψξνπ.
Β. ε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο
ην θάπληζκα απαγνξεχεηαη παληειψο.
Γ. Ο ρξφλνο θαηαλάισζεο ησλ πξντφλησλ θαπλνχ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα παξαθσιχεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο.
.//.

-23. Τπεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν αλ πιεξνχληαη ηα κέηξα αζθαιείαο θαη πγηεηλήο, θαζψο θαη ηελ ηειηθή άδεηα έγθξηζεο ηεο ιεηηνπξγ ίαο ησλ παξαπάλσ ρψξσλ
έρνπλ θαηά ηφπνπο ηα ΓΤΑ επηπέδνπ ρεκαηηζκνχ – πγθξνηήκαηνο θαη άλσ.
4. ην πιαίζην ηεο Μέξηκλαο πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ην πξνζσπηθφ (ζηξαηησηηθφ – πνιηηηθφ) φηη νη απαγνξεχζεηο γίλνληαη ζην πλεχκα ηεο πξναγσγήο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη κε γλψκνλα φηη ην θάπληζκα είλαη έλα δάλεην πξφζθαηξεο απφιαπζεο κε βαξείο φξνπο απνπιεξσκήο επί ησλ ζπλεπεηψλ ελεξγεηηθήο ή παζεηηθήο ρξήζεο ησλ πξντφλησλ θαπλνχ.
5. Ζ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο, απνηεινχλ
ρξένο καο θαη νξίδνπλ ην πιαίζην γηα έλα θαζαξφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο, αλαδε ηθλχνπλ ην πςειφ επίπεδν θνηλσληθήο επαηζζεζίαο, απηνζεβαζκνχ ζηελ πξνζσπηθή καο πγεία θαη απηή ησλ ζπλαδέιθσλ καο.
6. Οη Γθζεηο λα δψζνπλ ιεπηνκεξείο νδεγίεο θαη λα παξαθνινπζήζνπλ
απφ θνληά ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ παξνχζα.
7.

Με ηε ιήςε ηεο παξνχζεο , ηα (α) θαη (δ) ζρεηηθά παχνπλ λα ηζρχνπλ .

8. Σεο παξνχζεο, λα ιάβεη γλψζε ελππνγξάθσο φιν ην πξνζσπηθφ
ζηξαηησηηθφ θαη πνιηηηθφ.
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