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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 338508 Βαθμός Προτ/τας
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15
Π Ρ Ο Σ:
Πίνακα Α΄

Ταχ. Δ/νση: Αγίου Κωνσταντίνου 8
Ταχ. Κώδικας: 10431 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Καπακουλάκη
Τηλέφωνο : 210-52.15.222
Fax
: 210-52.49.611
Email
: tm.educ@efka.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Υπενθύμιση οδηγιών σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος στις
δημόσιες υπηρεσίες – Εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας».
Σχετική: Η εγκύκλιος Γ.Π./Δ2β/οικ.8809/31.1.2018 του Υπουργείου Υγείας.
Στο πλαίσιο απαγόρευσης του καπνίσματος στις δημόσιες υπηρεσίες για την
προστασία της δημόσιας υγείας, σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο για
ενημέρωση και εφαρμογή.
Με την ανωτέρω υπενθυμίζεται ότι βάσει του άρθρου 6 του νόμου 3730/2008, όπως
ισχύει:
1) Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους
δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους
χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική
ευθύνη τους.
2) Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση του άρθρου 3
επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ λαμβανομένης υπόψη
τυχόν υποτροπής.
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Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων είναι οι άμεσα
προϊστάμενοι των κατά τόπους δημόσιων υπηρεσιών. Ειδικότερα, η επιβολή
πειθαρχικών κυρώσεων για την παράβαση των διατάξεων απαγόρευσης του
καπνίσματος συνίσταται σε επίπληξη, η οποία καταγράφεται επιτόπου στον
προσωπικό υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου και επιβάλλεται και πρόστιμο
ανάλογου ύψους με το διοικητικό που επισύρει η ίδια παράβαση. Κάθε
επαναλαμβανόμενη παράβαση του ίδιου υπαλλήλου στον ίδιο ή άλλο χώρο ή
αντίστοιχα επαναλαμβανόμενη παράβαση σε χώρο αρμοδιότητας του ίδιου
Προϊσταμένου υπαλλήλου επισύρει διπλασιασμό του αμέσως προηγούμενου
επιβληθέντος προστίμου έως το ανώτερο εκ του νόμου 3868/2010 προβλεπόμενο
ποσό.
Σε ειδικές περιπτώσεις υπαλλήλων που, εξαντληθέντων όλων των ηπιότερων
πειθαρχικών ποινών, από εξαιρετική δυστροπία αρνούνται να συμμορφωθούν ή
Προϊσταμένων που παρά των επαναλαμβανόμενων παραβάσεων αρνούνται
επιδεικτικά να λάβουν μέτρα στην Υπηρεσία τους δεν αποκλείεται η επιβολή
αυστηρότερων ποινών, κατά την κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού – Πειθαρχικού
Συμβουλίου. Τα πειθαρχικά πρόστιμα είναι ανάλογα των διοικητικών που επισύρει η
ίδια παράβαση. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης το Πειθαρχικό Συμβούλιο
οφείλει να διπλασιάσει το επιβαλλόμενο πρόστιμο. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει
να συγκαλείται ταχύτατα προκειμένου να επιληφθεί των συγκεκριμένων παραβάσεων.
Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων παρακαλούμε να λάβουν
γνώση των οδηγιών, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι. Είμαστε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Συν/να:11 φ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ

Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο Διοικητή ΕΦΚΑ
2.Γραφεία Υποδιοικητών ΕΦΚΑ
3.Γραφείο Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης
4.Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
5.Τμήμα Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
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