
                        

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ  Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Tην µε αρ.Γ4β/Γ.Π.οικ.1107/09-01-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 

12/ΥΟ∆∆/13-01-2020) ¨∆ιορισµός Κοινού ∆ιοικητή στα διασυνδεόµενα Γ.Ν. 

Λασιθίου και Γενικό Νοσοκοµείο - Κ.Υ. Νεαπόλεως «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»    

αρµοδιότητας 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης¨. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (81/Α΄) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής  

      Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

3.   Την υπ.αριθµ.πρωτ.∆2β/Γ.Π.οικ.80727/15-11-2019 ΚΥΑ «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 των προστίµων καθώς και κάθε άλλης 

αναγκαίας λεπτοµέρειας για την εφαρµογή του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α)» 

(ΦΕΚ4177/2019/Β). 

4. Το γεγονός ότι από τα οριζόµενα στην άνω ΚΥΑ: 

- Απορρέει η υποχρέωση των ∆ιοικήσεων των φορέων του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και 

ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθµού  στην κατάρτιση Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσµατος, ενώ η 

µη κατάρτιση σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 3 της ΚΥΑ, επισύρει την 

επιβολή προστίµου 

- Ορίζονται µε σαφήνεια οι όροι απαγόρευσης 

- Προκύπτει επιπλέον η υποχρέωση ορισµού υπευθύνων παρακολούθησης της 

ορθής τήρησης των σχετικών διατάξεων, στους χώρους παροχής εργασίας και µε 

συγκεκριµένες αρµοδιότητες  

- Ορίζονται τα κατά περίπτωση πρόστιµα που θα επιβάλλονται στις διαπιστωµένες 

παραβάσεις καθώς και οι τρόποι είσπραξης 

5. Το γεγονός ότι η απαγόρευση καπνίσµατος στους χώρους παροχής εργασίας 

στοχεύει: 

α) στην προαγωγή της υγείας και της αντικαπνιστικής κουλτούρας του πληθυσµού 

β) στην προστασία των µη καπνιστών από τις επιπτώσεις του παθητικού καπνίσµατος 

γ) στη µείωση του αριθµού των καπνιστών 

    

                                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Την κατάρτιση Σχεδίου Ελέγχου Καπνίσµατος και εφαρµογής της αντικαπνιστικής 

νοµοθεσίας σε όλες τις υπηρεσίες του ΓΝΑΝ ως εξής: 

- Απαγορεύεται το κάπνισµα σε όλα τα κτίρια του νοσοκοµείου και των 

Αποκεντρωµένων Μονάδων του 

- Με µέριµνα των παρακάτω οριζόµενων υπευθύνων διενεργείται:  

             α) Ανάρτηση ειδικού σήµατος µε την ένδειξη «Απαγορεύεται το κάπνισµα» σε όλους  

                 τους χώρους των κτιρίων, σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆2β/Γ.Π.οικ.80727/15-11-2019  

                 (4177/Β) 

            β) Αποµάκρυνση των σταχτοδοχείων από όλους τους χώρους των κτιρίων και των         

               Αποκεντρωµένων Μονάδων του 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

7
Η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 

 Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 

«∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»  

(Οργανική Μονάδα Έδρας, Άγιος Νικόλαος) 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Πληρ:Μαρία Μιγώµη 

Τηλ:2841343159 

 

                 

                                                                        

Άγιος Νικόλαος 20.10. 2014   

 

Αγ.Νικόλαος  4-3-2020 

               αρ.πρωτ: 564 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 
α 

ΑΔΑ: ΨΦΕ2469045-Η7Θ



 

         γ) Άµεση ανταπόκριση σε διαµαρτυρία για την πραγµατοποίηση παράβασης µε κλήση /  

            συνεργασία των αρµόδιων οργάνων ελέγχου, σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆2β/Γ.Π.οικ.  

           80727 /15-11-2019  (4177/Β) 

Για την τήρηση και εφαρµογή των ανωτέρω και γενικά της εφαρµογής της αντικαπνιστικής 

νοµοθεσίας, ορίζονται ως υπεύθυνοι οι εξής υπάλληλοι: 

- για το κτίριο του νοσοκοµείου: υπόγειο: Λυράκης Κωνσταντίνος, κλάδου ∆Ε 

Τεχνικού 

- για το κτίριο του νοσοκοµείου: ισόγειο, 1
ος

  όροφος: Αστυρακάκης Εµµανουήλ, 

κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής 

- για το κτίριο του νοσοκοµείου: 2
ος

, 3
ος

 ,4
ος

 
 
 όροφος: Λαδοκούκη-Ξανθάκη 

Γεωργία, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής 

- για το Κ.Ψ.Υ. Αγ.Νικολάου; Κουρίνου Ζαχαρένια, κλάδου ΥΕ Επιµελητών 

- για το ΨΥΧΑΡΓΩΣ: Μπαµπανάτσα Γεωργία, κλάδου ∆Ε Αδελφών Νοσοκόµων 

 

Σύµφωνα µε τις παραπάνω αναφερόµενες διατάξεις εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων: 

1. Στους παραβάτες υπαλλήλους 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 σε διαµαρτυρία για την 

πραγµατοποίηση παράβασης, παράλειψη κλήσης των αρµοδίων Οργάνων Ελέγχου, 

έλλειψη συνεργασίας µε τα Όργανα Ελέγχου. 

 

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της. 

 

 

 

                                           Ο ∆ιοικητής 
                                                                                                    

                                                                              Εµµανουήλ Ανδρεαδάκης 

 

 

 

Ανάρτηση: 1. ιστοσελίδα της Ο.Μ.Ε.Αγ.Νικολάου και 2.  πίνακα ανακοινώσεων  

∆ιανοµή: ∆.∆.Υ., ∆.Ν.Υ., ∆.Ι.Υ., Κ.Ψ.Υ., Ψυχαργώς, ∆ΙΕΚ, οριζόµενα µέλη 

Κοινοπ: 7
η
 Υ.Πε.Κρήτης  

ΑΔΑ: ΨΦΕ2469045-Η7Θ
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