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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 

Πληροφορίες:  Δήμητρα Μπελετσιώτη,  Ελένη Μεσσήνη                     Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου  2022 
                             Δημήτριος Μίχας, Γεωργία Αγγελοπούλου                  Α. Π.  5529        
                             Κωνσταντίνος Οικονόμου                                              
Τηλέφωνα:       210 3664 788, 210 3664 779 
                             210 3664 797, 210 3664 738 
                             210 3664 792 
Email:                info@academyofathens.gr                
 
        
Θέμα: «Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος στην Ακαδημία Αθηνών» 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών 

 
Έχοντας υπόψη: 
1) Το άρθρο 45 του νόμου «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως της από 18 Μαρτίου 1926 
συντακτικής αποφάσεως περί οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών» (ν. 4398/1929, Φ.Ε.Κ. 
308/24.08.1929, τεύχος Α΄). 
2) Τα άρθρα 16, 17 και 18 του ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Υγείας (ΕΟΔΥ), 
ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 161/Α΄/16.10.2010). 
3) Τις διατάξεις του ν. 3828/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/03.08.2010) «Αναβάθμιση του ΕΣΥ και λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει. 
4) Τις διατάξεις του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/23.12.2008, τεύχος Α΄) «Προστασία ανηλίκων 
από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 122/2006 (ΦΕΚ 123/16.06.2006, τεύχος Α΄) «Οργανισμός 
Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών» όπως ισχύει. 
6) Την με αριθ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15.11.2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ 4177/Β΄/15.11.2019).  
7) Την υπ’ αριθ. 1094/19.02.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέως της Ακαδημίας Αθηνών, 
με θέμα: «Σχέδιο αποτροπής καπνίσματος στην Ακαδημία Αθηνών». 
8) Την με αριθ. πρωτ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15.11.2019 και αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης 
Ψ7ΖΦ465ΦΥΟ-Ξ8Β εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 
9) Την με αριθ. πρωτ. Δ2β/Γ.Π.οικ.90189/20.12.2019 και αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης 
Ψ1ΙΥ465ΦΥΟ-3ΜΡ εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. 
10) Την ανάγκη προστασίας της υγείας των πολιτών και των εργαζομένων της Ακαδημίας 
Αθηνών από τον καπνό. 
11) Το γεγονός από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

Α) Τροποποιούμε το από 19.02.2020 Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος στην Ακαδημία Αθηνών, 
λόγω αποχώρησης υπαλλήλων και καταρτίζουμε νέο σχέδιο για την αποτροπή του καπνίσματος 
στην Ακαδημία Αθηνών και την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, στα κτήρια και τις 
λοιπές εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Αθηνών (στο εξής Ακαδημία), ως ακολούθως:  
•Απαγόρευση του καπνίσματος και της κατανάλωσης προϊόντων καπνού σε όλους τους 
εσωτερικούς ή αίθριους χώρους της Ακαδημίας, συμπεριλαμβανομένων των κλιμακοστασίων 
και των κλειστών ή στεγασμένων βοηθητικών χώρων. 
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•Ανάρτηση σημάτων σχετικών με την απαγόρευση της χρήσεως όλων των προϊόντων καπνού 
καθώς και σχετικών ανακοινώσεων σε εμφανή σημεία σε όλους τους χώρους της Ακαδημίας. 
•Λήψη μέτρων αποτροπής καπνίσματος σε όλους τους χώρους της Ακαδημίας (ενδεικτικά 
αναφέρουμε: απομάκρυνση σταχτοδοχείων, ανάρτηση ανακοινώσεων κλπ). 
•Ενημέρωση του ερευνητικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού της Ακαδημίας, για τη 
σχετική νομοθεσία περί απαγόρευσης του καπνίσματος και της κατανάλωσης καπνικών 
προϊόντων στα κτήρια και τις λοιπές εγκαταστάσεις της Ακαδημίας, για το παρόν σχέδιο 
αποτροπής του καπνίσματος στην Ακαδημία, τον τρόπο καταγγελίας και τον κατάλογο 
προστίμων, σύμφωνα με την ισχύουσα αντικαπνιστική νομοθεσία. Όσον αφορά στα 
ηλεκτρονικά τσιγάρα, στα νέα προϊόντα καπνού και στα φυτικά προϊόντα για κάπνισμα, αυτά 
εξομοιώνονται με τα προϊόντα καπνού, ως προς τη χρήση τους.  
•Επίβλεψη των χώρων της Ακαδημίας για την τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας 
αντικαπνιστικής νομοθεσίας.  
•Κλήση αρμοδίων οργάνων ελέγχου σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της ισχύουσας 
αντικαπνιστικής νομοθεσίας. 
•Συνεργασία υπευθύνων με τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου 
και γνωστοποίηση στοιχείων που τυχόν ζητηθούν.   
 
Β) Ορίζουμε Υπεύθυνους για την εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος 
στην Ακαδημία, τους κάτωθι: 
Στο κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 28, 10679, Αθήνα:  

• Γιαμάς Παύλος του Ιωάννη, Αναπληρωτής Έφορος της Ακαδημίας Αθηνών, τηλέφωνο: 
2103664778, ηλεκτρονική διεύθυνση: giamas@academyofathens.gr. 

• Μπελετσιώτη Δήμητρα του Χαραλάμπους, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος 
Διοικητικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο: 
2103664788, ηλεκτρονική διεύθυνση: dbeletsioti@academyofathens.gr. 

• Μίχας Δημήτριος του Γεωργίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος 
Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο: 
2103664797, ηλεκτρονική διεύθυνση: dmichas@academyofathens.gr. 

• Αγγελοπούλου Γεωργία του Περικλή, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Ερευνητικού 
Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο: 2103664726, 
ηλεκτρονική διεύθυνση: gaggelop@academyofathens.gr. 

• Τσούρη Ειρήνη του Αναστασίου, Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, 
τηλέφωνο: 2103664790, ηλεκτρονική διεύθυνση: etsouri@academyofathens.gr.   

• Οικονόμου Κωνσταντίνος του Γεωργίου, υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου 
Μηχανογραφήσεως - Πληροφορικής, τηλέφωνο: 2103664792, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
koikonomou@academyofathens.gr. 

Στο κτήριο της οδού Σόλωνος 84, 10680, Αθήνα:  
• Μεσσήνη Ελένη του Αναστασίου, υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών, τηλέφωνο: 2103664779, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
emessini@academyofathens.gr.  

• Μπίτα Ελένη του Φωτίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, τηλέφωνο: 2103664716, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
elmp@academyofathens.gr (για τον δεύτερο όροφο). 

• Γιαννουλάκη Χρηστίνα του Παναγιώτη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Κληροδοτημάτων, τηλέφωνο: 2103664784, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
christin@academyofathens.gr (για τον τρίτο όροφο). 

• Καλαμπόκας Παύλος του Δημητρίου, Διευθύνων το Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της 
Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας, τηλέφωνο; 2108832048, εσ. 18, ηλεκτρονική 
διεύθυνση: pkalabokas@academyofathens.gr (για τον τέταρτο όροφο). 

• Μαρίνος Γεώργιος του Διονυσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Περιουσίας, τηλέφωνο: 2103664780, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
gmarinos@academyofathens.gr (για τον πέμπτο όροφο). 
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Στο κτήριο της οδού Αλεξάνδρου Σούτσου 22, 10671, Αθήνα:  
• Μανωλέσσου Ιωάννα του Γεωργίου, Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης των 

Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων – ΙΛΝΕ, τηλέφωνο: 2112111001, ηλεκτρονική 
διεύθυνση: manolessou@academyofathens.gr.  

Στο κτήριο της οδού Ηπίτου 3, 10557, Αθήνα:  
• Καραμανές Ευάγγελος του Θεοδώρου, Διευθύνων το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής 

Λαογραφίας, τηλέφωνο: 2103664760, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
ekaramanes@academyofathens.gr. 

Στο κτήριο της οδού Αναγνωστοπούλου 14, 10673, Αθήνα:  
• Καρανάσιος Χαρίτων του Τριαντάφυλλου, Διευθύνων το Κέντρον Ερεύνης του 

Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, τηλέφωνο: 2103664760, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
chariton@academyofathens.gr. 

• Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη Λυδία του Αλεξάνδρου, Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης της 
Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, τηλέφωνο: 2103664627, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
papariga@academyofathens.gr. 

• Ριζάς Σωτήριος του Χρήστου, Διευθύνων το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του 
Νεοτέρου Ελληνισμού, τηλέφωνο: 2103664603, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
sorizas@academyofathens.gr. 

• Στεφανής Αθανάσιος του Δημητρίου, Διευθύνων το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και 
Λατινικής Γραμματείας, τηλέφωνο: 2103664632, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
stefanis@academyofathens.gr.  

• Πρωτοπαππά-Μαρνέλη Μαρία του Ιωάννη, Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης της 
Ελληνικής Φιλοσοφίας, τηλέφωνο: 2103664606, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
marproto@academyofathens.gr.    

• Χριστοφίδου Αναστασία του Στεφάνου, Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης των 
Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών, τηλέφωνο: 2103664615, ηλεκτρονική 
διεύθυνση: christo@academyofathens.gr.    

• Μαχαίρα Βασιλική του Ηλία, Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης της Αρχαιότητος, 
τηλέφωνο: 2103664648, ηλεκτρονική διεύθυνση: vmachaira@academyofathens.gr. 

• Καμπέρης Νικόλαος του Παναγιώτη, Διευθύνων το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής 
Κοινωνίας, τηλέφωνο: 2103664614, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
kaberis@academyofathens.gr. 

• Μπίθα Ιωάννα του Παναγιώτη, Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης της Βυζαντινής και 
Μεταβυζαντινής Τέχνης, τηλέφωνο: 2103664613, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
ibitha@academyofathens.gr. 

Στο κτήριο της οδού Σωρανού Εφεσίου 4, 11527, Αθήνα (στους χώρους εποπτείας της 
Ακαδημίας):  

• Πάτσης Παναγιώτης του Αργυρίου, Διευθύνων το Κέντρον Ερευνών Αστρονομίας και 
Εφηρμοσμένων Μαθηματικών, τηλέφωνο: 2106597169, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
patsis@academyofathens.gr,  

• Καστής Γεώργιος του Αντωνίου, Διευθύνων το Κέντρον Ερευνών Θεωρητικών και 
Εφηρμοσμένων Μαθηματικών, τηλέφωνο: 2106597159, ηλεκτρονική διεύθυνση: 
gkastis@academyofathens.gr. 

 
Επισημαίνουμε: Σε κοινόχρηστους χώρους, ήτοι σε χώρους ευθύνης δύο ή περισσοτέρων 
προϊσταμένων υπάρχει συνυπευθυνότητα.  
 
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος, ο εκάστοτε Υπεύθυνος μεριμνά στον χώρο 
ευθύνης του για την ορθή εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου και συγκεκριμένα:  
•ανταποκρίνεται άμεσα σε διαμαρτυρία για τυχόν παράβαση, προβαίνει σε συστάσεις προς 
τους παραβάτες και σε κλήση των αρμόδιων Οργάνων Ελέγχου σε περίπτωση διαπίστωσης 
παράβασης. 
•συνεργάζεται με τα αρμόδια Όργανα κατά τη διεξαγωγή τυχόν ελέγχου.  
 

mailto:ekaramanes@academyofathens.gr
mailto:chariton@academyofathens.gr
mailto:papariga@academyofathens.gr
mailto:sorizas@academyofathens.gr
mailto:stefanis@academyofathens.gr
mailto:marproto@academyofathens.gr
mailto:christo@academyofathens.gr
mailto:vmachaira@academyofathens.gr
mailto:kaberis@academyofathens.gr
mailto:ibitha@academyofathens.gr
mailto:patsis@academyofathens.gr
mailto:patsis@academyofathens.gr
ΑΔΑ: ΩΣ2Σ46Ψ8ΝΣ-ΡΜΤ



4 

 

 Γ) Διοικητικές κυρώσεις – Πειθαρχικές ευθύνες 
Τα Όργανα Ελέγχου της υπ’ αριθ. Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15.11.2019 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ 4177/Β΄/15.11.2019) διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση παραβάσεων.  
Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης όπως τα κάτωθι: 
•Μη κατάρτιση Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος και ορισμός Υπευθύνων 
•Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής (π.χ. απομάκρυνση 
σταχτοδοχείων)  
•Απουσία ανταπόκρισης Υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση παράβασης 
•Παράλειψη κλήσης των αρμόδιων Οργάνων Ελέγχου 
•Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου 
τα Όργανα Ελέγχου επιβάλλουν πρόστιμα ως ακολούθως: 
 
Δημόσιοι χώροι εργασίας, χώροι 
αναμονής δημοσίων υπηρεσιών 

500,00 € πρόστιμο για τον Υπεύθυνο Διαχείρισης – 
Προϊστάμενο 
 

100,00 € πρόστιμο για τον καπνιστή 
 

Επισημαίνουμε: Σε κάθε περίπτωση επανάληψης της παρούσας παράβασης-υποτροπής 
διπλασιάζεται το αμέσως προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο.  
 
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, συνιστά και πειθαρχικό παράπτωμα για το στέλεχος 
παραβάτη (καπνιστή) και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική 
ευθύνη τους. Τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα κρίνουν το πειθαρχικό παράπτωμα, όπως αυτό 
διαπιστώνεται από αυτά (Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15.11.2019 ΚΥΑ ΑΔΑ: Ψ1ΙΥ465ΦΥΟ-3ΜΡ). 

 
Ο Πρόεδρος  

 
 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΕΓΚΑΚΟΣ 
Ακαδημαϊκός 

 
Αποδέκτες για ενέργειες: 
– Αυτοτελές Γραφείο Μηχανογραφήσεως – Πληροφορικής για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της 
Ακαδημίας  
– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 
– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Ερευνητικού Προσωπικού - Τμήμα Διοικητικού 
Προσωπικού 
– Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών  
– Άμεσα ενδιαφερόμενοι 
Αποδέκτες για ενημέρωση:  
– Τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών 
– Διοικητικές Υπηρεσίες της Ακαδημίας Αθηνών 
– Ερευνητικά Κέντρα και Γραφεία Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 
– Το προσωπικό (ερευνητικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό) της Ακαδημίας Αθηνών 
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