
 

 
 

 

 

Μέγαξα, 24 Απξηιίνπ 2018 

 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Οι επαγγελμαηίες κι επιτειρημαηίες καηαζηημάηων Τγειονομικού 

ενδιαθέρονηος, ηης περιοτής  Μεγάρων και Νέας Περάμοσ,  

πρέπει να έτοσν θεωρημένο 

 “ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ” 

 
Από ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεωλ θαη Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ ηνπ Γήκνπ 

Μεγαξέωλ   ππελζπκίδεηαη   όηη: 

 

    ύμθωνα με ηο άρθρο 17 ηοσ Ν. 3868/2010 απαγορεύεηαι πλήρως ηο κάπνιζμα ζε 

όλοσς ηοσς κλειζηούς δημόζιοσς και ιδιωηικούς εργαζιακούς τώροσς.  

   Αξκόδηεο Αξρέο, όπωο νξίδνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηωλ παξαβάζεωλ ηνπ θαπλίζκαηνο, ηε 

βεβαίωζε ηωλ παξαβάζεωλ θαη ηελ επηβνιή ηωλ θπξώζεωλ είλαη νη Γηεπζύλζεηο Γεκόζηαο 

Τγείαο ηωλ Πεξηθεξεηώλ, ε Αζηπλνκία θαη νη Ληκεληθέο αξρέο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο.    

 

    Οη επαγγεικαηίεο όιωλ ηωλ θαηαζηεκάηωλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο  πξέπεη: 

   λα έρνπλ πξνκεζεπηεί ην «Βιβλίο Αναθοράς Καπνίζμαηος». 

   Η ηήξεζή ηνπ απαηηείηαη ζε όια ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (ΚΤΔ) θαη 

ζηηο ακηγείο επηρεηξήζεηο δηαδηθηύνπ θαη ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην αξ. 3, παξ. 2  ηεο ΚΤΑ 104720/25-08-2010: 

1. Να έρεη αξηζκεκέλεο 200 ζειίδεο. 

2. Να έρεη νξηδόληηα δηαγξάκκηζε. 

3. Να έρεη ζθιεξό εμώθπιιν. 

4. Να έρεη κέγεζνο Α4. 

5. ηελ πξώηε θαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε επωλπκία θαη ην 

είδνο ηεο επηρείξεζεο, Γηεύζπλζε, ΑΦΜ - ΓΟΤ,  αλ ππάξρεη ζθξαγίδα ηεο 

επηρείξεζεο  θαη ν αξηζκόο άδεηαο - Γλωζηνπνίεζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Σν αλωηέξω Βηβιίν Αλαθνξάο, καδί κε: 

1. ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο - Γλωζηνπνίεζε θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο 

2. θωηνηππία ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ππεπζύλνπ  

3. κία κεδεληθή απόδεημε ηνπ θαηαζηήκαηνο,  

ζα πξνζθνκίδνληαη ζηελ αξκόδηα Αδεηνδνηνύζα Αξρή (Γήκνο, ΔΟΣ, Ληκεληθό Σακείν θιπ.), 

ρωξίο αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, ώζηε λα ζεωξήζεη ην βηβιίν.       



 

   

 Δλεκεξώλνπκε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηελ ζεώξεζε ηνπ αλωηέξω βηβιίνπ γηα ηελ 

απνθπγή πξνζηίκωλ θαζώο ε µε ηήξεζε Βηβιίνπ Αλαθνξάο απνηειεί παξάβαζε θαη 

βεβαηώλεηαη ωο παξάβαζε («µε ζπλεξγαζία ηνπ ππεπζύλνπ µε ηα αξµόδηα όξγαλα θαηά ηε 

δηεμαγωγή ηνπ ειέγρνπ») ζπλεπάγεηαη δε, πξόζηηµν όπωο νξίδεηαη ζηελ πεξ. 5 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο Κ.Τ.Α. 104720/2010. 

  

 ηελ πεξίπηωζε απώιεηαο ηνπ Βηβιίνπ Αλαθνξάο ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία 

«δήιωζεο» απώιεηαο ηνπ βηβιίνπ ζηελ Αδεηνδνηνύζα Αξρή κε Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ λ. 

1599. 

 

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ «ΚΑΠΝΙΜΑ» ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΒΡΙΚΔΣΑΙ ΠΑΝΣΑ 

ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ  

 

   Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζην Σκήκα Αδεηνδνηήζεωλ & 

Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ ηνπ Μεγαξέωλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (ηει. 

22960 83682). 

 

 

Δκ ηοσ Γραθείοσ Δπικοινωνίας 

& Γημοζίων τέζεων 
 


