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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Βιβλίο αναφοράς καπνίσματος στις επιχειρήσεις - καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την αντικαπνιστική νομοθεσία και σε εφαρμογή 
του  Άρθρου  17  ¨Μέτρα  για  την  ολική  απαγόρευση  του  καπνίσματος  στους  δημόσιους  χώρους  – 
Τροποποίηση  του  Ν.  3730/2008  &  3370/2005¨  του  Ν.  3868/2010  (ΦΕΚ  129/Α΄/03-08-2010), 
παρακαλούνται  οι  ιδιοκτήτες  καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  και  αμιγών  επιχειρήσεων 
υπηρεσιών διαδικτύου να προμηθευτούν το προβλεπόμενο, κατ΄ Άρθρο 3 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. 
104720/2010  K.Y.A.(ΦΕΚ  1315/Β΄/25-08-2010)  «Βιβλίο  Αναφορών  Ν.  3868/2010»,  η  τήρηση  του 
οποίου  είναι  υποχρεωτική  και  η  θεώρησή  του  γίνεται  από  την  Υπηρεσία  του  Δήμου  μας.  Το  Βιβλίο 
Αναφορών, το οποίο πωλείται στα Βιβλιοπωλεία, είναι ένα κοινό 100φύλλο τετράδιο, με χοντρό εξώφυλλο 
και  με  αριθμημένες  σελίδες,  ριγέ,  μεγέθους  Α4.
Η  αρίθμηση  του  "Βιβλίου  Αναφοράς"  γίνεται  ανά  σελίδα  από  τον  υπεύθυνο  του  καταστήματος  και  η  
θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή, χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου στην πρώτη και στην 
τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ∆OΥ,  
η  Ταχ.  ∆/νση  και  ο  αριθµός  άδειας  λειτουργίας  -  γνωστοποίησης  λειτουργίας  επιχείρησης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να φέρει ο υπεύθυνος της επιχείρησης κατά την προσέλευσή του 
στην  αδειοδοτούσα  αρχή προκειμένου  να  θεωρήσει  για  λογαριασμό της  επιχείρησης,  το  βιβλίο  είναι  : 
φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργιας καταστήματος ή γνωστοποίησης λειτουργίας επιχείρησης και μία  
μηδενική  απόδειξη  από  την  ταμειακή  μηχανή  με  το  ΑΦΜ  της  επιχείρησης.

•  Η  μη  τήρηση  του  βιβλίου  αποτελεί  παράβαση  και  επιφέρει  κυρώσεις.
•  Σε  περίπτωση  απώλειας  του  βιβλίου,  θα  πρέπει  να  δηλωθεί  στην  αδειοδοτούσα  αρχή.
• Σε περίπτωση ελέγχου από τα ειδικά κλιμάκια το βιβλίο πρέπει να επιδεικνύεται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το  ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στα τηλέφωνα:
• 2723360230 Γιαλλελή Αναστασία
•  2723360212 Βασιλοπούλου Αναστασία 
• 2723360232 Πόπορη Αναστασία
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