Αγαπθτοί ςυνάδελφοι,
Θα κζλαμε να ςασ ενθμερώςουμε ότι από 1 Ιουλίου, θ απαγόρευςθ του
καπνίςματοσ ςε κλειςτοφσ χώρουσ νομοκετικθκε και ακολοφκθςαν και αρκετζσ
διευκρινιςτικζσ εγκφκλιοι προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ τιρθςθ του νόμου αυτοφ.
Πιο ςυγκεκριμζνα, για τθν εφαρμογι του νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν
απαγόρευςθ του καπνίςματοσ ςτουσ δθμόςιουσ χώρουσ επιςθμαίνεται το εξισ το
οποίο αφορά και τα αρτοποιεία μασ: Στθν ζννοια των «δθμόςιων χώρων» ςτουσ
οποίουσ ζχει εφαρμογι ο Ν. 3868/2010 εμπίπτουν και τα καταςτιματα
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ κακώσ και οι κλειςτοί χώροι εργαςίασ. Γι αυτόν το
λόγο κα πρζπει όλα τα αρτοποιεία να εφοδιαςτοφν με ζνα « Βιβλίο αναφοράσ»
προκειμζνου να το επιδεικνφουν ςτουσ ελζγχουσ που ζχουν ιδθ ξεκινιςει.
Το «Βιβλίο Αναφοράσ για τθν εφαρμογι του αρκ. 17 του Ν. 3868/2010» πρζπει να
πλθροί τισ προχποκζςεισ που περιγράφονται ςτο άρκρο 3, παρ. 2 τθσ υπ. αρικμ.
104720 Κ.Υ.Α. Ειδικότερα θ τιρθςι του απαιτείται ςε όλα τα καταςτιματα
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ .
Η αρίκμθςθ του Βιβλίου Αναφοράσ γίνεται ανά ςελίδα από τον υπεφκυνο του
καταςτιματοσ και θ κεώρθςι του γίνεται από τθν αδειοδοτοφςα αρχι, χωρίσ
αίτθςθ του ενδιαφερομζνου ςτθν πρώτθ και ςτθν τελευταία ςελίδα αυτοφ, όπου κα
αναγράφονται θ επωνυμία και το είδοσ τθσ επιχείρθςθσ, το ΑΦΜ, θ ΔOΥ, θ Ταχ.
Δ/νςθ και ο αρικμόσ άδειασ λειτουργίασ.
Τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομίηει ο ενδιαφερόμενοσ ςτθν
αρμόδια αδειοδοτοφςα αρχι κατά τθ κεώρθςθ του Βιβλίου Αναφοράσ, είναι:
φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ του καταςτιματοσ και μία μθδενικι ταμειακι απόδειξθ
με το Α.Φ.Μ. τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου.
Η μθ τιρθςθ Βιβλίου Αναφοράσ αποτελεί παράβαςθ και βεβαιώνεται ωσ παράβαςθ
(«μθ ςυνεργαςία του υπευκφνου με τα αρμόδια όργανα κατά τθ διεξαγωγι του
ελζγχου»)ςυνεπάγεται δε, πρόςτιμο όπωσ ορίηεται ςτθν περ. 5 του Παραρτιματοσ
Α΄ τθσ Κ.Υ.Α.
Σε περίπτωςθ απώλειασ του Βιβλίου Αναφοράσ πρζπει να ακολουκθκεί θ
διαδικαςία «διλωςθσ» τθσ απώλειασ του Βιβλίου ςτθν αδειοδοτοφςα αρχι με
Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599. Η μθ διλωςθ τθσ απώλειασ του Βιβλίου Αναφοράσ
ςτθν αδειοδοτοφςα αρχι αποτελεί παράβαςθ και βεβαιώνεται ωσ παράβαςθ, («μθ
ςυνεργαςία του υπευκφνου με τα αρμόδια όργανα κατά τθ διεξαγωγι του
ελζγχου»), ςυνεπάγεται δε, πρόςτιμο όπωσ ορίηεται ςτθν περ. 5 του Παραρτιματοσ
Α΄ τθσ Κ.Υ.Α.

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ μπορείτε να καλείτε ςτα τθλ. τθσ Ομοςπονδίασ μασ ι
να επιςκεφκείτε τον ιςτότοπο τθσ Ομοςπονδίασ μασ (www.oae.gr), όπου ζχει
αναρτθκεί θ ςχετικι νομοκεςία.
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