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ΘΕΜΑ : Προζηαζία αλειίθωλ από ηολ θαπλό – Απαγόρεσζε Καπλίζκαηος.  
τεη. : (α) Ν. 3730/ΦΕΚ 262 η.Α/23.12.2008.  
   (β) Σο κε αρηζ. 595668/30-4-2009 έγγραθο ηοσ Τπ. Τγείας & Κοηλ. 

Αιιειεγγύες. 
 

Σύμθωνα με ηα ανωηέπω ζσεηικά ηα καηαζηήμαηα ςγειονομικού ενδιαθέπονηορ έως 70 

η.κ. σαπακηηπίζονηαι με απόθαζη ηος ιδιοκηήηη ηοςρ, πος θα ενζωμαηώνεηαι ζηην άδεια 

λειηοςπγίαρ ηοςρ, ωρ καηαζηήμαηα αποκλειζηικά γηα θαπλίδοληες ή κε θαπλίδοληες. Με 

νεόηεπη αίηηζη ηος ιδιοκηήηη δύναηαι να ηποποποιηθεί ο σαπακηηπιζμόρ αςηόρ . 

Δεδομένος όηι η απαγόπεςζη ηος καπνίζμαηορ θα ιζσύζει από 1/7/2009 οι ςπεύθςνοι 

ηων καηαζηημάηων θα ππέπει να πποζέλθοςν ζηην απμόδια ςπηπεζία ηος Δήμος πποκειμένος 

να δειώζοσλ εάν επιθςμούν να σαπακηηπιζηούν ωρ καηαζηήμαηα αποκλειζηικά για 

καπνίζονηερ ή όσι.  

Εθόζον λειηοςπγεί ηο καηάζηημα ωρ σώπορ καπνιζόνηων, θα ςπάπξει ζσεηική 

καηασώπηζη με μέπιμνα ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ ηος δήμος, ζηην άδεια λειηοςπγίαρ ηος 

καηαζηήμαηορ. Επιππόζθεηα θα σοπηγηθεί και εηδηθό ζήκα, ηο οποίο θα ηοποθεηηθεί ζε 

εμθανέρ ζημείο ζηην είζοδο ηος καηαζηήμαηορ και θα αναθέπεηαι με αςηό όηι ηο καηάζηημα 

είναι για καπνίζονηερ. Τα καηαζηήμαηα για καπνίζονηερ θα έσοςν ςποσπεωηικά ειδικέρ 

εγκαηαζηάζειρ εξαεπιζμού ηος σώπος.  

 ΠΡΟ 
ύιιογο Επητεηρεκαηηώλ 
Καηαζηεκάηωλ Τγεηολοκηθού 
Ελδηαθέροληος 
Εληαύζα 

mailto:dtinou@thn.forthnet.gr
mailto:s.kalogera@1516.syzefxis.gov.gr


Από πποθοπική ενημέπωζη πος είσαμε από ηην απμόδια Δ/νζη ηος Υποςπγείος Υγείαρ 

& Κοιν. Αλληλεγγύηρ, ηα 70 η.μ. αθοπούν ηο ζσλοιηθό εκβαδό ηοσ θιεηζηού ή 

ζηεγαζκέλοσ τώροσ ηοσ θαηαζηήκαηος, δηλαδή ηο ζύνολο ηος εζωηεπικού αςηών και όσι 

μόνο ηην αίθοςζα πελαηών.  

Τέλορ, μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηηρ απαγοπεύζεωρ, δύναηαι να διαμοπθωθούν σώποι 

καπνιζόνηων πος διασωπίζονηαι από ηην ςπόλοιπη αίθοςζα και έσοςν ειδικέρ εγκαηαζηάζειρ 

εξαεπιζμού. Οι όποι και οι πποϋποθέζειρ για ηην παποσή, από ηον Δήμο, ηηρ άδειαρ 

διαμόπθωζηρ και λειηοςπγίαρ σώπος καπνιζόνηων, θα καθοπιζθούν με απόθαζη ηος 

Υποςπγού Υγείαρ & Κοιν. Αλληλεγγύηρ, η οποία δεν έσει εκδοθεί ακόμα. 
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