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Το Γραφείο Αδειών Καταστημάτων του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Νέας
Σμύρνης ως αρμόδιο για την έκδοση των αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες των
καταστημάτων εμβαδού έως 70 τ.μ. για τα παρακάτω θέματα που αφορούν την ισχύ του Ν.
3730/23.12.08 “περί προστασίας ενηλίκων από τον καπνό, τα αλκοολούχα ποτά & άλλες
διατάξεις” που θα τεθεί σε εφαρμογή από 01/07/2009.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦ.: ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ.: 2132025760
ΠΛΗΡΟΦ.: Αλεξίου Δημήτρης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ :
Τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος έως 70 τ.μ. του Δήμου Νέας Σμύρνης.

1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 3730/2008 «τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος έως 70 τ.μ. χαρακτηρίζονται με απόφαση του ιδιοκτήτη τους, που θα
ενσωματώνεται στην άδεια λειτουργία τους, ως καταστήματα αποκλειστικά για
καπνίζοντες ή μη καπνίζοντες. Με νεότερη αίτηση του ιδιοκτήτη, δύναται να τροποποιηθεί,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο χαρακτηρισμός αυτός».
2. Με δεδομένο ότι ο Ν. 3730/2008 για την απαγόρευση του καπνίσματος στα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος θα ισχύσει από 01/07/2009, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του
άρθρου 3, είναι αναγκαίο μέχρι 01/06/2009, οι υπεύθυνοι των καταστημάτων που εμπίπτουν
στην παρ. 1 του άρθρου 3, να δηλώσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που χορήγησε
την άδεια λειτουργίας τους εάν επιθυμούν να χαρακτηρισθούν ως καταστήματα
αποκλειστικά για καπνίζοντες ή όχι.
3. Εφόσον λειτουργεί το κατάστημα ως χώρος καπνιζόντων, θα υπάρξει σχετική
καταχώρηση στην άδεια λειτουργίας του. Επιπρόσθετα θα διατεθεί στο κατάστημα ειδικό
σήμα από την υπηρεσία μας το οποίο θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο στην είσοδο του
καταστήματος και θα αναφέρεται σε αυτό ότι το κατάστημα είναι για καπνίζοντες.
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4. Τα καταστήματα για καπνίζοντες θα έχουν υποχρεωτικά ειδικές εγκαταστάσεις
εξαερισμού του χώρου, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3730/2008.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, περαιτέρω ενημέρωση ή απορία, σχετικά με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο αρμόδιο γραφείο Έκδοσης
Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Τμήματος Εσόδων
του Δήμου Νέας Σμύρνης. (κ. Αλεξίου Δημήτριο, τηλ. 2132025760).

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ
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