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ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Υγείας με
θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των
καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των
καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, καθώς και του χρόνου καταβολής
και της διαδικασίας είσπραξης του ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθ. 45 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 υποπαρ.
Ι.6 του ν. 4254/2014 (85 Α΄)», όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 103
Β’/2019)».

Σχετ.: α) το άρθρο 3 του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄/2008) «Προστασία ανηλίκων από
τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
β) το άρθρο 45 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄/2011), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ι.6 του αρ.1 του ν. 4254/2014 (85 Α΄/2014).
γ) η υπ. αρ. πρωτ. Γ.Π. / Δ2β/ οικ. 2986/24-01-2019 ΚΥΑ Οικονομικών και
Υγείας (ΦΕΚ 103 Β’/2019).

Με το παρόν σας γνωστοποιούμε την έκδοση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως της αναφερόμενης στο θέμα Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και
Υγείας, με την οποία επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία
χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική
εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων, όπου νομίμως παίζονται τυχερά παίγνια,
καθώς και λοιπών λεπτομερειών.
Εν όψει της εφαρμογής της παρούσας και για την αποσαφήνιση των προβλέψεων
του νόμου παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα.
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Η σχετική ΚΥΑ εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 του Ν. 3730/2008, όπως
έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 45 Ν.3986/2011 και το άρθρο 1 υποπαρ. Ι.6 του Ν.
4254/2014, σύμφωνα με το οποίο, «κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καζίνο και
στα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και στα
καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, μπορούν να δημιουργούνται χώροι
καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού
εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος
ποσού διακοσίων (200) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των
χώρων καπνιζόντων, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία είσπραξης του ετήσιου τέλους και
κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.»
Η σχετική πρόβλεψη του νόμου, από το 2014, συμπεριέλαβε στους χώρους όπου
επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση των γενικών απαγορευτικών διατάξεων του Ν. 3730/2008, η
χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, και τα καταστήματα όπου νομίμως
διεξάγονται τυχερά παίγνια.
Με την εν λόγω ΚΥΑ, συνεπώς, προσαρμόζεται καταρχήν το περιεχόμενο των
προηγούμενων όρων και προϋποθέσεων, που ίσχυαν δυνάμει της αριθμ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.
134274/23.11.2011 (Β΄ 2931) ΚΥΑ, στο νεότερο περιεχόμενο του Ν. 3730/2008, όπως ισχύει,
δηλαδή την προσθήκη στο πεδίο των εξαιρέσεων και των χώρων αυτών.
Ταυτόχρονα, σε σχέση και με την προηγούμενη ΚΥΑ, ευθυγραμμίζεται και το ύψος
και ο τρόπος υπολογισμού του πληρωτέου τέλους με το ακριβές περιεχόμενο του νόμου,
δηλαδή το σταθερό ποσό των 200 € ανά τ.μ. ετησίως, καθώς η προηγούμενη ΚΥΑ προέβλεπε
ότι το τέλος καπνιζόντων θα υπολογιζόταν σε σχέση με μοναδικό ημερήσιο συντελεστή 0,548
(200 € / τ.μ. ετησίως, διά 365 ημ. δηλαδή ) πολλαπλασιαζόμενο με τα μέτρα και τις ημέρες
εργασίας, καθιστώντας δυνατή την πληρωμή μικρότερου τέλους από το ποσό των 200 €
ετησίως, λόγω λιγότερων δηλωμένων ημερών λειτουργίας.
Η εκδοθείσα ΚΥΑ, πέρα από τις προβλέψεις για τις λεπτομέρειες επί της καταβολής
και του ελέγχου και τις κυρώσεις που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία, καθορίζει
συγκεκριμένες προδιαγραφές για τους χώρους, όπου επιτρέπεται η εξαίρεση αυτή.
Η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά και μόνο τους χώρους των επιχειρήσεων που ρητά
προσδιορίζει αυτή και ο εξουσιοδοτικός νόμος, δηλαδή α) τα καζίνο και τα κέντρα
διασκέδασης με ζωντανή μουσική άνω των 300 τ.μ., για τα οποία η σχετική νομοθετική
πρόβλεψη υπάρχει από το 2011, με το Ν. 3986/2011 και β) τα καταστήματα, όπου νομίμως
διεξάγονται τυχερά παίγνια, η νομοθετική πρόβλεψη για τα οποία εισήχθη το 2014. Σε
όλους τους χώρους των προαναφερόμενων επιχειρήσεων απαγορεύεται από το νόμο η
είσοδος σε ανηλίκους.
Δεν αφορά, κατά συνέπεια, σε άλλου είδους επιχειρήσεις ή καταστήματα, καθώς
και δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, όπως προσδιορίζονται στο Ν. 3730/2008, όπως αυτός
ισχύει, στα οποία εξακολουθεί και ισχύει η καθολική απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού
και συναφών προϊόντων και τα οποία δε δύνανται να αναπτύσσουν ανάλογους χώρους.
Ως προς τις ειδικότερες προϋποθέσεις για το χώρο τον οποίο αφορά η εξαίρεση
αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 2 της εκδοθείσας ΚΥΑ, αυτός θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να
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διαχωρίζεται σαφώς από τους χώρους μη καπνιζόντων και να φέρει κατάλληλη σήμανση σε
εμφανές σημείο ορατό από τους παρευρισκόμενους εντός του χώρου και ταυτόχρονα να
είναι εφοδιασμένος με κατάλληλο σύστημα εξαερισμού, ώστε να αποκλείεται η ανάμιξη του
καπνού και των προϊόντων του με τον υπόλοιπο χώρο της επιχείρησης, καθώς και με τον
αέρα που κυκλοφορεί στο σύστημα εξαερισμού του υπόλοιπου κτιρίου, αλλά και να
λαμβάνονται εντός του χώρου τα κατάλληλα μέτρα απαγωγής του καπνού καθώς και
πρόληψης πυρκαγιάς.
Επιπλέον, βάσει του άρθρου 8 στους λοιπούς χώρους των σχετικών επιχειρήσεων,
πρέπει να τοποθετείται σήμανση ότι απαγορεύεται πλήρως η χρήση προϊόντων καπνού και
συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4419/2016 (Α΄ 174).
Από τα παραπάνω συνάγεται και είναι σαφές ότι ο χώρος θα πρέπει να είναι
πλήρως απομονωμένος σε σχέση με τους υπόλοιπους χώρους των επιχειρήσεων και να
πληροί πολύ συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να διαπιστώνεται εν τοις πράγμασι
η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών, προκειμένου να προστατεύονται πλήρως οι λοιποί
παρευρισκόμενοι από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.
Απουσία των ανωτέρω προϋποθέσεων, καθώς και της πληρωμής του ετησίου
τέλους, καθιστά τους σχετικούς χώρους ενταγμένους στο απαγορευτικό πλαίσιο του νόμου,
με όλες τις έννομες συνέπειες που αυτό επιφέρει.
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι επιχειρήσεις που υπάγονται στις κατηγορίες που
προβλέπει η ΚΥΑ, δεν εξαιρούνται από τις λοιπές προβλέψεις, αλλά και το πεδίο ελέγχου των
αρμοδίων ελεγκτικών αρχών του Ν. 3730/2008, όπως ισχύει. Πέρα από όσα προβλέπονται
για τις φορολογικές αρχές και τις κυρώσεις στα άρθρα 5, 6 και 7 της ΚΥΑ, η διαπίστωση της
καταβολής του νόμιμου τέλους, αλλά και της πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων, για
τους χώρους όπου προβλέπεται η εξαίρεση, ελέγχεται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές
εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, όπως εξειδικεύονται στο νόμο και στις
εκτελεστικές αυτού αποφάσεις.
Στους χώρους όπου συντρέχουν οι ανωτέρω απαιτούμενες προϋποθέσεις,
εξακολουθούν και ισχύουν οι απαγορεύσεις και περιορισμοί επί της πώλησης, προώθησης,
διαφήμισης προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, όπως προβλέπονται ειδικότερα από
το Νόμο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Β. ΚΑΡΑΟΥΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Όλες οι Περιφέρειες Ενότητες της Χώρας (με την υποχρέωση ενημέρωσης των
Υγειονομικών τους Υπηρεσιών)
2. Όλοι οι ΟΤΑ α’ βαθμού (με την υποχρέωση ενημέρωσης και των τμημάτων δημοτικής
αστυνομίας)
3. Όλα τα Υπουργεία
4. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (με την υποχρέωση ενημέρωσης των
φορολογικών αρχών)
Γραφείο Διοικητή
Καρ. Σερβίας 10, ΤΚ 10184, Αθήνα
5. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ,Τομέας Ελέγχου Δημόσιας
Υγείας και Ψυχικής Υγείας
Πειραιώς 205, Τ.Κ. 11853 Αθήνα
6. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
Δραγατσανίου 8, Τ.Κ. 10559, Αθήνα
7. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Ελληνική Αστυνομία
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177, Αθήνα
8. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή
Ακτή Βασιλειάδη Πειραιάς Τ.Κ. 18510, Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Αν. Γ. Γραμματέα Υγείας
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
5. Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Τμήμα Λοιπών Εξαρτήσεων
6. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
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