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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Υ1/Γ.Π/οικ 93828 (1)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουρ−

γία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέ−
ντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τμ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 356/1974 (ΦΕΚ 90/τΑ) «Περί Κωδικός ει−

σπράξεως Δημοσίου Εσόδων»
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−

νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ98/ΤΑ).

3. Το Νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ112/τΑ) Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και λοιπές 
διατάξεις».

4. Το Νόμο 3730/2008 (ΦΕΚ 262 τ.Α/23.12.2008) για την 
προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.

5. Το Νόμο 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α/3.8.2010) «Αναβάθ−
μιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και 

ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 17, κεφάλαιο Ζ΄ «μέτρα 
για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δη−
μόσιους χώρους, τροποποίηση των νόμων 3730/2008 
και 3370/2005».

6. Το Νόμο 3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ.Α/2.3.2011) «Διαρθρωτικές 
αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

7. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Γ.Π οικ. 104720/ 
2010 (ΦΕΚ 1315/τ.Β΄/25−08−2010) των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του 
Πολίτη, περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας 
ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής 
των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτη−
ρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της δι−
αδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε 
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του 
Νόμου 3868/2010.

8. Το Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ152/τ.Α΄/1−7−2011) Επείγοντα μέ−
τρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015, άρθρο 45.

9. Την Υγειονομική Διάταξη Α1 β/8577/83 (ΦΕΚ 526/
τ.Β΄/24−9−83) όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

10. Το Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ τ.Α΄/62/20.04.1994) για την 
ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχο καζίνο και άλλες 
διατάξεις.

11. Την αριθμ. 88202 (ΦΕΚ τ.Β΄/1286/30.6.2009) απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
σε Εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 για την 
προστασία ανηλίκων από καπνό και αλκοόλ.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογι−
σμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ − ΚΑΖΙΝΟ

Ο χώρος καπνιζόντων εντός των στεγασμένων κέ−
ντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική, άνω των 300 
τμ. και των ΚΑΖΙΝΟ πρέπει:

α. Να έχει μέγιστο εμβαδόν έως το 1/2 των τετραγω−
νικών του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για 
τον υπολογισμό συμπεριλαμβάνονται όλοι οι κύριοι και 
βοηθητικοί χώροι του καταστήματος.

β. Να διακρίνεται σαφώς από τους χώρους μη καπνι−
ζόντων με κατάλληλη σήμανση.
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γ. Στους λοιπούς χώρους των κέντρων διασκέδασης 
με ζωντανή μουσική άνω των 300 τ.μ. και των ΚΑΖΙΝΟ, 
πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση ότι απαγορεύεται πλή−
ρως το κάπνισμα.

Άρθρο 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Το ειδικό τέλος ορίζεται σε 200,00 ευρώ ανά τε−
τραγωνικό μέτρο εμβαδού του χώρου καπνιζόντων και 
καταβάλλεται σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

β. Η υποβολή της αίτησης/δήλωσης απόδοσης του 
ετήσιου τέλους χώρων καπνιζόντων μπορεί να γίνεται 
είτε ηλεκτρονικά με την καταβολή του τέλους και σε 
Τράπεζες, είτε αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

γ. Η δημιουργία χώρου καπνιζόντων αποδεικνύεται με 
την απόδειξη καταβολής του ειδικού τέλους (πληρωμή 
σχετικού παραβόλου είτε ηλεκτρονικά μέσω τραπέζης 
είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

δ. Η χρήση χώρου καπνιζόντων έχει ισχύ για ένα έτος 
και ανανεώνεται για κάθε έτος μετά τη λήξη της.

ε. Για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσης από−
φασης ο χρόνος καταβολής του ειδικού τέλους ορίζεται 
έως την 30η Νοεμβρίου 2011. Για κάθε έτος ανανέωσης 
το ειδικό τέλος καταβάλλεται έως την 31η Μαΐου του 
έτους.

στ. Ο υπόχρεος οφείλει να επιδεικνύει την απόδειξη 
καταβολής του ειδικού τέλους, μαζί με την άδεια ίδρυ−
σης και λειτουργίας του καταστήματος, σε κάθε έλεγχο 
από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

ζ. Σε περίπτωση μη εμπροθέσμου καταβολής του ειδικού 
τέλους παύει και η λειτουργία του χώρου καπνιζόντων.

η. Για τους λοιπούς χώρους όπου απαγορεύεται το κά−
πνισμα ισχύουν τα προβλεπόμενα από την κοινή υπουρ−
γική απόφαση 104720/2010 ΦΕΚ1315/τ.Β/25−08−2010.

θ. Τα έσοδα από την είσπραξη του τέλους θα κατα−
τίθενται σε στον κωδικό αριθμό εσόδων 1253 «ετήσιο 
τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων» του κρα−
τικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 18 Αυγούστου 2011.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 F

   Αριθμ. 7169 (2)
Τροποποίηση−Συμπλήρωση της αριθμ. 5590/20−12−2010 

απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας−Θράκης».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ.2α,259 παρ.1, 280 

και 283 παρ.4 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α/7−6−2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ.142/2010 (ΦΕΚ 
235 Α/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά Όργανα».

4. Την αριθμ. 5590/20−12−2010 (ΑΔΑ:4Α9ΦΙΑ9−Κ) από−
φαση Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας−Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2076/
Γ/31−12−2010, με την οποία μετατάχθηκαν υπάλληλοι της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας−Καβάλας–Ξάνθης, 
Νομαρχιακό διαμέρισμα Ξάνθης, στους Καλλικρατικούς 
Δήμους του Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 257 παρ.2 α του Ν. 3852/2010.

5. Την αριθμ. 67447/26−11−10 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτ/
κών Αποκ/σης και Η.Δ. από την οποία προκύπτει ότι το 
προσωπικό που μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.2 α του άρθρου 257 του ν. 3852/2010 είναι το 
σύνολο του τακτικού προσωπικού (μόνιμο και ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου) που κατείχε οργανικές 
ή προσωποπαγείς θέσεις στην Νομαρχιακή Αυτ/ση σε 
οργανικές μονάδες του τομέα ε΄ Κοινωνικής Προστα−
σίας και Αλληλεγγύης (άρθρο 94 παρ.3 β).

6. Επειδή με την ανωτέρω απόφαση μετατάχθηκαν στο 
Δήμο Ξάνθης, τρείς μόνο υπάλληλοι που απασχολούνταν 
με την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, γεγονός 
που δεν είναι σύμφωνο με το άρθρο 257 παρ.2 α του 
Ν. 3852/2010 και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους 
και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αφού δεν προτάθηκε 
η υποχρεωτική μετάταξη όλων των υπαλλήλων συναφών 
κλάδων και ειδικοτήτων οι οποίοι παρείχαν υπηρεσίες 
στις κρίσιμες υπηρεσιακές μονάδες για την λειτουργική 
υποστήριξη άσκησης της συγκεκριμένης αρμοδιότητας 
που έχει μεταφερθεί, ανεξαρτήτως αν είχε εκδοθεί πρά−
ξη τοποθέτησης τους ή όχι προκειμένου να συνεχισθεί 
απρόσκοπτα η διαδικασία καταβολής των επιδομάτων 
μετά την 1η −1−2011.

7. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει ύστερα από έρευ−
να η Δασκαλοπούλου Κυριακή, κλάδου ΠΕ Διοικητικού−
Οικονομικού και η Καπετανίδου Δήμητρα, κλάδου ΔΕ 
Διοικητικών –Γραμματέων, που δεν μετατάχτηκαν στο 
Δήμο της έδρας του Νομού, απασχολούνταν την 1η −1−
2010 αποκλειστικά με την καταβολή των προνοιακών 
επιδομάτων. 

8. Tην ανάγκη τροποποίησης – συμπλήρωσης της 
αριθμ. 5590/20−12−2010 απόφασης της Γενικής Γραμ−
ματέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε – συμπληρώνουμε την αριθμ. 5590/20−
12−2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, με την οποία διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη μετάταξη υπαλλήλων της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας –Καβάλας –Ξάνθης, 
Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης, στο Δήμο του Νομού 
και συγκεκριμένα συμπληρώνουμε την παράγραφο Β) 
αυτής που αφορά στη μετάταξη υπαλλήλων της Διεύ−
θυνσης Πρόνοιας στο Δήμο Ξάνθης, προσθέτοντας τα 
εδάφια 4 και 5 ως εξής:

4. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ,κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού με βαθμό Γ΄, μόνιμης υπαλ−
λήλου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, του Νο−
μαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης, σε συνιστώμενη 
προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας 
και με το βαθμό που κατέχει.»




