ΑΔΑ: 4Α89Θ-ΞΩΧ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
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Αθήνα 15 / 9 /2011
Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.103094

ΠΡΟΣ :
Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ. Αριθμ. 93828/18-8-2011 (ΦΕΚ. 2026/τβ/12-9-2011)ΚΥΑ
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την λειτουργία χώρων καπνιζόντων
εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική άνω των 300 τμ.»
Σχετ:

1. Ο Νόμος 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α /3.8.2010) «Αναβάθμιση του
Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
2. Ο Νόμος 3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ.Α/2.3.2011) «Διαρθρωτικές
αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
3.Η ΚΥΑ 104720/2010 ΦΕΚ 1315/ τ.Β’/25-08-2010 Καθορισμός
των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των
παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων,
καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του
προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς
και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του
Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ129Α’/3.8.2010).
4.Ο Ν. 3986(ΦΕΚ152/τΑ/1-7-2011) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015, άρθρο 45.
5. Η ΚΥΑ 93828/18-8-2011 (ΦΕΚ. 2026/τβ/12-9-2011)

Σε συνέχεια του σχετικού (δ) εκδόθηκε η ανωτέρω σχετικής (5) ΚΥΑ την οποία και
σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας και εφαρμογή.
Με την ανωτέρω ΚΥΑ δίδεται η δυνατότητα στα καζίνο και στα κέντρα
διασκεδάσεως άνω των 300 τ.μ με μουσική να δημιουργήσουν χώρο καπνιζόντων έως και
το ½ του συνολικού εμβαδού των τετραγωνικών τους.
Ο χώρος καπνιζόντων θα είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε να είναι νοητά χωρισμένος από
τον υπόλοιπο χώρο μη καπνιζόντων με την τοποθέτηση των αναλόγων σημάνσεων.
Η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί τους όρους του αρ 21 της Α1β/8577/83 ΥΔ περί
επαρκή εξαερισμού και καθαρισμού του εσωτερικού αέρα.
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Οι αρμόδιες αρχές ελέγχου μπορούν, αν το κρίνουν απαραίτητο, να ζητήσουν από τον
υπεύθυνο της επιχείρησης την προσκόμιση βεβαίωσης του εγκαταστάτη τεχνικού στην
οποία θα φαίνεται ότι η εγκατάσταση αερισμού που τοποθέτησε ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της τεχνικής και της επιστήμης για τον πλήρη αερισμό του χώρου, ή ακόμα να
ζητήσει τον έλεγχο της εγκαταστάσεως από την μηχανολογική υπηρεσία. Γενικά θα πρέπει
η εγκατάσταση του τεχνητού αερισμού να μην δημιουργεί προβλήματα υγείας των
πελατών και του προσωπικού.
Για την δημιουργία χώρων καπνιζόντων, ο υπόχρεος υποβάλει αίτηση/δήλωση για την
απόδοση του ετήσιου τέλους στις αρμόδιες ΔΥΟ και η δημιουργία αυτού του χώρου
αποδεικνύεται με την απόδειξη καταβολής του τέλους.
Οι αρμόδιες ΔΟΥ θα αναγράφουν πάνω στην αίτηση/δήλωση τον αριθμό του διπλοτύπου
πληρωμής του τέλους και θα την αποστέλλουν άμεσα στον Τομέα Ελέγχου Καπνού και
Αλκοόλ του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥ.Υ.Π), (Πειραιώς
205), για την τήρηση αρχείου.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου καταβολής του ειδικού τέλους παύει η λειτουργία του
χώρου
καπνιζόντων
και
ισχύουν
τα
προβλεπόμενα
από
την
ΚΥΑ
104720/2010(ΦΕΚ1315/τβ/25-8-2010).
Σε εφαρμογή όλων των ανωτέρω, κρίνουμε σκόπιμο την ανάγκη για ένταση των ελέγχων
στα καζίνο και τα κέντρα διασκεδάσεως με μουσική άνω των 300 τμ, που βρίσκονται στην
περιοχή αρμοδιότητάς σας.
Στις περιπτώσεις που κατά τη διενέργεια των ελέγχων διαπιστωθούν παραβάσεις ή
παραλήψεις, θα πρέπει να εφαρμόζεται πιστά και με αυστηρότητα η ισχύουσα Υγειονομική
Νομοθεσία περί απαγόρευσης του καπνίσματος προς κάθε κατεύθυνση, με τη επιβολή
κυρώσεων (διοικητικών και ποινικών) με στόχο πάντα την προστασία της Δημόσιας
Υγείας.
Παρακαλούμε να λάβουν γνώση της Εγκυκλίου μας αυτής, ενυπόγραφα, όλοι οι
Υπάλληλοι του ελεγκτικού μηχανισμού, που υπηρετούν στην Υπηρεσία σας. Παρακαλούμε
να κοινοποιήσετε στην Υπηρεσία μας τον αριθμό και τα αποτελέσματα των
διενεργηθέντων ελέγχων.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (σελ. 2 )
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ.
κ.
Υπουργού
Υγείας
&
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γρ. κκ. Υφυπουργών
3. Γρ. κκ. Γενικών Γραμματέων
4. Γρ. κ. Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας
5. Γρ. κκ. Γενικών Διευθυντών
6. Γρ. Τύπου
7. ΣΕΥΥΠ
8. Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και
Υγιεινής Περιβάλλοντος
8. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής(5)
Πίνακας Αποδεκτών:
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
Σταδίου 27, Αθήνα ΤΚ 10183
2.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Ασφάλισης
Πειραιώς 40 ΤΚ10182-Αθήνα
3.Υπουργείο Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Ακτή Βασιλειάδη
ΤΚ 18518 - Πειραιάς
4. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Αμαλίας 12 ΤΚ10557-Αθήνα
5.Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
Γραφείο κκ. Περιφερειαρχών
6. Περιφερειακές Ενότητες
Υπόψη κκ Αντιπεριφερειαρχών
7. Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας, Έδρες τους.
8. Δ/νσεις Περιβαλλοντικής
Υγιεινής και
Υγειονομικού Ελέγχου, Έδρες τους.
9.ΣΕΠΕ
Γρ. κ. Γεν. Επιθεωρητή
Δραγατσανίου 8 ΤΚ 10110-Αθήνα
10. ΠΕΕΔΥ
Γλάδστωνος 10 – Αθήνα
11. Σωματείο Ιδιωτικών Καζίνο
Πλατεία Βικτορίας 5 ΤΚ 10434 - Αθήνα
12.Ένωση Ελληνικών Καζίνο
Κων/νου Τσάτσου 4 ΤΚ 10558-Αθήνα
13. Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιοκτητών
Κέντρων Διασκέδασης ΤΘ 600
Νέο Ρίτσιο ΤΚ 57001-Θεσσαλονίκη.
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