
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λει-
τουργία 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΄)».

2 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε 
τέσσερις (4) υπαλλήλους που υπηρετούν στο 
Υπουργείο Υγείας.

3 Τροποποίηση της Υ7β/οικ.4756/2001 υπουργι-
κής απόφασης “Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας 
άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών” 
(ΦΕΚ Β΄ 1082).
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 

(152 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατά-
ξεις της υποπαραγράφου Ι.6 του αρ.1 του ν. 4254/2014 
(85 Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 18, 19, 40, 41, 53, 54 
του ν. 4174/2013 (170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και 
άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 81 έως και 86 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143/26.6.2014) «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 (262 
Α΄/23.12.2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και 
τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
σήμερα.

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια και λοιπές διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (31 Α΄/2.3.2011) «Δι-
αρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες δι-
ατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν. 4419/2016 (174 Α΄/20.9.2016) 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την 
Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και δι-
οικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά 
με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση 
προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την 
κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 
29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Oδηγίας αυτής 
τροποποιήθηκε με την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα 
Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρί-
ου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της 
Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης 
των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και 
άλλες συναφείς διατάξεις».

9. Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (Α΄ 178) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

13. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β΄ 3696/
15.11.2016) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αι-
κατερίνη Παπανάτσιου».

14. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (ΥΟΔΔ 18) Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου, «Επιλογή και Διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 
(ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμβουλίου της Α.Α.Δ.Ε., «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

15. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 
(Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

16. Την αριθμ. 88202 (ΦΕΚ τ.Β΄/1286/30.6.2009) από-
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
σε εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 «Προστα-
σία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά 
και άλλες διατάξεις».

17. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. Γ.Π οικ.
104720/2010 (ΦΕΚ 1315/τ.Β΄/25.8.2010) των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, 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 κριτηρίων 
προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασί-
ας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης ανα-
γκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010.».

18. Την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.6.2017 (Β΄ 
2161) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Υγειονομικοί όροι 
και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / 
ποτών και άλλες διατάξεις».

19. Την ανάγκη καθορισμού των ειδικότερων όρων και 
προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων, 
του χρόνου καταβολής και της διαδικασίας είσπραξης 
του ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 1 υποπαρ. Ι.6 του ν. 4254/2014 (85 Α΄), προκειμένου 
για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου από τις 
αρμόδιες αρχές.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Β1α/οικ. 
24211/21.3.2018 έγκριση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι ειδικότε-
ροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας χώρων καπνι-

ζόντων καθώς και ο χρόνος καταβολής και η διαδικα-
σία είσπραξης του ετήσιου τέλους καπνιζόντων, στην 
περίπτωση λειτουργίας χώρων καπνιζόντων σε καζίνο, 
κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω 
των 300 τ.μ., όπως αυτά ορίζονται στην αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/
οικ.47829/23.6.2017 (Β΄ 2161) απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και σε καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται 
τυχερά παίγνια.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις λειτουργίας χώρων 
καπνιζόντων σε καζίνο, κέντρα διασκέδασης 
με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. 
και σε καταστήματα όπου νομίμως 
διεξάγονται τυχερά παίγνια

1. Για την λειτουργία του χώρου καπνιζόντων σε καζί-
νο, στεγασμένα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσι-
κή εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και σε καταστήματα όπου 
νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, ο χώρος αυτός θα 
πρέπει:

(α) Να έχει μέγιστο εμβαδόν έως το 1/2 των τετραγω-
νικών του συνολικού εμβαδού του καταστήματος.

(β) Να διαχωρίζεται σαφώς από τους χώρους μη κα-
πνιζόντων και να φέρει κατάλληλη σήμανση σε εμφανές 
σημείο ορατό από τους παρευρισκόμενους εντός του 
χώρου.

(γ) Να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλο σύστημα εξα-
ερισμού ώστε να αποκλείεται η ανάμιξη του καπνού και 
των προϊόντων του με τον υπόλοιπο χώρο της επιχείρη-
σης καθώς και με τον αέρα που κυκλοφορεί στο σύστημα 
εξαερισμού του υπόλοιπου κτιρίου.

(δ) Να λαμβάνονται εντός του χώρου καπνιζόντων, 
τα κατάλληλα μέτρα απαγωγής του καπνού καθώς και 
μέτρα για πρόληψη πυρκαγιάς.

2. Να έχει καταβληθεί Τέλος Καπνιζόντων που αναλο-
γεί στο εμβαδόν του χώρου καπνιζόντων.

Άρθρο 3
Υπόχρεα πρόσωπα για την απόδοση 
του Τέλους Καπνιζόντων

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις, όταν λειτουργούν χώρους 
καπνιζόντων εντός αυτών έχουν την υποχρέωση από-
δοσης Τέλους Καπνιζόντων στη Φορολογική Διοίκηση.

Άρθρο 4
Υπολογισμός του Τέλους Καπνιζόντων»

Το Τέλος Καπνιζόντων είναι ετήσιο και το ύψος του 
ορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 
του χώρου που λειτουργεί ως χώρος καπνιζόντων.

Άρθρο 5
Τρόπος και χρόνος απόδοσης 
του Τέλους Καπνιζόντων

1. Το Τέλος Καπνιζόντων αποδίδεται στη Φορολογι-
κή Διοίκηση με την υποβολή δήλωσης, το έντυπο της 
οποίας περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2. Η δήλωση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή το νό-
μιμο εκπρόσωπό της.
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3. (α) Η δήλωση υποβάλλεται άπαξ ετησίως, έως την 
31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και αφορά στην λειτουργία 
του χώρου καπνιζόντων για το επόμενο έτος.

(β) Επιχειρήσεις που δημιουργούν για πρώτη φορά 
χώρους καπνιζόντων μετά την λήξη της παραπάνω 
προθεσμίας, καταβάλλουν εμπρόθεσμα το αναλογούν 
ετήσιο τέλος καπνιζόντων πριν την έναρξη λειτουργίας 
των χώρων αυτών.

4. Μέχρι την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής, 
η δήλωση απόδοσης Τέλους Καπνιζόντων υποβάλλεται 
σε έντυπη μορφή από τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα 
για την απόδοσή του, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας 
εισοδήματος της επιχείρησης σε δυο (2) αντίτυπα, εκ των 
οποίων το ένα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. και το άλλο παρα-
δίδεται στον υπόχρεο.

5. Τα έσοδα από την είσπραξη του τέλους κατατίθε-
νται στον κωδικό αριθμό εσόδων 1253 «ετήσιο τέλος 
για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων» του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Άρθρο 6
Έναρξη και λήξη λειτουργίας χώρου καπνιζόντων

Η λειτουργία του χώρου καπνιζόντων άρχεται με την 
καταβολή του Τέλους Καπνιζόντων και λήγει την 31η Δε-
κεμβρίου του έτους για το οποίο αυτό έχει καταβληθεί. Η 
απόδειξη καταβολής του Τέλους Καπνιζόντων αποτελεί 
απόδειξη λειτουργίας χώρου καπνιζόντων.

Άρθρο 7
Επιβολή κυρώσεων

Ο υπόχρεος οφείλει να επιδεικνύει την απόδειξη κα-
ταβολής του ειδικού τέλους, μαζί με την άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας του καταστήματος, σε κάθε έλεγχο από 
τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Σε περίπτωση διαπίστωσης από τα όργανα της Φορο-
λογικής Διοίκησης εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή η 
μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς υποβολής δήλω-
σης απόδοσης Τέλους Καπνιζόντων, έχουν εφαρμογή 
κατά περίπτωση οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φο-
ρολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), όπως ισχύουν.

Ειδικότερα στην περίπτωση που τα όργανα της Φο-
ρολογικής Διοίκησης διαπιστώνουν την μη υποβολή 
δήλωσης Τέλους Καπνιζόντων, ενημερώνονται άμεσα 
οι αρμόδιες για τη βεβαίωση των παραβάσεων και την 
επιβολή κυρώσεων αρχές στις περιπτώσεις μη εφαρ-
μογής των διατάξεων περί απαγόρευσης καπνίσματος 
που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση 
104720/2010 (Β΄ 1315).

Άρθρο 8
Σήμανση περί απαγόρευσης καπνίσματος

Στους λοιπούς χώρους των στεγασμένων κέντρων 
διασκέδασης με ζωντανή μουσική, των καζίνο και των 
καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παί-
γνια, εντός των οποίων δεν έχουν δημιουργηθεί χώροι 
καπνιζόντων κατά τα ανωτέρω, πρέπει να τοποθετηθεί 
σήμανση ότι απαγορεύεται πλήρως η χρήση προϊόντων 
καπνού και συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται από τις 
διατάξεις του ν. 4419/2016 (Α΄ 174).

Για τους λοιπούς χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνι-
σμα ισχύουν τα προβλεπόμενα από την κοινή υπουργική 
απόφαση 104720/25.8.2010 (Β΄ 1315).

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις

Εξαιρετικά, προκειμένου για την νόμιμη λειτουργία του 
χώρου καπνιζόντων για το έτος 2019 εφόσον κατά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας έχει ήδη καταβληθεί τέλος 
για περίοδο που εκτείνεται και στο έτος αυτό, ισχύουν 
τα εξής:

I. Υπόχρεοι που προέβησαν στην ανανέωση του ετή-
σιου Τέλους Καπνιζόντων για την περίοδο από 1.7.2018 
έως 30.6.2019, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, 
θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση έως την 31.3.2019 
και να καταβάλουν το μισό του αναλογούντος τέλους, 
υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η νόμιμη λειτουργία του 
χώρου για ολόκληρο το έτος 2019.

II. Υπόχρεοι που κάνουν έναρξη λειτουργίας χώρου 
καπνιζόντων μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας και 
εντός του τρέχοντος έτους (2019), υπολογίζουν και κατα-
βάλλουν το Τέλος Καπνιζόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας.

Άρθρο 10
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση αυτή να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 11
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
με αριθμ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. 134274/23.11.2011 (Β΄ 2931) 
κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και κάθε άλλη από-
φαση που ρυθμίζει τα ανωτέρω.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2019 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ




