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 Τν ζεκεξηλό Έθηαθην Γειηίν Τύπνπ, αθνξά θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο γηα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηα θαδίλν ωο επίζεο θαη ζηα θέληξα δηαζθέδαζεο 

άλω ηωλ 300 ηκ. Σν πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο κεηά ηε δεκόζηα ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 18-9-

2018 θαη ππό ηελ πξνεδξία ηεο θπξίαο Μ. Καιακαλώθ θαη ηεο Γελ. Γξακκαηέαο Ιω. 

Παπαραξαιάκπνπο, απνθάζηζε ηελ αθύξωζε ηεο ππ’ αξηζκνύ Τ1/Γ.Π./ νη θ. 93828/18-8-2011 

θνηλή απόθαζε ηωλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Υγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο κε ηνλ 

ηίηιν << Καζνξηζκόο όξωλ θαη πξνϋπνζέζεωλ γηα ηε ιεηηνπξγία ρώξωλ θαπληδόληωλ 

εληόο ηωλ θαδίλν θαη ηωλ θέληξωλ δηαζθέδαζεο, κε κνπζηθή, άλω ηωλ 300ηκ.>> (Β΄2026), 

όπωο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ ππ’αξηζ. Τ1/Γ.Π.νηθ. 134274/23-11-2011 θνηλή 

απόθαζε ηωλ ίδηωλ Υπνπξγώλ (Β΄2931).  

Ζ αηηηνινγία ηεο αθύξωζεο θαηαγξάθεηαη ωο εμήο:  

Δίλαη αλίζρπξε θαη αληίζεηε ζην Νόκν 3420/2005 δηεζλήο ζύκβαζεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

θαπλνύ.  

Μεηά ηελ θύξωζή ηεο κε ην άξζξν 28 παξ.1 ηνπ Σπληάγκαηνο ε δηεζλήο ζύκβαζεο έρεη 

επαπμεκέλε ηζρύ έλαληη θάζε δηάηαμεο ηεο εζωηεξηθήο λνκνζεζίαο.  

 Τν ΠΑΝ..Δ.Κ.Σ.Δ. ( Παλειιήλην Σωκαηείν  Δζηηαηνξηώλ  - Καθεηεξηώλ – Τνπξηζηηθώλ 

Δπηρεηξήζεωλ θαη Σπλαθώλ Δπαγγεικάηωλ Διιάδαο) ζεωξεί όηη ε αθύξωζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηα 
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θαδίλν θαη ζηα θέληξα δηαζθέδαζεο άλω ηωλ 300ηκ. είλαη πξνο ηε ζωζηή θαηεύζπλζε γηα ηνπο εμήο 

ιόγνπο: 

 

1. Φηιηάδεο Σπλάδειθνη κέρξη θαη ζήκεξα ζρνιίαδαλ αξλεηηθά ηελ εηδηθή άδεηα ρώξωλ 

θαπληδόληωλ ζηα θέληξα δηαζθέδαζεο άλω ηωλ 300ηκ. θαη ζηα θαδίλν, δηόηη ε απόθαζε από 

ηα ζπλαξκόδηα ππνπξγεία ήηαλ άδηθε θαη ωο επίζεο δελ αληαπνθξηλόηαλ ζηελ ηζνλνκία 

ηωλ επαγγεικάηωλ. 

2. Οη θαηαζηεκαηάξρεο κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θέληξνπ δηαζθέδαζεο εωο 300ηκ. πνπ 

δελ επηηξεπόηαλ ην θάπληζκα ιόγω ηεο άδηθεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε ηζνλνκίαο επαλεηιεκκέλα 

δελ εθαξκόδνπλ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηνλ αληηθαπληζηηθό Νόκν. 

3. Σε όινπο ήηαλ γλωζηό όηη ε εμαίξεζε πνπ ππήξρε γηα ην θάπληζκα ήηαλ θαζαξά γηα ιόγνπο 

δεκνζηνλνκηθνύο δειαδή είζπξαμε ρξεκάηωλ θαη γη’απηό ην ιόγν ε θνηλή νλνκαζία ηνπ ήηαλ ην 

πεξηβόεην ΣΗΓΑΡΟΖΜΟ. 
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