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ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Κύριε Υπουργέ, 

δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται η απαγόρευση του καπνίσματος 

στην Ελλάδα. Ας θυμηθούμε την προσπάθεια που έγινε το έτος 2002 όταν 

ψηφίστηκε νόμος που απαγόρευε το κάπνισμα σε δημόσιους και ιδιωτικούς 

χώρους εργασίας, στα μέσα μεταφοράς, σε νοσοκομειακούς και άλλους 

χώρους υγείας όπως και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αφού όμως ο νόμος 

εκείνος αποδείχθηκε πρακτικά ανεπαρκής, έγινε προσπάθεια αναθεώρησης 

του εγχειρήματος, κατά την ταπεινή μας κρίση επίσης ανεπιτυχής.  

Ο σχετικός νέος νόμος 3730/2008 θα απαγορεύσει το κάπνισμα (και την 

κατανάλωση προϊόντων καπνού με άλλους τρόπους) σε όλους τους χώρους 

εργασίας (συμπεριλαμβάνονται και οι ιδιωτικοί), σταθμούς μεταφοράς, ταξί 

και επιβατικά πλοία όπως και σε άλλους κλειστούς δημόσιους χώρους 

(συμπεριλαμβανομένων και των χώρων για νυχτερινή διασκέδαση).  

Η γενική αυτή απαγόρευση που αφορά όλους τους δημόσιους χώρους (στους 

οποίους συμπεριλαμβάνονται μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια και νυχτερινά 
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κέντρα), χωρίς δυνατότητα του διαχειριστή της μονάδας να επιτρέψει το 

κάπνισμα σε όλο το χώρο, εκτός και αν το σύνολο της μονάδας είναι κάτω 

των 70 τμ θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, κατά τη γνώμη 

μας αντιμετωπίζοντας το θέμα και πάλι με προχειρότητα, χωρίς τις 

αναγκαίες κατευθύνσεις και νομοθετικές προβλέψεις (με σχετικές 

υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους), που ενδεχομένως θα 

αντιμετωπίζουν τα επιμέρους προβλήματα και θέματα τα οποία έχουν ήδη 

προκύψει από την εφαρμογή του σχετικού νόμου. 

Συγκεκριμένα: 

Για καταστήματα όπως μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, 

μονάδες κάτω των 70 τμ θα μπορούν να επιλέγουν εάν θα χαρακτηρίζονται 

καπνιστικοί ή όχι.  

Το θέμα όμως που γεννάται και το οποίο θα πρέπει ήδη κατά τη γνώμη μας 

να είχε επιλυθεί, προωθώντας το αρμόδιο Υπουργείο τις σχετικές 

ερμηνευτικές εγκυκλίους είναι ΑΝ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΘΑ 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (π.χ. χώρος πελατών + χώρος 

κουζίνας + χώρος μπαρ + χώρος w.c.) Ή ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ. 

Διότι αν προκριθεί η δεύτερη ερμηνεία η οποία θα χαρακτηρίζετο 

συσταλτική, θα οδηγούσε στο αποτέλεσμα της άνισης αντιμετώπισης όμοιων 

καταστάσεων (προσβολή της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της 

ισότητας), διότι ως γνωστό η διαμόρφωση του χώρου του κάθε 

καταστήματος είναι επιλογή του ιδιοκτήτη (αποτύπωση χώρου και 

διαπίστωση ότι διατίθεται διαφορετικά ο χώρος σε κάθε κατάστημα π.χ. 

μεγαλύτερο μπαρ, μικρότερος ο χώρος των τουαλετών κλπ), με περαιτέρω 



συνέπεια την άναρχη εφαρμογή του νόμου. Ειδικότερα πρέπει να τύχει 

εφαρμογής η μέθοδος της τελεολογικής ερμηνείας του νόμου 3730/2008, 

αφού θα πρέπει να αναζητηθεί η πραγματική βούληση του νομοθέτη, η 

οποία δε δύναται να είναι άλλη από αυτή της διασταλτικής ερμηνείας, η 

οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση συνάδει με τις γενικές αρχές του δικαίου 

και της δίκαιης κρίσης, αρχές που ως γνωστό χαρακτηρίζουν ένα κράτος 

δικαίου. Και άρα θα πρέπει άμεσα να διευκρινιστεί από τους αρμόδιους 

ότι ο χώρος των 70 τμ είναι ο καθαρός χώρος των πελατών μη 

συνοπολογιζομένων των υπόλοιπων βοηθητικών ή μη χώρων του 

καταστήματος. 

Περαιτέρω σε μεγαλύτερες μονάδες (άνω των 70τμ) ειδικοί χώροι πρέπει να 

παραχωρούνται για το κάπνισμα – διαχωρισμένοι με πόρτα από το υπόλοιπο 

κατάστημα – οι οποίοι πρέπει να είναι από 20 % έως 40% της μονάδας.  

Και εδώ βέβαια γεννάται το εύλογο ερώτημα πως σε ένα κέντρο 

διασκέδασης  ή μπαρ δύναται να δημιουργηθούν τόσο εύκολα και κατά 

παράβαση των πολεοδομικών και άλλων σχετικών διατάξεων χώροι 

διαχωρισμένοι προχείρως, ουδόλως οριοθετημένοι κατά νόμο σύμφωνα με 

ορισμένα κριτήρια και τέλος πως δύναται να προβλεφθεί η σύμφωνη γνώμη 

των ιδιοκτητών των ακινήτων περί διαχωρισμού μισθωμένων τις 

περισσότερες φορές χώρων, όταν σε όλα σχεδόν τα μισθωτήρια συμβόλαια 

(αλλά και δυνάμει νόμου) για ουσιώδεις τροποποιήσεις που αφορούν το 

μίσθιο απαιτείται έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή – κυρίου του ακινήτου. 

Πως είναι δυνατό οι ιθύνοντες και υπεύθυνοι νομομαθείς των αρμοδίων 

Υπουργείων να μην αντιλαμβάνονται ότι εκ της εφαρμογής του νόμου 



3730/2008 εγείρονται θέματα παραβιάσεως άλλων νόμων περί μισθώσεων, 

περί πολεδομικών διατάξεων, προσβολή δικαιωμάτων κλπ. 

Πως είναι δυνατό εν μια νυκτί να ζητείται από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος να εφαρμόσουν διατάξεις πρακτικά και νομικά 

ανεφάρμοστες, οι οποίες προκειμένου να τύχουν εφαρμογής θα έπρεπε να 

προηγηθούν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, νέες πρακτικές εφαρμογές και 

τεχνολογίες, τροποποίηση σχετικών διατάξεων, ενημέρωση της διοίκησης 

και πλήθος άλλων μέτρων κατάλληλων για τη σωστή εφαρμογή του εν λόγω 

νόμου. 

Πρόταση ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

Τα 70 τμ των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, να υπολογισθούν 

στον ωφέλιμο χώρο των καταστημάτων, χωρίς να υπολογίζονται τα τ.μ. 

κουζίνας, μπαρ και w.c. προσκομίζοντας όλα αυτά τα καταστήματα 

πρόσφατο σχέδιο, υπογεγραμμένο από πολιτικό μηχανικό, αυξάνοντας με 

αυτό τον τρόπο και τα έσοδα ενός άλλου κλάδου, αυτόν των μηχανικών. 

Θεωρούμε δίκαιο αυτό το αίτημα, διότι ο ωφέλιμος χώρος που απομένει σε 

ένα κατάστημα π.χ. 75 τ.μ. μεικτού χώρου, δεν είναι παραπάνω από 30 τ.μ. 

Τι είδους διαχωρισμό να κάνει αυτό το κατάστημα, από την στιγμή που δεν 

του μένει χώρος; Επιπλέον τα περισσότερα από αυτά τα καταστήματα 

βρίσκονται ανάμεσα από οικοδομές, με αποτέλεσμα να μην έχουν 

δυνατότητα δεύτερης εισόδου που θα διευκολύνει την είσοδο των πελατών 

στην διαμορφωμένη αίθουσα των καπνιζόντων. Αυτά τα καταστήματα πρέπει 

να κλείσουν, την στιγμή που η πελατεία τους απαρτίζεται από καπνιστές; Και 

πως είναι δυνατόν αυτός ο επιχειρηματίας των 75 τ.μ. να δεχθεί τον 

οικονομικό αφανισμό, επειδή έτυχε το κατάστημά του να είναι 5 τ.μ. 



μεγαλύτερο από το κατάστημα του απέναντι από αυτόν συναδέλφου, ο 

οποίος, λόγω του αθέμιτου πλέον ανταγωνισμού, θα είναι καθημερινώς 

γεμάτος από πελατεία;  

Παρακαλούμε κύριε Υπουργέ, δείτε το θέμα αυτό με μεγαλύτερη ευαισθησία, 

διότι το βέβαιο είναι πως συμφωνούμε ότι το κάπνισμα βλάπτει την υγεία 

μας, ναι καλό είναι να το κόψουν όλοι, χωρίς όμως χιλιάδες επιχειρηματίες 

του κλάδου μας να αναγκασθούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, 

αφήνοντας στον δρόμο εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. 

 

Με τιμή 

Νίκη Κωνσταντίνου                                                       Ηλίας Καλιώρας 

Πρόεδρος                                                                     Γεν. Γραμματέας 

 


