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ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους σε όλη την
επικράτεια με αντικείμενο την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Οι έλεγχοι
διενεργούνται από μικτά κλιμάκια αποτελούμενα από Επιθεωρητές-Ελεγκτές
Επιθεωρητές
της
ΕΑΔ και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ εξακολουθούν να καταγράφουν υψηλά ποσοστά
συμμόρφωσης με την αντικαπνιστική νομοθεσία αποτυπώνοντας την θετική
ανταπόκριση πολιτών και επαγγελματιών, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων
εφαρμόζει το νόμο και συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες για την προστασία
προ
της
υγείας των πολιτών αλλά και την διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού και ισονομίας
μεταξύ των επιχειρήσεων.
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της Καλλιθέας, του Κουκακίου του Δήμου
Αθηναίων, της Κάτω Αχαΐας αλλά και της Ναυπάκτου,, όπου στον έλεγχο που
πραγματοποιήθηκε σε 55 συνολικά καταστήματα δεν διαπιστώθηκε καμία
παράβαση σχετικά με την αντικαπνιστική νομοθεσία με τους ιδιοκτήτες των
καταστημάτων να συνεργάζονται άψογα επισημαίνοντας ότι ο κόσμος έχει αρχίσει
να συνηθίζει και δεν υπάρχουν οι αντιδράσεις
αντιδράσεις των πρώτων ημερών. Στο Αίγιο και
στο Π. Φάληρο Αττικής από τα συνολικά 26 καταστήματα που ελέγχθηκαν σε
μόνον δύο εξ αυτών επιβλήθηκε πρόστιμο για μη θεωρημένο Βιβλίο Καπνίσματος.
Στο Σιδηρόκαστρο Σερρών όλοι οι καπνίζοντες βρίσκονταν στους εξωτερικούς
εξωτε
χώρους των καταστημάτων οι οποίοι ήταν διαμορφωμένοι σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο νόμο.
Καμία παράβαση επίσης δεν καταγράφηκε σε μεγάλα Πολιτιστικά Ιδρύματα της
Αττικής όπως το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος
ρχος καθώς σε όλα τα ελεγχθέντα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν στους χώρους τους, όπως και στην Εθνική
Βιβλιοθήκη, την Εθνική Λυρική σκηνή, σε όλους τους κλειστούς και υπαίθριους
χώρους τηρούνταν οι διατάξεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
νομ
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας επισημαίνει πως οι Ελεγκτές-Επιθεωρητές
Ελεγκτές Επιθεωρητές παραμένουν
δραστήριοι και μετά τις 24:00, όπως αποδεικνύεται και από πρόσφατους ελέγχους
σε νυχτερινά μαγαζιά
γαζιά που διενεργήθηκαν μετά τη 01:00 το πρωί. Επισημαίνεται ότι

οι επιχειρήσεις αυτές θα ελέγχονται για το σύνολο των όρων αδειοδότησης και
λειτουργίας τους από μικτά κλιμάκια της ΕΑΔ, της Διεύθυνση Οικονομικής
Αστυνομίας (σχετικά με τις φορολογικές διατάξεις) και το Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας (σχετικά με την εργατική νομοθεσία).
Συγκεντρωτικά στοιχεία για το διάστημα 06.01-16.01.2020:


Από το σύνολο των 352 καταστημάτων που ελέγχθηκαν δεν καταγράφηκε
καμία παράβαση στο 86 % των περιπτώσεων



Από το σύνολο των 50 παραβάσεων που κατεγράφησαν μόνο 8 αφορούσαν
καπνίζοντες σε χώρους που δεν επιτρεπόταν .



Βεβαιώθηκαν πρόστιμα για παραβάσεις του αντικαπνιστικού συνολικού
ποσού 38.800€

Αναλυτικά στοιχεία για τους διενεργηθέντες ελέγχους:
Δευτέρα 06.01.2020
Ναύπακτος: Ελέχθησαν 17 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) χωρίς
να καταγραφεί καμία παράβαση με κάποιους θαμώνες να καπνίζουν εξωτερικά
παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες ενώ δεν βρέθηκε κανένας καπνίζων σε εσωτερικό
χώρο. Η συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων ήταν άψογη ενώ δεν
παρέλειψαν να αναφέρουν ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να συνηθίζει χωρίς να
υπάρχουν οι αντιδράσεις των πρώτων ημερών.
Πέμπτη 09.01.2020
Σιδηρόκαστρο Σερρών: Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 8 καταστήματα (καφέ,
παραδοσιακά καφενεία), εκ των οποίων τα επτά 7 είχαν διαμορφωμένους
εξωτερικούς χώρους ανοικτούς. Δεν βρέθηκαν καπνίζοντες στους εσωτερικούς
χώρους σε κανένα από τα ελεγχθέντα καταστήματα. Καπνίζοντες βρίσκονταν στους
εξωτερικούς χώρους 4 καταστημάτων οι οποίοι ήταν διαμορφωμένοι σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο νόμο. Δεν εντοπίστηκαν σταχτοδοχεία στους εσωτερικούς
χώρους κανενός καταστήματος.
Παρασκευή 10.01.2020
Τύρναβος: Ελέγχθηκαν 16 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) χωρίς
να διαπιστωθούν παραβάσεις. Έγιναν συστάσεις έγιναν σε 2 περιπτώσεις για ελλιπή
σήμανση.
Ρέθυμνο: Κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν νυχτερινές ώρες έως τις πρώτες
πρωινές σε 29 καταστήματα διαπιστώθηκε να έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά ο
βαθμός συμμόρφωσης θαμώνων και υπευθύνων συγκριτικά με ελέγχους που είχαν
γίνει τον Νοέμβριο. Επιβλήθηκε 1 πρόστιμο 500€ σε club για αποτσίγαρα που
βρέθηκαν σε τασάκια στον εσωτερικό χώρο καθώς και έλλειψη σήμανσης και
βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος. Πέραν του παραπάνω, στους χώρους των λοιπών,
δεν υπήρχαν τασάκια και καπνίζοντες. Έγιναν συστάσεις για ενίσχυση της σήμανσης
σε 9 καταστήματα.
Σάββατο 11.01.2020

Κουκάκι: Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 21 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
χωρίς να διαπιστωθεί καμία παράβαση. Πολύ καλή η συνεργασία και η
ανταπόκριση των υπευθύνων λειτουργίας των καταστημάτων ως προς τη
διευκόλυνση του ελέγχου.
Χαλάνδρι–Βριλήσσια-Ν. Ψυχικό: Κατά τις μεσημεριανές ώρες ελέγχθηκαν 7
παιδότοποι-καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε 4 διαπιστώθηκαν
παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα των 500€. Τα πρόστιμα αφορούσαν μη
τήρηση βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος.
Θεσσαλονίκη (Πυλαία-Χορτιάτης): Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε σε 10
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) επιβλήθηκε πρόστιμο σε μία
επιχείρηση (κάτω των 100τμ) καθότι βρέθηκε ένας θαμώνας να καπνίζει σε
εξωτερικό χώρο που ήταν περίκλειστος με συρόμενη οροφή. Στον υπεύθυνο του
καταστήματος επιβλήθηκε πρόστιμο 500€ για την ύπαρξη σταχτοδοχείων αλλά και
για την έλλειψη σήμανσης. Στα υπόλοιπα 9 καταστήματα διαπιστώθηκε η ορθή
τήρηση των διατάξεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
Καλάβρυτα: Στα 19 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ ) που
ελέγχθηκαν δεν βρέθηκαν καπνίζοντες σε κανένα, ωστόσο επιβλήθηκε πρόστιμο
500€ σε 6 επιχειρήσεις για μη ύπαρξη ή μη νόμιμη τήρηση βιβλίου Αναφοράς
Καπνίσματος.
Κόρινθος: Ελέγχθηκαν συνολικά 16 καταστήματα ΚΥΕ (παιδότοπος, καφέ–μπαρ,
ζαχαροπλαστεία, ψητοπωλείο). Δύο θαμώνες κάπνιζαν σε χώρο που δεν
επιτρεπόταν με συνέπεια να επιβληθεί πρόστιμο των 100€ στον καθένα καθώς και
500€ στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Σε άλλο κατάστημα βρέθηκαν σταχτοδοχεία
στον εσωτερικό χώρο και βεβαιώθηκε πρόστιμο 500€ στον υπεύθυνο. Δύο
καταστήματα δεν είχαν σήμανση απαγόρευσης καπνίσματος, οπότε και
βεβαιώθηκαν πρόστιμα 500€ στους υπευθύνους των καταστημάτων ενώ σε όλες τις
ελεγχόμενες επιχειρήσεις τηρούνταν νόμιμα βιβλίο Αναφοράς Καπνίσματος. Η
συμπεριφορά των ιδιοκτητών και υπευθύνων των καταστημάτων ήταν στο
μεγαλύτερο ποσοστό πολύ καλή.
Σπάρτη: Κατά τον έλεγχο 16 καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
(κινηματογράφος, καφέ, σνακ μπαρ, εστιατόρια, μεζεδοπωλείο, αναψυκτήριο,
πιτσαρία) διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: Σε ένα κατάστημα υπήρχαν σταχτοδοχεία
σε χώρους που απαγορεύεται το κάπνισμα (εξωτερικός περίκλειστος χώρος) καθώς
και απουσία σήμανσης απαγόρευσης καπνίσματος, οπότε και επιβλήθηκε πρόστιμο
500€ στον ιδιοκτήτη. Σε έτερο ΚΥΕ δεν υπήρχε σήμανση απαγόρευσης καπνίσματος
σε χώρο που δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και επιβλήθηκε πρόστιμο 500€ στον
ιδιοκτήτη. Δύο επιχειρήσεις προσκόμισαν αθεώρητο βιβλίο Αναφοράς Καπνίσματος
και επιβλήθηκε πρόστιμο 500€ στους υπευθύνους. Στον εξωτερικό περίκλειστο
χώρο άλλης επιχείρησης (επιφανείας 166, 77 τ.μ.) βρέθηκαν σταχτοδοχεία, καθώς
και ελλιπής σήμανση απαγόρευσης καπνίσματος και επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού
2.000€. Επίσης σε 5 καταστήματα επιβλήθηκαν πρόστιμα των 500€ για μη ύπαρξη
βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος και προσκόμιση θεωρημένου βιβλίου Αναφοράς
Καπνίσματος που αναφερόταν σε προγενέστερη εταιρεία εκμετάλλευσης της
επιχείρησης. Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα σε δέκα (10) Κ. Υ. Ε. συνολικού ποσού
7.000€.

Κυριακή 12.01.2020
Ταύρος-Καλλιθέα: Ελέγχθηκαν στο Ίδρυμα Μιχ. Κακογιάννη ένα παιδικό θέατρο
καθώς και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ). Σε όλα διαπιστώθηκε
ότι τηρούνταν οι διατάξεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Σε κάποια (ΚΥΕ) έγιναν
συστάσεις που αφορούσαν στη θεώρηση του βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος. Στο
κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος ελέγχθηκαν επίσης 5 ΚΥΕ, οι κλειστοί χώροι του
Ιδρύματος, η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Εθνική Λυρική και oi υπαίθριοι χώροι. Στο
σύνολο των χώρων καταγράφηκε συμμόρφωση με την αντικαπνιστική νομοθεσία
χωρίς να διαπιστωθούν παραβάσεις.
Θεσσαλονίκη (Δ. Νεάπολης-Συκεών): Κατά τον έλεγχο 15 καταστημάτων (ΚΥΕ)
επιβλήθηκαν 3 πρόστιμα των 500€, λόγω μη ύπαρξης βιβλίου Αναφοράς
Καπνίσματος.
Αίγιο: Ελέγχθηκαν 15 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς να βρεθούν
καπνίζοντες σε κανένα, ωστόσο επιβλήθηκε πρόστιμο των 500€ σε ένα κατάστημα
για μη ύπαρξη βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος .
Πέμπτη 16.01.2020
Καλλιθέα: Ελέγχθηκαν 8 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεν
διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Έγιναν συστάσεις, όπου κρίθηκε απαραίτητο, σχετικά
με τη λειτουργία εξωτερικών χώρων.
Παρασκευή 17.01.2020
Φάληρο: Κατά τον έλεγχο που έγινε σε 11 ΚΥΕ στη περιοχή επιβλήθηκε ένα (1)
πρόστιμο των 500€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος λόγω μη θεωρημένου βιβλίου
Aναφοράς Kαπνίσματος.
Θεσσαλονίκη (Θέρμη, Ν. Ραιδεστός): Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε σε 12
συνολικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, (εστιατόρια, καφέ,
αναψυκτήρια, ψησταριές) διαπιστώθηκε η ορθή τήρηση των διατάξεων της
αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε επτά από αυτά. Στα υπόλοιπα πέντε (5)
διαπιστώθηκαν παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 7.000€ συνολικά. Οι
παραβάσεις αφορούσαν σε μία περίπτωση τη μη ύπαρξη σημάτων αποτροπής
καπνίσματος, όπου επιβλήθηκε το πρόστιμο των 2.000€ (κατάστημα επιφανείας
άνω των 100τμ). Σε δύο περιπτώσεις καταγράφηκαν ειδικά διαμορφωμένοι
περίκλειστοι εξωτερικοί χώροι, δηλ. χωρίς να έχουν τις δύο πλευρές ανοικτές, με
σταχτοδοχεία τοποθετημένα στα τραπέζια, οπότε και επιβλήθηκε πρόστιμο 500€
και 2.000€ (επιφάνεια άνω των 100 τ.μ.) αντίστοιχα. Σε ακόμα δύο περιπτώσεις
καταγράφηκε η μη τήρηση θεωρημένου βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος, όπου και
επιβλήθηκε πρόστιμο 500€ και 2.000€ (κατάστημα άνω των 100 τ.μ.).
Τρίκαλα: Ελέγχθηκαν 16 ΚΥΕ διαφόρων κατηγοριών (παιδότοποι, καφέ, εστιατόρια,
μπαρ) τόσο περιφερειακά όσο και στο κέντρο της πόλης. Επιβλήθηκαν δύο
πρόστιμα των 500€ σε υπεύθυνους καταστημάτων (διότι υπήρχαν καπνίζοντες σε
χώρους που εμπίπτουν στις διατάξεις του αντικαπνιστικού) και 4 πρόστιμα των
100€ στους καπνίζοντες.
Ιεράπετρα Λασιθίου: Κατά τον έλεγχο 28 καταστημάτων ΚΥΕ επιβλήθηκαν δύο
πρόστιμα των 500€ σε καταστήματα που στους εξωτερικούς χώρους δεν πληρούσαν

τις προϋποθέσεις του νόμου και ένα πρόστιμο των 100€ σε θαμώνα που κάπνιζε σε
χώρο που δεν επιτρεπόταν
Σάββατο 18.01.2020
Δράμα: Ελέγχθηκαν συνολικά 12 KYE. Στα 3 εντοπίστηκαν τασάκια με αποτσίγαρα
στους εξωτερικούς περίκλειστους χώρους, οπότε και επιβλήθηκε το πρόστιμο 500€
στους ιδιοκτήτες και σε ένα εντοπίστηκε καπνιστής στον εξωτερικό περίκλειστο
χώρο και επιβλήθηκε πρόστιμο των 500€ στον ιδιοκτήτη και 100€ στον θαμώνα που
κάπνιζε.
Αγ .Νικόλαο Λασιθίου: Κατά τον έλεγχο που έγινε σε 27 καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος δεν διαπιστώθηκε καμία παράβαση. Πολλά μαγαζιά ήταν κλειστά
λόγω σεζόν. Οι καταστηματάρχες ζήτησαν να έχουν καλύτερη ενημέρωση για τις
υποχρεώσεις τους.
Κυριακή 19.01.2020
Περιστέρι-Μπουρνάζι: Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε σε 15 καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφέ, μπαρ). Διαπιστώθηκαν
παραβάσεις σε 5 και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 3000€. Ειδικότερα σε
ένα κατάστημα επιβλήθηκαν δύο πρόστιμα των 500€ για παρουσία σταχτοδοχείων
και έλλειψη βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος και σε άλλα τέσσερα καταστήματα
ισάριθμα πρόστιμα των 500€ για ύπαρξη σταχτοδοχείων σε στεγασμένους χώρους
που δεν πληρούσαν τις διατάξεις του αντικαπνιστικού για τους εξωτερικούς
χώρους.
Θεσσαλονίκη-Πυλαία: Ελέγχτηκαν 11 καταστήματα ΚΥΕ (εστιατόρια, καφέ,
αναψυκτήρια-παιδότοποι). Σε δύο διαπιστώθηκαν 3 παραβάσεις και επιβλήθηκαν
πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€. Συγκεκριμένα επιβλήθηκε πρόστιμο των
2*2000 σε ένα κατάστημα (άνω των 100 τ.μ.) για έλλειψη βιβλίου Αναφοράς
Καπνίσματος και έλλειψη μέτρων αποτροπής καπνίσματος και στο δεύτερο
κατάστημα επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000€ (άνω των 100 τ.μ.) για έλλειψη βιβλίου
Αναφοράς Καπνίσματος.
Κάτω Αχαΐα :Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε σε 17 καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος δεν διαπιστώθηκε καμία παράβαση του αντικαπνιστικού.
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