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Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας πάντοτε με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας 

και ειδικότερα την ανάγκη διασφάλισης ενός απαλλαγμένου από τον καπνό 

περιβάλλοντος στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, διενήργησε 

ελέγχους σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας (νοσοκομεία, 

κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγείας, Κέντρα Ημέρας-Ξενώνες-Οικοτροφεία) σε όλη 

την επικράτεια προβαίνοντας σε συστάσεις για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της 

αντικαπνιστικής νομοθεσίας.  

Σε αυτή τη φάση οι έλεγχοι περιορίστηκαν στην παροχή οδηγιών και σε συστάσεις 

σχετικά με την ορθή εφαρμογή του αντικαπνιστικού, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει 

η επιβολή προστίμων και ή αναζήτηση των προβλεπόμενων πειθαρχικών ευθυνών 

Συνοπτικές διαπιστώσεις: 

 Στους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε επτά συνολικά πόλεις, Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Λάρισα, Πάτρα, Τρίπολη και Ρέθυμνο, υπήρξε πολύ καλή 

συνεργασία γιατρών, νοσηλευτών, ασθενών και συνοδών με τους Επιθεωρητές-

Ελεγκτές της Αρχής. 

 Καλή πρακτική το Γ.Ν Σερρών, όπου διαπιστώθηκε η ορθή τήρηση του συνόλου 

των απαιτήσεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.  

 Δεν βρέθηκε κανένας καπνιστής σε 2 νοσηλευτικές μονάδες της Λάρισας, σε 6 

νοσηλευτικές μονάδες-κέντρα υγείας του Ρεθύμνου, σε 13 νοσηλευτικές 

μονάδες-κέντρα υγείας της Τρίπολης και σε 10 φορείς υγείας της Πάτρας. Ωστόσο 

στις 41 νοσηλευτικές μονάδες-κέντρα υγείας των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης 

που ελέγχτηκαν βρέθηκαν να καπνίζουν σε εσωτερικό χώρο 24 άτομα 

(επισκέπτες, συνοδοί και υπάλληλοι που ανήκουν στο ιατρικό, διοικητικό, 

εργαστηριακό και τεχνικό προσωπικό) στους οποίους οι Ελεγκτές-Επιθεωρητές 

έκαναν σχετικές συστάσεις.  

 Το προσωπικό των ελεγχθέντων φορέων στη Θεσσαλονίκη, την Τρίπολη, το 

Ρέθυμνο και της Λάρισας ήταν ενημερωμένο για τις διατάξεις του 

αντικαπνιστικού εν αντιθέσει με το προσωπικό τριών φορέων στην Αθήνα και 

ενός στην Πάτρα που το προσωπικό δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί.  

 Στους φορείς του Ρεθύμνου και της Πάτρας δεν βρέθηκαν τασάκια ενώ σε όλες 

τις άλλες περιοχές τα είχαν απομακρύνει μερικώς.  

 Όλες οι μονάδες υγείας της Λάρισας είχαν σχέδιο αποτροπής καπνίσματος 

αντιθέτως με αυτές του Ρεθύμνου, όπου το σύνολο των ελεγχθέντων 

νοσοκομείων και κέντρων υγείας δεν διέθεταν σχέδιο αποτροπής καπνίσματος. 



 

Αναλυτικές διαπιστώσεις-ευρήματα:  

 

ΑΘΗΝΑ 

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε 29 μονάδες-κέντρα υγείας βρέθηκε ότι τα 21 είχαν 

σχέδιο αποτροπής καπνίσματος. Τα 26
 
είχαν ενημερώσει το προσωπικό τους. Τα 19 

είχαν σε εμφανή σημεία αναρτήσεις για αποτροπή καπνίσματος και τα 26 είχαν 

απομακρύνει τα σταχτοδοχεία. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν 2 άτομα από το ιατρικό 

προσωπικό, 3 άτομα από το νοσηλευτικό προσωπικό και 1 άτομο από το λοιπό 

προσωπικό να καπνίζει σε εσωτερικούς χώρους. Επίσης βρέθηκαν 6 συνοδοί-

επισκέπτες και 2 άτομα από το λοιπό προσωπικό να καπνίζουν σε εσωτερικούς-

κοινόχρηστους χώρους. Στον έλεγχο που διενεργήθηκε και στα 30 κυλικεία όλα είχαν 

σήμανση απαγόρευσης καπνίσματος καθώς και όλα είχαν απομακρύνει τα 

σταχτοδοχεία. Δεν βρέθηκαν βιβλία αναφοράς καπνίσματος σε 2 κυλικεία.  

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε 12 μονάδες-κέντρα υγείας βρέθηκε ότι τα 4 είχαν 

σχέδιο αποτροπής καπνίσματος. Όλα είχαν ενημερώσει το προσωπικό τους. Τα 7 είχαν 

σε εμφανή σημεία αναρτήσεις για αποτροπή καπνίσματος και τα 11 από αυτά είχαν 

απομακρύνει τα σταχτοδοχεία. Στον έλεγχο βρέθηκαν 3 ασθενείς να καπνίζουν σε 

εσωτερικό χώρο και 7 συνοδοί–επισκέπτες σε κοινόχρηστο–εσωτερικό χώρο. Στα 9 

κυλικεία που ελέγχθηκαν όλα είχαν σήμανση για αποτροπή καπνίσματος και είχαν 

απομακρύνει τα σταχτοδοχεία, ενώ 5 εξ αυτών δεν είχαν βιβλίο αναφοράς καπνίσματος. 

 

ΣΕΡΡΕΣ 

Σε έλεγχο που έγινε στο Γ.Ν Σερρών διαπιστώθηκε η ορθή τήρηση του συνόλου των 

απαιτήσεων και των διατάξεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. 

 

ΛΑΡΙΣΑ 

Σε έλεγχο που έγινε σε 2 νοσηλευτικές μονάδες-κέντρα υγείας διαπιστώθηκε ότι σε όλα 

υπήρχε σχέδιο αποτροπής καπνίσματος και ενημέρωση προσωπικού. Αντίθετα η 

ανάρτηση εμφανούς σήμανσης ήταν ελλιπής και στα δύο, καθώς επίσης μερική ήταν 

και απομάκρυνση των σταχτοδοχείων στο ένα νοσοκομείο. Δεν βρέθηκε κανείς να 

καπνίζει σε εσωτερικό χώρο ή κοινόχρηστο εσωτερικό χώρο. Στα 4 κυλικεία που 

ελέγχθηκαν τα 3 δεν είχαν σήμανση αποτροπής καπνίσματος ούτε βιβλίο αναφοράς  

καπνίσματος, ενώ όλα είχαν απομακρύνει τα σταχτοδοχεία. 

 

ΠΑΤΡΑ 

Σε έλεγχο που έγινε σε 10 νοσηλευτικές μονάδες-κέντρα υγείας βρέθηκε ότι 7 δεν είχαν 

σχέδιο αποτροπής καπνίσματος. Το προσωπικό ήταν ενημερωμένο σε 9 νοσοκομεία, 5 

είχαν εμφανείς αναρτήσεις αποτροπής καπνίσματος ενώ όλα είχαν απομακρύνει τα 

σταχτοδοχεία. Δεν βρέθηκε κανένας καπνιστής σε εσωτερικούς-κοινόχρηστους χώρους. 

Από τα 5 κυλικεία που ελέγχθηκαν όλα είχαν απομακρύνει τα σταχτοδοχεία, τα 4 δεν 

είχαν σήμανση για αποτροπή καπνίσματος και 2 δεν είχαν βιβλίο αναφοράς 

καπνίσματος.  

 

ΤΡΙΠΟΛΗ 

Σε έλεγχο που έγινε σε 13 νοσηλευτικές μονάδες-κέντρα υγείας βρέθηκε ότι 11 δεν 

είχαν σχέδιο αποτροπής καπνίσματος, όλα είχαν ενημέρωση προσωπικού, 8 είχαν 

εμφανή σήμανση για αποτροπή καπνίσματος ενώ 5 είχαν απομακρύνει τα 



σταχτοδοχεία. Κανένας καπνιστής δεν βρέθηκε σε εσωτερικό χώρο. Τα 2 κυλικεία που 

ελέγχθηκαν τηρούσαν τις διατάξεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας εκτός από το 1 που 

δεν είχε βιβλίο αναφοράς καπνίσματος. 

 

ΡΕΘΥΜΝΟ 

Σε έλεγχο που έγινε σε 6 νοσηλευτικές μονάδες-κέντρα υγείας βρέθηκε ότι κανένα δεν 

είχε σχέδιο αποτροπής καπνίσματος. Σε όλες τις περιπτώσεις είχαν απομακρύνει τα 

σταχτοδοχεία και είχαν ενημέρωση προσωπικού. Οι αναρτήσεις σήμανσης αποτροπής 

καπνίσματος ήταν μερικώς εμφανείς σε όλους τους φορείς. Δεν βρέθηκε κανείς 

καπνιστής σε εσωτερικό χώρο. Στον έλεγχο ενός κυλικείου είχαν απομακρυνθεί τα 

σταχτοδοχεία και υπήρχε σήμανση αποτροπής καπνίσματος ενώ δεν υπήρχε βιβλίο 

αναφοράς καπνίσματος. 
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