
Ο ΦΟΡΕΑ μαρ για ηην διαζθάλιζη ηηρ ποιόηηηαρ ηων παπεσόμενων ςπηπεζιών 

ηος, είναι πιζηοποιημένορ με ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εθαπμογήρ ηην 

μελέηη, διαθύλαξη, πποαγωγή ηων οικονομικών, επαγγελμαηικών, αζθαλιζηικών 

κοινωνικών, και ζςνδικαλιζηικών ζςμθεπόνηων ηων μελών. Επίζηρ, ζηην 

διασείπιζη ζςγσπημαηοδοηούμενων έπγων. (Δημοζίων έπγων ππομηθειών & 

ςπηπεζιών & και δημοζίων έπγων πος ςλοποιούνηαι με ιδία μέζα)  
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ΘΔΜΑ: «ΔΚΣΑΚΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΠΔΡΙΒΟΗΣΔ ΛΔΥΔ ΚΑΠΝΙΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ» 

 

Σε επαναλαμβανόμενερ ηοποθεηήζειρ ηηλεοπηικέρ – παδιοθωνικέρ ωρ επίζηρ και ζηα δεληία 

ηύπος από ηον ππόεδπο ηος ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. ενημεπώναμε ππορ πάζη καηεύθςνζη, όηι ο 

ππόζθαηορ ανηικαπνιζηικόρ νόμορ 4633 ηος 2018 είναι απόλςηα ζαθήρ και δεν δέσεηαι 

παπεπμηνείερ. 

Σςγκεκπιμένα καηαγπάθεηαι επακπιβώρ όηι απαγοπεύεηαι οποιαδήποηε ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 

δημιοςπγίαρ σώπυν καπνιζηών. Μεηά ηιρ αλλεπάλληλερ καηαγγελίερ πεπί δημιοςπγίαρ 

λέζσηρ καπνιζηών ζηο Τποςπγείο Τγείαρ η ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΗ (ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ 

ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ) δηλώνει επακπιβώρ ηα εξήρ: «η νομοθεζία καηά ηος καπνίζμαηορ είναι απόλςηα 

ζαθήρ, μη επιδεκηική παπεπμηνειών ωρ ππορ ηο πςθμιζηικό ηηρ πλαίζιο και έσει ωρ ππωηαπσικό 

ζκοπό ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ ηων πολιηών και ηη διαζθάλιζη όπυν ςγιούρ 

ανηαγυνιζμού και ιζονομίαρ μεηαξύ ηυν επισειπήζευν. Οποιαδήποηε απόπειπα 

ζςγκάλςτηρ ηηρ λειηοςπγίαρ καηαζηημάηυν ςγειονομικού ενδιαθέπονηορ ςπό ηον 

μανδύα καινοθανών νομικών μοπθυμάηυν, με αποκλειζηικό ζκοπό ηην καηαζηπαηήγηζη 

ηηρ ανηικαπνιζηικήρ νομοθεζίαρ, θα επιθέπει ηον καηά πποηεπαιόηηηα αςζηηπόηαηο 

ενδελεσή και ζςνολικό έλεγσο.  

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Μεηά ηα ανωηέπω γεγονόηα και ηιρ άζηοσερ ενέπγειερ μεπικών θοπέυν, οι έλεγσοι 

ενηαηικοποιούνηαι ζ’ολόκληπη ηην επικπάηεια και ειδικά ζηον ηομέα ηυν καηαζηημάηυν 

εζηίαζηρ και διαζκέδαζηρ.  
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Παπακαλούμε λοιπόν όλοςρ ηοςρ ζςναδέλθοςρ να είναι πολύ πποζεκηικοί ζηιρ διάθοπερ 

ζκόπιμερ παπαπλανήζειρ και όπωρ θα ανηιλαμβάνονηαι από ηιρ δηλώζειρ ηηρ ΔΘΝΙΚΗ 

ΑΡΥΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ (για ηον Ανηικαπνιζηικό Νόμο) οι διοικηηικέρ παπαβάζειρ θα είναι όσι μόνο 

αςζηηπέρ αλλά θα επιθέποςν και ηο κλείζιμο ηος καηαζηήμαηορ. 

 

ΔΠΑΝΔΙΛΛΗΜΔΝΑ ΓΗΛΩΝΟΤΜΔ: 

 Μην πείθεζηε από ηα διάθοπα ζσόλια. 

 Δπικοινυνήζηε με ηην Απμόδια Τπηπεζία ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ 

 Υπηζιμοποιήζηε ηο ηηλ. 1142 για πληποθοπίερ 

 

 

Με εκηίμηζη 

        Για ηο Γ 

Ο Ππόεδπορ 
Σζαπαηζάπηρ Γπηγόπιορ 


