
1ο μέρος : Επιχειρήσεις εστίασης & διασκέδασης



Ερώτηση 1 : 
Στην επιχείρηση σας εφαρμόζετε τον αντικαπνιστικό νόμο;

98,0% 

Ναι, αυστηρά 

2,0%

Ναι, αλλά με ελαστικό τρόπο 



Ερώτηση 2 : 
Από την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και μετά :
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1,5%

63,2%

35,3%Δεν είχατε καμία μεταβολή

Είχατε μείωση του τζίρου σας

Είχατε αύξηση του τζίρου σας



Ερώτηση 3 : 

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον αντικαπνιστικό νόμο ;

Συμφωνώ/Μάλλον συμφωνώ
61,2%

30,3%

Διαφωνώ/Μάλλον διαφωνώ

ΔΓ/ΔΑ 8,5%



Ερώτηση 4 : 
Το προσωπικό που εργάζεται στην επιχείρηση σας , συμφωνεί ή διαφωνεί με τον αντικαπνιστικό νόμο ; 

Συμφωνεί/Μάλλον 
συμφωνεί

56.7%

Διαφωνεί/Μάλλον 
διαφωνεί

25.4%

ΔΓ/ΔΑ
17.9%



Ερώτηση 5 : 
Η πελατεία σας θα λέγατε ότι με τον αντικαπνιστικό νόμο :

Αυξήθηκε
2.5%

Μειώθηκε
60.2%

Παρέμεινε η ίδια
37.3%



Ερώτηση 6 : 
Έχετε πάρει κάποια μέτρα για να μπορούν οι καπνιστές πελάτες σας να 
καπνίσουν (πχ. εξωτερικές σόμπες, καθίσματα έξω από το κατάστημα 
κλπ.)

Ναι
62.2%

Όχι
37.8%



Ερώτηση 7 : 
Τι από τα παρακάτω ισχύει για την πελατεία σας , εμπειρικά :

Οι περισσότεροι 
είναι καπνιστές

86.2%

Οι περισσότεροι 
δεν είναι 
καπνιστές

13.8%



Ερώτηση 8 : 
Φοβάστε μήπως οι πελάτες σας , με την πρόφαση ότι βγαίνουν για να καπνίσουν , μπορεί να φύγουν χωρίς να 
πληρώσουν; 

Το φοβάμαι
27.4%

Δεν το φοβάμαι
65.2%

ΔΓ/ΔΑ
7.4%



Ερώτηση 9 : 
Έχει τύχει πελάτης του καταστήματος σας να καλέσει τη γραμμή 1142 για καταγγελία;

Ναι, έτυχε
3.0%

Όχι, δεν έτυχε
97.0%



2ο μέρος : Πελάτες καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης 



Ερώτηση 1 : 

Συμφωνείτε με τον αντικαπνιστικό νόμο όπως αυτός εφαρμόζεται στις 
επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης;

Ναι/Μάλλον 
ναι

75.4%

Όχι/Μάλλον όχι
24.6%



Ερώτηση 2 : 

Κατά την άποψη σας ο αντικαπνιστικός Νόμος είναι καλύτερα να 
παραμείνει ως έχει ή να υπάρχει πρόβλεψη και για τους καπνιστές κάτω 
από  προϋποθέσεις (ειδικός χώρος, εξαερισμός κλπ.) 

Να εφαρμοστεί 
ως έχει
27.6%

Να υπάρχει 
πρόβλεψη και 

για τους 
καπνιστές

68.4%

ΔΓ/ΔΑ
4.0%



Ερώτηση 3 : 

Έχετε μειώσει τις εξόδους σας λόγω του αντικαπνιστικού νόμου;

Πολύ/Αρκετά
22.1%

Λίγο/Καθόλου
77.9%



Ερώτηση 4 : 

Έχετε παρατηρήσει να μην τηρείται ο αντικαπνιστικός νόμος σε κάποιο 
μαγαζί που παρευρισκόσασταν;

Ναι
31.4%

Όχι
68.6%



Ερώτηση 5 : 

Θα κάνατε καταγγελία στο 1142 για τη μη τήρηση του νόμου σε κάποιο 
μαγαζί; 

Ναι/Μάλλον 
ναι

22.6%

Όχι/Μάλλον 
όχι

77.4%



Ερώτηση 6 : 

Πιστεύετε ότι ο αντικαπνιστικός νόμος θα τηρηθεί ή με τον καιρό θα 
ατονήσει η εφαρμογή του;

Θα συνεχίσει να 
τηρείται

50.3%

Θα ατονίσει με 
τον καιρό

41.2%

ΔΓ/ΔΑ
8.5%



Ερώτηση 7 : 

Σας έχει βοηθήσει να ελαττώσετε το κάπνισμα ο αντικαπνιστικός νόμος;
(σε όσους στο δείγμα δήλωσαν καπνιστές)

Ναι, το έχω 
ελαττώσει

32.3%

Όχι, δεν το έχω 
ελαττώσει

67.7%



Ταυτότητα της έρευνας

 Διενέργεια : INTERVIEW | Δημοσκοπήσεις | Έρευνα αγοράς
 Μεθοδολογία : Τηλεφωνική
 Περίοδος διεξαγωγής : Ιανουάριος 2020
 Μέγεθος δείγματος : 205 επιχειρήσεις εστίασης & διασκέδασης, 405 άτομα/πελάτες των επιχειρήσεων 

εστίασης & διασκέδασης, ηλικίας 17+
 Γεωγραφική κάλυψη : επιχειρήσεις και καταναλωτές του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης
 Αρ. Μητρώου ΕΣΡ : 7 (επτά)


