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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η εργασία αυτή πραγµατοποιείται στα πλαίσια του µαθήµατος της Πτυχιακής 

Εργασίας του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τοµέα/Τµήµα ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων/Κατεύθυνση ∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας. 

 Το θέµα της είναι «Ο διοικητικός έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων - Η 
περίπτωση του νοµού Πιερίας» και έχει ως στόχο να εξετάσει τη συχνότητα και το 
βάθος των ελέγχων των τουριστικών επιχειρήσεων από τις αρµόδιες αρχές, τα 
αποτελέσµατα αυτών και την επίδραση που έχουν οι έλεγχοι αυτοί στην τουριστική 
κίνηση της περιοχής. Τα ανωτέρω καταγράφονται και αναλύονται , σύµφωνα πάντα 
µε τη γνώµη των επιχειρηµατιών ή των υπευθύνων καταστηµάτων της περιοχής των 
παραλίων του νοµού Πιερίας.  

Για τον λόγο αυτό καταρτίσθηκε και διανεµήθηκε  ερωτηµατολόγιο, 
απευθυνόµενο στους επιχειρηµατίες ή, ελλείψει αυτών, τους υπευθύνους των 
επιχειρήσεων , µε στόχο να δούµε την άποψή τους για αυτό το θέµα. 

∆ιανεµήθηκαν εκατό (100) ερωτηµατολόγια στην περιοχή των παραλίων του 
Νοµού Πιερίας. Για τµηµατοποίηση της έρευνας , διανεµήθηκαν είκοσι (20) 
ερωτηµατολόγια ανά περιοχή από τις κάτωθι : Πλαταµώνας, Λεπτοκαρυά, Λιτόχωρο, 
Ολυµπιακή Ακτή Κατερίνης και Νέοι Πόροι - Σκοτίνα. Οι Νέοι Πόροι εξετάστηκαν 
µαζί µε τη Σκοτίνα λόγω του µικρού αριθµού των επιχειρήσεων που υπάρχουν σε 
αυτές τις περιοχές, ώστε να εξακολουθήσει η έρευνα να είναι τυχαία , 
δειγµατοληπτική και όχι να εξεταστεί σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων που 
εδρεύει στην κάθε περιοχή από αυτές. Το ερωτηµατολόγιο ήταν εµπιστευτικό και 
στην ελληνική γλώσσα. 

Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε καταµέτρηση των απαντήσεων, καταγραφή, 
καθώς και ανάλυση αυτών, προκειµένου να εξάγουµε σχετικά συµπεράσµατα. Στην 
εργασία επίσης παρατίθενται πληροφορίες για την περιοχή των παραλίων του Νοµού 
Πιερίας και για τον διοικητικό έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων και τις αρµόδιες 
υπηρεσίες που τον ασκούν. Στο τέλος της εργασίας αναφέρονται οι πηγές από τις 
οποίες ελήφθησαν πληροφορίες και συνηµµένα υπάρχει ως παράρτηµα το 
ερωτηµατολόγιο της έρευνας. 

 
 

 

SUMMARY 
 

This work is carried out within the scope of my dissertation for the Institute 
of Piraeus and specifically for the Chamber of Business Administration / Touristic 
Course.  Its theme is "Management control of tourist enterprises - The case of Pieria 
County" and aims to examine the frequency and the depth of tourism businesses’ 
controls by the competent authorities, the results thereof and the effect of these 
controls in the touristic businesses of the particular area.  

 All the above are recorded and analyzed, according to the opinion of entrepreneurs 
or managers of stores in the region of the coast of Pieria. 

For this reason, it was drafted and distributed a questionnaire addressed to 
entrepreneurs or failing that, to business operators, in order to see their view on this 
issue.   



 

 
 

One hundred (100) questionnaires were distributed in the coast region of 
Pieria. For segmentation of the research, twenty (20) questionnaires were distributed 
per region of the following: Platamonas, Leptokarya, Litohoro, Katerini’s Olympic 
Beach and Nei Pori - Skotina.  

Nei Pori were examined with Skotina because of the small number of businesses 
that exist in these areas, and in order to continue the random research,  sample and not 
to consider almost all the companies based in every named region.  The questionnaire 
was confidential and written in the Greek language.  

Then we carried out counting of the responses, recording, and analysis of these in 
order to draw conclusions.  In the dissertation, the information for the coast region of 
Pieria and administrative control of tourism enterprises and the departments 
exercising it are also listed. 

 At the end of this paper the sources from which information was obtained are cited 
and the survey questionnaire is attached as annex.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο διοικητικός έλεγχος είναι πολυδιάστατος και πραγµατοποιείται από µία 
πληθώρα υπηρεσιών που έχουν στόχο τη νόµιµη λειτουργία της εκάστοτε 
επιχείρησης και την προστασία των καταναλωτών. Στην εργασία µας γίνεται 
αναφορά στο διοικητικό έλεγχο γενικότερα και το σύνολο των υπηρεσιών που τον 
ασκούν στις τουριστικές επιχειρήσεις. 

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να µελετήσει την επίδραση που ασκεί ο διοικητικός 
έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων στην τουριστική κίνηση της περιοχής να 
αναδείξει τη συχνότητα και το βαθµό στον οποίο οι Ελληνικές τουριστικές 
επιχειρήσεις ελέγχονται από τις αρµόδιες προς τον έλεγχο αρχές - υπηρεσίες του 
κράτους, σύµφωνα µε τις απόψεις των επιχειρηµατιών που µε κάποιο τρόπο 
συνδέονται µε την περιοχή. Επίσης µέσα από την έρευνα αυτή, εξάγουµε 
συµπεράσµατα που αφορούν στη συχνότητα και την ορθότητα των ελέγχων που 
ασκούν οι αρµόδιες αρχές-υπηρεσίες. 

Στην εργασία µελετάται ο διοικητικός έλεγχος της περιοχής των παραλίων του 
Νοµού Πιερίας και ο βαθµός στον οποίο επηρεάζεται η τουριστική της κίνηση 
σύµφωνα µε την άποψη των επιχειρηµατιών και των υπευθύνων των τουριστικών 
επιχειρήσεων.  

Στα πλαίσια της εργασίας παρατίθενται ορισµένες πληροφορίες για την περιοχή, 
τα γεωγραφικά και φυσιογνωµικά της στοιχεία, τον πληθυσµό της και την ιδιοµορφία 
της, τα σηµαντικά ιστορικά και πολιτιστικά της στοιχεία, όπως και τη συγκοινωνιακή 
της σύνδεση µε άλλες περιοχές της χώρας.  

Επίσης, αναφέρονται πληροφορίες για της υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την 
άσκηση του διοικητικού ελέγχου στην περιοχή, όπως και οι σχετικές αρµοδιότητες 
της καθεµιάς. 

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηµατολογίου, ανά 
περιοχή, αλλά και στο σύνολο του νοµού, οι οποίες παρουσιάζονται και µε τη µορφή 
πινάκων και γραφηµάτων.  

Αξίζει να αναφέρουµε µερικά χαρακτηριστικά που πιθανόν να επηρεάσουν κατά 
έναν µικρό βαθµό την έρευνα. ∆εδοµένου ότι όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες ασκούν 
κάποια µορφή εξουσίας του ελεγκτή προς τον ελεγχόµενο, κάποιοι από τους 
επιχειρηµατίες πιθανόν να αντιτάσσονται σε κάθε µορφή εξουσίας και για το λόγο 
αυτό να εκφράζονται αρνητικά για κάθε µορφή έλεγχου. Η αρνητικότητα αυτή µπορεί 
να απευθύνεται προς την ελεγκτική υπηρεσία, το είδος του ελέγχου, τον τρόπο 
διενέργειάς του, και τις συνέπειες που αυτός συνεπάγεται, ή και προς τα ίδια τα 
άτοµα που εκπροσωπούν την εκάστοτε ελεγκτική υπηρεσία. Επιπλέον, κατά την 
έρευνα, ζητούνται ευαίσθητα δεδοµένα της επιχείρησης ως προς τη νοµιµότητα της 
λειτουργίας της, µε αποτέλεσµα οι ερωτώµενοι να µην επιθυµούν να εκφραστούν για  
ορισµένα ζητήµατα. 

 Μετά την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, παρατίθενται τα συµπεράσµατα που 
εξάγαµε από την έρευνα αυτή, ανά διερευνώµενη περιοχή  αλλά και για το σύνολο 
του νοµού Πιερίας. Κατόπιν, παρουσιάζουµε προτάσεις για τη βελτίωση της 
τουριστικής ανάπτυξης για τους τρόπους αντιµετώπισης των προβληµάτων που 
εντοπίσαµε. Τέλος, αναφέρεται η βιβλιογραφία και οι λοιπές πηγές από όπου 
αντλήσαµε πληροφορίες για την εκπόνηση της εργασίας και παρατίθεται σε 
παράρτηµα το ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε. 

Η έρευνα αυτή διήρκησε περίπου είκοσι (20) ηµέρες και άρχισε την 25η 
Αυγούστου 2014. Πραγµατοποιήθηκε µε δειγµατοληπτικό τρόπο και τυχαία επιλογή 



 

 
 

τουριστικών επιχειρήσεων διαφόρων ειδών, σε διάφορες περιοχές των παραλίων του 
Νοµού Πιερίας. Το ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε στην περιοχή ήταν στην 
Ελληνική γλώσσα.  

 
 

 

Κεφάλαιο 1ο  
 

Ο ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 
 

Ο νοµός Πιερίας µε πρωτεύουσα την Κατερίνη ανήκει στη Μακεδονία και 
βρίσκεται στο νότιο τµήµα της Μακεδονίας και έχει, σύµφωνα µε την απογραφή του 
2011, 126.698 κατοίκους. 

Ο νοµός ορίζεται στα ανατολικά από το Θερµαϊκό Κόλπο, στα δυτικά από τον 
Όλυµπο και τα Πιέρια Όρη και στα βόρεια από τον ποταµό Αλιάκµονα και στο νότιο 
µέρος του βρίσκεται ο Πηνειός. Το νότιο και δυτικό τµήµα της Πιερίας είναι ορεινά. 
Αντίθετα το παραλιακό τµήµα της είναι µια εκτεταµένη και εύφορη πεδιάδα,  
έκτασης 352 τετρ. χλµ. που καλύπτει το 40% του εδάφους του νοµού. 

Το έδαφος του νοµού είναι σχετικά φτωχό σε ορυκτό πλούτο. Κατά 36% είναι 
πεδινό, ενώ το 17% είναι ορεινό και το υπόλοιπο ηµιορεινό. 

Το κλίµα είναι ηπειρωτικό µε θερµά καλοκαίρια και ψυχρούς χειµώνες, ενώ στα 
παράλια οι κλιµατολογικές συνθήκες είναι ήπιες. 

Η οικονοµία του νοµού βασίζεται στον πρωτογενή τοµέα και στον τουρισµό. Στο 
νοµό καλλιεργούνται σηµαντικά γεωργικά προϊόντα, όπως δηµητριακά, 
κτηνοτροφικά φυτά, βαµβάκι, όσπρια, σταφύλια, κεράσια  και καπνός. Ειδικότερα, τα 
καπνά ποικιλίας «Σαµψούς Κατερίνης» απορροφούνται από τις διεθνείς αγορές και 
είναι από τα καλύτερα σε ποιότητα στην Ελλάδα. Είναι η δεύτερη καπνοπαραγωγός 
περιοχή της χώρας, µε 12% της συνολικής παραγωγής ενώ µε 1% της συνολικής 
παραγωγής είναι η πέµπτη στην παραγωγή ροδάκινων. Πολύ αναπτυγµένη είναι και η 
κτηνοτροφία. Εξάλλου, υπάρχουν αξιόλογες βιοµηχανικές µονάδες. Στον Όλυµπο και 
στα Πιέρια Όρη κυρίως, εκτρέφονται αιγοπρόβατα και βοοειδή.  

Τα πυκνά δάση της περιοχής µε κυριότερα δασικά δέντρα τις οξιές, τις βελανιδιές, 
τα πεύκα και τα έλατα, προσφέρουν ξυλεία, πρώτες ύλες για την κατασκευή επίπλων 
και ξυλοκάρβουνο.  

Τουριστικά αναπτυγµένες είναι πολλές περιοχές της Πιερίας, τόσο το χειµώνα όσο 
και το καλοκαίρι. Χειµερινοί τουριστικοί προορισµοί είναι το Ελατοχώρι, που 
διαθέτει χιονοδροµικό κέντρο, οι οικισµοί του Αγίου Παντελεήµονα, Άνω Σκοτίνας, 
Παλαιών Πόρων και Πέτρας. 

Θερινοί τουριστικοί προορισµοί είναι η Παραλία της Κατερίνης, των Νέων 
Πόρων, της Μεθώνης, του Πλαταµώνα, της Σκοτίνας ,όπου υπάρχει και το κάµπινγκ 
του ΕΟΤ, του Βαρικού, της Γρίτσας Λιτόχωρου , της Κατερινόσκαλας ή Ολυµπιακής 
ακτής, και η Παραλία Αγίου Παντελεήµονα. Η παραλία είναι εκτεταµένη, µε µήκος 
ακτογραµµής που ξεπερνά τα  100 χλµ. και δεν υπάρχουν φυσικά λιµάνια ενώ πολλές 
από τις παραλίες του νοµού έχουν πάρει και Γαλάζιες Σηµαίες. 

Τουριστικό ενδιαφέρον επίσης, παρουσιάζουν ο Εθνικός ∆ρυµός του Ολύµπου και 
ο υδροβιότοπος του Αλιάκµονα καθώς και πολλές τοποθεσίες αρχαιολογικού 



 

 
 

ενδιαφέροντος, όπως το ∆ίον, η Πύδνα, τα Παλιάµπελα Κολινδρού και ο 
Πλαταµώνας. 

Ο νοµός Πιερίας συνδυάζει αρµονικά τις καταγάλανες παραλίες µε τα ψηλά 
βουνά. Ο Όλυµπος, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, υψώνεται στο νότιο µέρος της 
Πιερίας και µοιράζεται µε το νοµό Λάρισας ενώ τα Πιέρια Όρη βρίσκονται στα 
δυτικά του νοµού.  

Ο νοµός Πιερίας συνδέεται συγκοινωνιακά µε µεγάλα αστικά κέντρα. Η περιοχή 
απέχει οδικώς περίπου µιάµιση ώρα από τη Θεσσαλονίκη, τέσσερις ώρες από την 
Αθήνα και µία ώρα από τη Λάρισα, µέσω της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης. 

Η σιδηροδροµική γραµµή (Αθήνα- Παλαιοφάρσαλα - Θεσσαλονίκη - ∆ίκαια 
Έβρου) όπως και ο προαστιακός σιδηρόδροµος ( Θεσσαλονίκη – Παλαιοφάρσαλα ) 
εξυπηρετεί τις µετακινήσεις διερχόµενη από τον νοµό,  κατά µήκος της παραλίας του 
και εκτελεί στάση σε πολλούς τουριστικά αναπτυγµένους παραλιακούς προορισµούς. 

Ο σταθµός Παλαιοφαρσάλων αναφέρεται επειδή λειτουργεί ως σταθµός 
ανταπόκρισης µε τους σταθµούς Καρδίτσας, Τρικάλων και Καλαµπάκας µε 
αποτέλεσµα να συνδέει την περιοχή της Πιερίας µε τα Μετέωρα, τη λίµνη  Πλαστήρα 
καθώς και να είναι προσβάσιµη για ηµερήσια εκδροµή, θαλασσινά µπάνια ή και 
ψώνια στην τοπική αγορά. 

Το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης « Μακεδονία » απέχει οδικώς µιάµιση ώρα από 
την Κατερίνη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Κεφάλαιο 2ο 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΣΚΟΥΝ 

                                                         
 

A) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

 Ο διοικητικός έλεγχος διέπεται από τις αρχές του ∆ιοικητικού ∆ικαίου. ∆ιοικητικό 
∆ίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου µε τους οποίους ρυθµίζεται η οργάνωση 
και η δράση της πολιτείας και οι σχέσεις της µε τους διοικούµενους.   
(Μυλωνόπουλος  ∆. , 2001) 

Στην περίπτωση της εργασίας µας που αφορά κυρίως τον διοικητικό έλεγχο των 
τουριστικών επιχειρήσεων, θα µπορούσαµε να πούµε ότι διοικητικός έλεγχος είναι η 
διαδικασία σύµφωνα µε την οποία οι προϊστάµενοι – διοικητές – διευθυντές των 
εκάστοτε αρχών που ασκούν έλεγχο σε επιχειρήσεις κατευθύνουν το προσωπικό τους 
σύµφωνα πάντα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την επίτευξη του 
αποτελεσµατικότερου έλεγχου. 

 Οι δε υπάλληλοι είναι υποχρεωµένοι να υπακούν στις νόµιµες εντολές των 
ανωτέρων τους, να γνωρίζουν το αντικείµενο της εργασίας τους, να οργανώνουν και 
να προγραµµατίζουν τον έλεγχο, να θέτουν στόχους και να επιτυγχάνουν τα 
αποτελέσµατα αυτών (ο έλεγχος πρέπει να απεικονίσει τα σχέδια και ο 
προγραµµατισµός πρέπει να προηγηθεί του ελέγχου).  

 Σηµαντικός για την αρµονία των ανωτέρω είναι να συµπεριληφθεί και ο 
στρατηγικός προγραµµατισµός όπου είναι η διαδικασία σχετικά µε τους στόχους της 
οργάνωσης/Υπηρεσίας και τις στρατηγικές για αυτούς τους στόχους. Οι στρατηγικές 
είναι οδηγίες για την απόφαση των κατάλληλων ενεργειών για την επίτευξη των 
στόχων της οργάνωσης/Υπηρεσίας. Οι αποφάσεις διοικητικού ελέγχου λαµβάνονται 
µέσα στην καθοδήγηση που καθιερώνεται µε το στρατηγικό προγραµµατισµό. Ο 
διοικητικός έλεγχος είναι µια συστηµατική διαδικασία. 

Ο διοικητικός έλεγχος, οι πράξεις και τα αποτελέσµατα αυτού, υπόκεινται σε 
ένδικο έλεγχο που πραγµατοποιείται από τα δικαστήρια της επικράτειας και έχει ως 
σκοπό τον έλεγχο της νοµιµότητας των ενεργειών των αρµοδίων οργάνων που 
διενήργησαν τον έλεγχο και της τήρησης των προϋποθέσεων που ορίζονται από το 
νοµοθετικό πλαίσιο. 

Σκοπός του διοικητικού έλεγχου είναι η προστασία των δικαιωµάτων τόσο των 
καταναλωτών όσο και των επιχειρηµατιών όπως καθορίζονται από νόµους και 
κανόνες και, όπως εξυπακούεται, η τήρηση των υποχρεώσεών τους εκατέρωθεν. 
Αυτό διασφαλίζεται µε την παρέµβαση της δικαστικής εξουσίας για τυχόν λάθη, 
υπερβάσεις, παραλείψεις, ατασθαλίες και παραπτώµατα των οργάνων του Κράτους 
που είναι αρµόδια για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και µπορούν να γνωστοποιηθούν 
είτε µε τη µορφή καταγγελίας είτε αυτεπαγγέλτως. 

 
 
 
 

 



 

 
 

                         ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
Οι υπηρεσίες που ασκούν έλεγχο στις επιχειρήσεις είναι πολλές. Κατά περίπτωση, 

είναι  το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, η ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 
(Εφορία), η ∆ιεύθυνση Εµπορίου, η ∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας, η Κτηνιατρική 
Υπηρεσία-Αστυκτηνίατροι, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, ο Ελληνικός 
Οργανισµός Τουρισµού, η Ελληνική Αστυνοµία, η Τουριστική Αστυνοµία, η 
Οικονοµική Αστυνοµία, το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή, η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, η Πολεοδοµία, το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, το Ίδρυµα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ο Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού (∆ήµος) και η 
Ανώνυµη Εταιρία Προστασίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 

Το έργο των υπηρεσιών αυτών είναι διττό. Από τη µία εκδίδουν άδειες που 
ποικίλουν ως προς το είδος και τη χρησιµότητα και από την άλλη διενεργούν 
ελέγχους τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη νόµιµη λειτουργία των 
επιχειρήσεων, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε αυτεπαγγέλτως. Σε πρώτο επίπεδο, αυτό 
που γίνεται στην πράξη είναι συστάσεις συµµόρφωσης και ακολουθεί η βεβαίωση 
των παραβάσεων µε επιβολή των κυρώσεων ή και των διοικητικών µέτρων. Τέλος, ο 
έλεγχος στις επιχειρήσεις ασκείται είτε µεµονωµένα από την εκάστοτε υπηρεσία είτε 
κατόπιν συστάσεως Μικτών Κλιµακίων Ελέγχου ενώ στις τουριστικές περιοχές 
λειτουργούν και τα Κλιµάκια Ελέγχου της Τουριστικής Αγοράς. 

 
 

1) ΣΩΜΑ ∆ΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ( Σ.∆.Ο.Ε). 

 
Το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ) είναι ανεξάρτητο όργανο που 

υπάγεται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών.  
Σκοπός του είναι η καταπολέµηση του οικονοµικού εγκλήµατος της µεγάλης 

φοροδιαφυγής και λαθρεµπορίας, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, ο έλεγχος της 
διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και της κατοχής και διακίνησης 
απαγορευµένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, ο έλεγχος της ορθής 
εφαρµογής των διατάξεων που σχετίζονται µε τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις 
και επιχορηγήσεις, καθώς επίσης και των διατάξεων που αναφέρονται στην 
προστασία της δηµόσιας περιουσίας. 

Στις αρµοδιότητές του Σ∆ΟΕ ανήκει η διασφάλιση της εύρυθµης και 
αποτελεσµατικής λειτουργίας των Υπηρεσιών, Φορέων, Οργανισµών και νοµικών ή 
φυσικών προσώπων που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, ιδιαίτερα δε η επισήµανση 
φαινοµένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, χαµηλής 
παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

Ελέγχει τουριστικές επιχειρήσεις όπως κέντρα διασκέδασης,  µπαρ, ξενοδοχεία, 
ενοικιαζόµενα δωµάτια, ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες ,επιχειρήσεις ενοικίασης 
οµπρελών, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, σκαφών, 
θαλαµηγών πλοίων, τουριστικά λεωφορεία, είδη λαϊκής τέχνης, κοσµηµατοπωλεία, 
µίσθωση πολυτελών εξοχικών µέσω διαδικτύου, καταστήµατα πώλησης θαλασσίων 
ειδών και ειδών κάµπινγκ και άλλες. 
 
 



 

 
 

2) ΕΦΟΡΙΑ (∆.Ο.Υ.) 
 
Είναι η κατά τόπους ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία που έχει ως στόχο τον  

έλεγχο για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των 
φορολογουµένων. Οι υπάλληλοι των κατά τόπους ∆ΟΥ διενεργούν  ελέγχους σε 
καθηµερινή βάση συµπεριλαµβανοµένων του Σαββάτου και της Κυριακής. 
    Ειδικότερα  διενεργούνται έλεγχοι  κυρίως όσον αφορά τη διακίνηση των αγαθών, 
την πώληση αυτών και την παροχή υπηρεσιών και  εξετάζεται αν εκδόθηκαν τα 
οριζόµενα φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τιµολόγια, έγγραφα 
µη τιµολογηθέντων αγαθών, απόδοση Φ.Π.Α.). Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων 
εστιάσεως και αναψυχής (ταβέρνες, εστιατόρια, ψησταριές, πιτσαρίες, καφενεία, 
µπαρ κλπ.), πραγµατοποιούνται έλεγχοι στους εσωτερικούς ή και στους εξωτερικούς 
χώρους αυτών, προκειµένου να διαπιστωθεί η έκδοση φορολογικών στοιχείων για την 
επιτόπια κατανάλωση φαγητών και ποτών. 
 
 

3)  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  (Ε.Ο.Τ.) 
 

     Είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Τουρισµού και αποτελεί τον βασικό κρατικό φορέα του τουριστικού τοµέα. 

Κύρια αποστολή έχει την οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην 
Ελλάδα µε την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της χώρας, ακολουθώντας δράσεις 
τουριστικής προβολής της Ελλάδας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, εποπτείας και 
ελέγχου της γενικότερης τουριστικής αγοράς, αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα 
που κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη και προβολή του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος. 

Σκοπός του είναι να ενισχύσει την αξία του Ελληνικού Τουρισµού, σε συνεργασία 
µε την τουριστική βιοµηχανία και όλους τους εµπλεκόµενους φορείς µε στόχο την 
αύξηση του εισερχόµενου τουρισµού και ταυτόχρονα τουριστικών εσόδων. 
Λειτουργεί µε γνώµονα την ανάπτυξη του τουρισµού, του σηµαντικότερου πυλώνα 
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας, αφού το παραγόµενο προϊόν του 
διαχέεται σε όλες τις κοινωνικές οµάδες της χώρας και επηρεάζει άµεσα την ποιότητα 
ζωής των Ελλήνων πολιτών, ανταποκρινόµενος µε επιτυχία σε ένα ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό διεθνές  περιβάλλον. 

∆ηµιουργήθηκε για την οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην 
Ελλάδα µε την αξιοποίηση όλων των υφιστάµενων δυνατοτήτων της χώρας. Για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού πέρα όλων των άλλων δραστηριοτήτων εποπτεύει και  
ελέγχει τις τουριστικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες οποιασδήποτε κατηγορίας.  

Στον έλεγχό του υπόκεινται ξενοδοχεία εν γένει, οργανωµένες τουριστικές 
κατασκηνώσεις µε ή χωρίς οικίσκους, ξενώνες φιλοξενίας νέων, τουριστικές 
επιπλωµένες επαύλεις ή κατοικίες, ενοικιαζόµενα δωµάτια-διαµερίσµατα, τουριστικά 
γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ή δικύκλων και τουριστικά καταστήµατα. 
Επιπλέον, ελέγχει τις επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τουρίστες, ακόµη και αν οι 
επιχειρήσεις αυτές στεγάζονται σε ειδικές εγκαταστάσεις τουριστικής υποδοµής όπως  
σε αεροδρόµια, σιδηροδροµικούς σταθµούς, σταθµούς αυτοκινήτων ή µεθοριακούς 
σταθµούς.   

Οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση των 
επιχειρήσεων µε τις υποχρεώσεις της τουριστικής νοµοθεσίας, της υγιεινής, της 



 

 
 

καθαριότητας, καθώς και µε τις διατάξεις που αφορούν στην ηχορύπανση και γενικά 
κάθε Τουριστικής διάταξης για την προστασία των τουριστών. 

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να διαθέτουν το Ειδικό σήµα λειτουργίας, το 
οποίο αντικαθιστά την άδεια λειτουργίας επιχειρήσεως που χορηγεί ο Ε.Ο.Τ. ενώ οι 
υπάλληλοι που καθίστανται αρµόδιοι να διενεργούν τους ελέγχους, θα πρέπει να είναι 
εφοδιασµένοι µε ειδικές υπηρεσιακές ταυτότητες επιθεωρητή τουρισµού.  

Οι αρµοδιότητες του Ε.Ο.Τ., σχεδόν στο σύνολό τους, µεταφέρθηκαν στο 
Υπουργείο Τουρισµού, σήµερα Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 
(Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α) άρθρ.1, παρ. Ι∆, υποπαρ. Ι∆.2). 

 
 
 

 

4)  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
 
Η Υπηρεσία της Οικονοµικής Αστυνοµίας  είναι ειδική αυτοτελής Κεντρική 

Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας µε αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και 
δίωξη εγκληµάτων που τελέστηκαν σε βάρος των συµφερόντων του δηµοσίου και την 
Εθνική Οικονοµία ή έχουν τα χαρακτηριστικά του οργανωµένου οικονοµικού 
εγκλήµατος. Υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας και 
εποπτεύεται στην προανακριτική της δράση από τον Εισαγγελέα του Οργανωµένου 
Εγκλήµατος. ∆ιέπεται από ειδικό θεσµικό πλαίσιο και η τοπική της αρµοδιότητα 
εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. 

Εφαρµόζει αυτοτελές Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης για τη δίωξη των εγκληµάτων 
που αφορούν στην εφαρµογή της Φορολογικής και Τελωνειακής Νοµοθεσίας. Το 
Σχέδιο αυτό προσανατολίζεται στην αντιµετώπιση εγκληµάτων που σχετίζονται 
άµεσα µε την απώλεια εσόδων του κράτους. 

Οι επιχειρησιακές δράσεις καταπολέµησης της φοροδιαφυγής εστιάζουν στην 
αντιµετώπιση του λαθρεµπορίου, του παραεµπορίου, του παράνοµου στοιχηµατισµού 
και των τυχερών παιγνίων, της φοροδιαφυγής φυσικών και νοµικών προσώπων, 
καθώς και της φοροδιαφυγής µε τη χρήση του διαδικτύου, η οποία επιτυγχάνεται µε 
την δορυφορική πειρατεία, τις παραβάσεις προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων, τις 
απάτες σε βάρος οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, το διαδικτυακό εµπόριο και την 
παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών, τη διενέργεια παράνοµων τυχερών παιγνίων µέσω 
διαδικτύου και την υποβολή απατηλών φορολογικών δηλώσεων. 

 
 

5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ) 
 

  Είναι όργανο του κράτους που έχει ως αποστολή τη διαχείριση της εθνικής 
και δηµόσιας ασφάλειας, την τήρηση της δηµόσιας τάξης και την εξασφάλιση της 
δηµόσιας ειρήνης µε την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος και κάθε είδους 
έκνοµων ενεργειών και αξιόποινων πράξεων. 

 Η Ελληνική Αστυνοµία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο πεδίο του 
τουρισµού. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο όλων των τουριστικών επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων και καταλυµάτων και επιπλέον επιθεωρεί τουριστικά λεωφορεία, 
συγκοινωνιακά µέσα και σταθµούς διακίνησης τουριστών. ∆ιερευνά καταγγελίες και 
παράπονα πολιτών και παρέχει πληροφορίες τουριστικού ενδιαφέροντος. ∆ιενεργεί 
επιθεωρήσεις στους τουριστικούς και αρχαιολογικούς χώρους,  για την καλύτερη 



 

 
 

λήψη µέτρων µε σκοπό την ελεύθερη διακίνηση και ασφάλεια των τουριστών, 
Ελλήνων και αλλοδαπών. 

Ελέγχει τα ταξιδιωτικά έγγραφα των τουριστών που προέρχονται από χώρες της 
ευρωπαϊκής ένωσης (διαβατήριο) ή και εκτός αυτής (βίζα), για τη νόµιµη είσοδο και 
παραµονή τους στη χώρα. 

Συνασκεί πολλές από τις επιµέρους αρµοδιότητες των αρµόδιων υπηρεσιών 
σχετικά µε τον έλεγχο της νοµιµότητας ίδρυσης και λειτουργίας µιας επιχείρησης. 
Συγκεκριµένα, ασκεί έλεγχο για την κατοχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή 
σήµατος Ε.Ο.Τ., άδειας µουσικών οργάνων, πυρασφάλειας, εργασίας, και άδειας 
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 

Επιπλέον, ελέγχει την ύπαρξη πιστοποιητικών υγείας των εργαζοµένων, την 
έκδοση αποδείξεων, την κατάσταση εργασίας, την ύπαρξη απόδειξης Α.Ε.Π.Ι. του 
τρέχοντος έτους, την τήρηση του βιβλίου καπνίσµατος, όπου δε λειτουργεί υπηρεσία 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας, την τήρηση βιβλίου υγειονοµικών επιθεωρήσεων, καθώς και 
την τήρηση του Γενικού Οικοδοµικού Κώδικα (Γ.Ο.Κ., Νέου.Ο.Κ.). 

Ασκεί ελέγχους για παραεµπόριο, διατάραξη κοινής ησυχίας, ηχορύπανση, ωράριο 
λειτουργίας µουσικών οργάνων, ωράριο λειτουργίας καταστήµατος, υπέρβαση ή 
τροποποίηση άδειας λειτουργίας. 

∆ιενεργεί σφράγιση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και κέντρων 
διασκεδάσεως ( προσωρινή ή οριστική) κατόπιν αποφάσεως του οικείου ∆ηµάρχου ή, 
κατά περίπτωση, του ∆ιοικητή Αστυνοµικού Τµήµατος. 

 
 

 6) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
 

Η Τουριστική Αστυνοµία αποτελεί ένα τµήµα της Ελληνικής Αστυνοµίας  που 
προασπίζει και διαφυλάττει τον τουρισµό.  

Σκοπός της υπηρεσίας Τουριστικής Αστυνοµίας είναι η διαφύλαξη των 
δικαιωµάτων των τουριστών σε θέµατα ασφάλειας, σίτισης, διαµονής, υγιεινής, 
µετακινήσεων και πληροφόρησης και γενικότερα, η τήρηση της ισχύουσας 
τουριστικής νοµοθεσίας. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε συχνούς ελέγχους σε επιχειρήσεις υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, µε πεζές και εποχούµενες 
περιπολίες, µε παροχή πληροφοριών στους τουρίστες για πάσης φύσεως θέµατα 
τουριστικού ενδιαφέροντος που αφορούν όλη τη χώρα. Παρέχει πληροφορίες για  
δροµολόγια µέσων µεταφοράς, τηλέφωνα καταλυµάτων όλης της χώρας και 
πρεσβειών στην Ελλάδα, προγράµµατα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και χώρων 
αναψυχής, πληροφορίες για χιλιοµετρικές αποστάσεις, τηλέφωνα τουριστικών 
γραφείων και  γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων.  

∆ιατίθενται ξενόγλωσσοι ένστολοι αστυνοµικοί για περιπολίες στους χώρους που 
παρουσιάζουν το µεγαλύτερο τουριστικό ενδιαφέρον, µε σκοπό την πληροφόρηση 
των τουριστών και την πρόληψη αξιοποίνων πράξεων σε βάρος τους. 

Όπου δεν λειτουργούν Υπηρεσίες Τουριστικής Αστυνοµίας, οι αρµοδιότητες και 
τα καθήκοντα εκτελούνται από τις Υπηρεσίες γενικής αρµοδιότητας, της Ελληνικής 
Αστυνοµίας.  

 
 
 
 
 



 

 
 

 

7) ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ 
 
Η Υπηρεσία της Πολεοδοµίας διέπεται από ένα σύνολο τεχνικών, οικονοµικών, 

κοινωνικών και διοικητικών µέτρων που έχουν ως στόχο την αρµονική, λογική και 
ανθρώπινη ανάπτυξη των πόλεων. 

Συγκροτείται από κεντρικές υπηρεσίες στα µεγάλα αστικά κέντρα και από 
Πολεοδοµικά γραφεία σε ολόκληρη την Επικράτεια. Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας 
αυτής διενεργούν ελέγχους σε κάθε τι που θεωρείται κατασκευή/εγκατάσταση και 
εφαρµόζουν τον Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό.   

Ο σκοπός του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (ΓΟΚ) συνίσταται στον 
καθορισµό όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε 
κατασκευής εντός ή εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή οικισµών, ώστε να 
προστατεύεται το φυσικό, οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς και να 
εξυπηρετείται το κοινωνικό συµφέρον. 

Εγκατάσταση είναι η κατασκευή που χρησιµοποιείται για την άµεση ή έµµεση 
εξυπηρέτηση των κτιρίων ή της λειτουργικότητάς τους, όπως οι ανελκυστήρες, τα 
στοιχεία διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, κλιµατισµού, δροσισµού, διανοµής ύδατος, 
θέρµανσης, φωταερίου, τα θερµικά ηλιακά συστήµατα, τα στοιχεία ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας, οι καπναγωγοί, οι επιγραφές, οι κεραίες. 

Η Πολεοδοµία ελέγχει όλες τις κατασκευές όπου στεγάζονται οι επιχειρήσεις, 
καθώς και τις εγκαταστάσεις που διαθέτουν. 

 
 

8) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΑΣΤΥΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ – 
Ε.Φ.Ε.Τ. 

 
Οι αρµοδιότητες της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας ανάγονται ιδίως στη µέριµνα για 

την προστασία του ζωικού κεφαλαίου σε όλη την Επικράτεια, την εξασφάλιση της 
υγείας των ζώων, τη λήψη αποφάσεων για ασθένειες ζώων που µπορεί να έχουν 
επιδηµικό χαρακτήρα, καθώς και τη λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας 
υγείας. 

Οι αστυκτηνίατροι της εκάστοτε Υπηρεσίας έχουν ως στόχο να εξακριβώνουν και 
να βεβαιώνουν την καταλληλότητα ή µη των τροφίµων και να γνωµοδοτούν ανάλογα 
για την καταστροφή ή την κατάσχεση των ύποπτων τροφίµων. Με αυτούς τους 
ελέγχους συµβάλουν στον περιορισµό κατά το δυνατόν της διάθεσης ακατάλληλων 
προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό.  

Αυτού του είδους οι έλεγχοι διενεργούνταν από την Αγορανοµία έως το 2000 που 
καταργήθηκε η υπηρεσία αυτή της ΕΛ.ΑΣ., ενώ πλέον πραγµατοποιούνται από τον 
Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ).  

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. , µεταξύ άλλων, καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας τις οποίες 
πρέπει να πληρούν τα προσφερόµενα προς κατανάλωση τρόφιµα και οι πρώτες ή 
πρόσθετες ύλες που προορίζονται για προσθήκη σε τρόφιµα, µε σκοπό την προστασία 
της δηµόσιας υγείας και την αποφυγή της εξαπάτησης των καταναλωτών. Επίσης, 
καθορίζει ή επικυρώνει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής σύµφωνα µε τους 
κανόνες διεθνούς και κοινοτικού δικαίου και ελέγχει την τήρηση των κανόνων 
αυτών.  

Η τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής αποτελεί προϋπόθεση για την 
ίδρυση και λειτουργία κάθε επιχείρησης τροφίµων. Στο πλαίσιο αυτό καθορίζει τους 



 

 
 

υγειονοµικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίµων και τα 
µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για να είναι τα τρόφιµα ασφαλή και υγιεινά. Τηρεί 
µητρώο επιχειρήσεων τροφίµων και καθορίζει τα προγράµµατα ελέγχων που 
διενεργούνται από τις υπηρεσίες του ή από άλλες αρχές και υπηρεσίες. 

 
 

9) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) 
 

Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Έργο του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας  είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος της 
εφαρµογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας περί όρων και συνθηκών, 
χρονικών ορίων και αµοιβών ή άλλων παροχών, όπως και των όρων απασχόλησης 
των ευπαθών οµάδων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης ή 
λοχείας, άτοµα µε αναπηρία) , των υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και ο έλεγχος για 
την τήρηση της νοµοθεσίας για την προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης στον 
τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας. 

Ερευνά τους όρους κάθε είδους συλλογικών συµβάσεων εργασίας, την τήρηση των 
διατάξεων περί ασφαλιστικής κάλυψης και παράνοµης απασχόλησης των 
εργαζοµένων. 

Αποστολή του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας είναι και η επίλυση των 
εργατικών διαφορών, καθώς και η παροχή πληροφοριών σε εργαζόµενους και 
εργοδότες σχετικά µε τα πλέον αποτελεσµατικά µέσα για την τήρηση των κείµενων 
διατάξεων.  

Ελέγχει οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ηµέρας ή της νύχτας τους χώρους 
εργασίας, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, και έχει ελεύθερη πρόσβαση σε 
οποιοδήποτε από τα βιβλία, µητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους στοιχείο 
που τηρείται από την επιχείρηση, λαµβάνει αντίγραφα, καθώς και έχει πρόσβαση στη 
δοµή της παραγωγικής διαδικασίας.  

Επιπλέον, ασκεί  έλεγχο των κατατεθειµένων πινάκων προσωπικού των 
επιχειρήσεων σε κάθε στάδιο.  
 
 

10) ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ − ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ 
   

Το Λιµενικό Σώµα ή αλλιώς Ελληνική Ακτοφυλακή είναι σώµα ασφαλείας 
στρατιωτικά συγκροτηµένο. Υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής.  

Ο Κλάδος Αστυνοµίας και Τάξης  του Λιµενικού Σώµατος χειρίζεται τα θέµατα 
γενικής αστυνόµευσης, κανονισµών λιµένων, θαλάσσιων µέσων αναψυχής και 
τουρισµού, ελέγχου αλιείας και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και 
προγραµµατίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέµατα αυτά. 

Η άσκηση της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την 
τήρηση της τάξης στους δηµόσιους χώρους  τον έλεγχο της εφαρµογής των 
αγορανοµικών διατάξεων, τη ρύθµιση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
θαλασσίων δραστηριοτήτων αναψυχής, τον έλεγχο εφαρµογής απαιτήσεων περί 
προσωπικού πλοίων, καθώς και τον έλεγχο της λειτουργίας δηµόσιων κέντρων και 
καταστηµάτων. 



 

 
 

Επίσης, είναι το αρµόδιο όργανο για την κατάρτιση των γενικών και ειδικών 
κανονισµών λιµένων και τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για τον έλεγχο εφαρµογής 
αυτών όπως και για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν την  αστυνόµευση 
στους χώρους ευθύνης του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στους 
οποίους εκτός από τον αιγιαλό περιλαµβάνουν και στο χερσαίο τµήµα µέχρι και την 
µέση του οδοστρώµατος της παραλιακής οδού. Μέχρι και το 2009 είχε στην 
αρµοδιότητά του και τα καταστήµατα που βρίσκονται εκατέρωθεν της παραλιακής 
οδού. 
    Η Λιµενική Αρχή είναι αρµόδια για την έκδοση άδειας για την ίδρυση και 
λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε θαλασσοπλοούντα πλοία.  
 

11) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου , είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ∆ικαίου  και 
τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.  

Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η ανάπτυξη του εµπορίου µε εξασφάλιση 
οµαλής λειτουργίας της αγοράς. Αυτό καθίσταται δυνατό, όταν υπάρχουν συνθήκες 
υγιούς ανταγωνισµού, ασφάλεια των συναλλαγών και προστασία της εµπορικής 
ιδιοκτησίας. 

Για την βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και  την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, προς όφελος των επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών, οι υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου διενεργούν 
ελέγχους, µεταξύ άλλων, στις τιµές πώλησης των αγαθών φυτικής, ζωικής και 
βιοµηχανικής προέλευσης, καθώς και των παρεχόµενων υπηρεσιών όπως 
εκπαίδευσης και µισθώσεων κατοικιών, στα πλαίσια συνθηκών υγιούς  
ανταγωνισµού. 

Επίσης, είναι αρµόδια για τον έλεγχο και την καταχώρηση του Ελληνικού, 
Ευρωπαϊκού και ∆ιεθνούς Σήµατος και την εξάλειψη καταχρηστικών πρακτικών σε 
όλα τα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εµπορίας αγαθών και υπηρεσιών. 

 

 

12) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) είναι Σώµα Ασφαλείας και υπάγεται στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, µε τοπική αρµοδιότητα, που εκτείνεται σε όλη 
την επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις 
προβλέπουν αρµοδιότητα άλλων Υπηρεσιών.  

Έχει ως αποστολή την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των 
πολιτών και του κράτους, καθώς και του δασικού πλούτου και φυσικού 
περιβάλλοντος της χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεοµηνιών και άλλων 
καταστροφών και µία από τις αρµοδιότητές της είναι η θέσπιση και ο έλεγχος 
εφαρµογής της νοµοθεσίας  περί πυροπροστασίας. 

Είναι η καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία για την  έκδοση του Πιστοποιητικού 
Πυροπροστασίας, ένα από τα πιο σηµαντικά δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας 
λειτουργίας των επιχειρήσεων. Μετά την χορήγηση αυτού του πιστοποιητικού, οι 
επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρούν Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των 
Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία  διατηρεί 
Αρχείο των βιβλίων αυτών, µε σκοπό τον έλεγχο για την τακτή συντήρηση και καλή 



 

 
 

λειτουργία των µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων και 
εγκαταστάσεων. 

 
  

13) Ί∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ( Ι.Κ.Α. ) 
 

Το Ίδρυµα Κοινωνικής Ασφάλισης ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει ως σκοπό την αντιµετώπιση της 
ανασφάλιστης εργασίας. 

Η ασφάλιση των εργαζοµένων είναι υποχρεωτική και αρχίζει από την πρώτη µέρα 
εργασίας. Με την ασφάλισή του ο εργαζόµενος γίνεται δικαιούχος των σχετικών 
παροχών ( ΙΚΑ,ΕΤΑΜ,ΕΟΠΥΥ, ΕΤΕΑ ). 

Οι εργοδότες υποχρεούνται, µε υποβολή αντίστοιχων εντύπων,  να δηλώνουν στο 
Ι.Κ.Α. µε  ηλεκτρονικό τρόπο στο  Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τις 
προσλήψεις, τον Πίνακα Προσωπικού (κατάσταση εργασίας), την υπερωριακή 
απασχόληση και τις αποχωρήσεις του απασχολούµενου προσωπικού της επιχείρησής 
τους. Επίσης θα πρέπει να δηλώνουν το  καθεστώς απασχόλησης των εργαζοµένων : 
συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή έργου, αορίστου χρόνου, µερικής απασχόλησης και 
εκ περιτροπής εργασίας και τις επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας. 

Η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων που αφορούν στην αναγγελία πρόσληψης 
και στον πίνακα προσωπικού (Ε3 και Ε4 αντίστοιχα), είναι υποχρεωτική κατά την 
πρόσληψη των εργαζοµένων και πριν αναλάβουν εργασία. 

Έτσι, καταγράφονται ηλεκτρονικά οι ροές µισθωτής απασχόλησης, µε την 
αποτύπωση κρίσιµων στοιχείων που αφορούν στις προσλήψεις και στις αποχωρήσεις 
µισθωτών  σε πραγµατικό χρόνο και για κάθε περιοχή της χώρας. 

 
 
 

14) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄ 
ΒΑΘΜΟΥ (∆ΗΜΟΣ ) 

 
Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) είναι  νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου. Η σχέση µεταξύ δήµων και  επιχειρήσεων είναι πολύ στενή. Οι αρµοδιότητες 
του δήµου προσλαµβάνουν πολλές µορφές, όπως η έκδοση αδειών λειτουργίας 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, επιχειρήσεων, κινηµατογράφων, 
θεάτρων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων καθώς επίσης και ο έλεγχος για 
την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων.. 

Σε περίπτωση µη τήρησης των προβλεποµένων από τις σχετικές ισχύουσες 
διατάξεις, εκδίδει αποφάσεις ανάκλησης και αφαίρεσης ( προσωρινά ή αµετάκλητα ) 
αδειών ίδρυσης και εγκατάστασης επιχειρήσεων, τις οποίες  έχει εκδώσει, µε 
σφράγισή των για αντίστοιχο χρονικό  διάστηµα.  

Εκδίδει την άδεια µουσικών οργάνων  για τις επιχειρήσεις που την αιτούνται µετά 
την κατάθεση των απαραίτητων προς αυτό δικαιολογητικών, καθώς και την άδεια 
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ήµου 
που έχει ψηφιστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το τέλος που πρέπει να καταβάλει ο 
ενδιαφερόµενος για την απόκτηση αυτής, όπως και το πρόστιµο ανά τετραγωνικό 
µέτρο για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου πέραν της άδειας. 



 

 
 

Ο ∆ήµος χορηγεί προέγκριση στους αιτούµενους άδεια λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Η προέγκριση αποτελεί πιστοποίηση από το ∆ήµο ότι 
είναι δυνατό να λειτουργήσει µία επιχείρηση στο συγκεκριµένο κτίριο όπου αιτείται ο 
πολίτης, και υπό τους λοιπούς νόµιµους όρους (πολεοδοµικά, απόσταση από καίρια 
σηµεία ,όπως νοσοκοµεία κ.ά.). Χορηγείται προκαταρτικά, ώστε να µπορεί να προβεί 
ο πολίτης στις λοιπές προβλεπόµενες ενέργειες, όπως έναρξη επαγγέλµατος από το 
εµπορικό επιµελητήριο, έναρξη επιτηδεύµατος από την εφορία, αγορά επίπλωσης και 
µηχανηµάτων της επιχείρησης, πρόσληψη προσωπικού και τέλος, αίτηση ελέγχου του 
χώρου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την ∆ιεύθυνση Υγιεινής, ώστε να του 
εκδοθεί από το ∆ήµο η άδεια λειτουργίας του καταστήµατος. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, µεταξύ άλλων, ασκεί έλεγχο για την κατάληψη 
κοινόχρηστων χώρων όπως επίσης και για τις αυθαίρετες πολεοδοµικές κατασκευές 
που καταλαµβάνουν κοινόχρηστο χώρο (τέντες, πέργκολες, συστήµατα  
ψύξης/θέρµανσης, κεραίες). 

 Η Υπηρεσία ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µεταξύ πολλών άλλων αρµοδιοτήτων έχει 
την εκτέλεση των δηµοτικών αποφάσεων περί σφράγισης/αποσφράγισης των 
καταστηµάτων, τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την ηχορύπανση, την 
κοινή ησυχία, το ωράριο λειτουργίας και τη λειτουργία µουσικής στα καταστήµατα 
και στα δηµόσια κέντρα. Επίσης διενεργεί ελέγχους σε επιχειρήσεις τουριστικού 
ενδιαφέροντος, σχετικά µε την εφαρµογή της τουριστικής νοµοθεσίας στις 
περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νοµούς ή νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες 
του E.O.T..  

Όπου κατά τόπους δεν υφίσταται Υπηρεσία ∆ηµοτικής Αστυνοµίας αρµόδια 
υπηρεσία για την εκτέλεση αυτών των αρµοδιοτήτων είναι η Ελληνική Αστυνοµία. 

 
 
 

15) ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

 
Τα Κλιµάκια Ελέγχου της Τουριστικής Αγοράς απαρτίζονται από υπαλλήλους 

διαφόρων υπηρεσιών ελέγχου, όπως της Τουριστικής Αστυνοµίας, της Εφορίας, της 
∆ιεύθυνσης Υγιεινής, της ∆ιεύθυνσης Εµπορίου, της Ελληνικής Αστυνοµίας, της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας και άλλων.  

Έργο των Κλιµακίων Ελέγχου της Τουριστικής Αγοράς είναι η διενέργεια 
επιτόπιων ελέγχων για την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, την διαπίστωση 
ύπαρξης τιµολογίων και λοιπών παραστατικών προµήθειας των προς πώληση αγαθών 
και προϊόντων, τον έλεγχο των τιµών πώλησης των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης 
σε τουρίστες. 

Ελέγχει την κανονικότητα και συχνότητα των δροµολογίων των µέσων µαζικής 
µεταφοράς κατά τους µήνες της τουριστικής αιχµής, την τήρηση των κανόνων 
υγιεινής στις τουριστικές επιχειρήσεις και στους κοινόχρηστους δηµοτικούς και 
δηµόσιους χώρους. Ερευνά για τον εντοπισµό περιπτώσεων άγρας πελατών, 
αισχροκέρδειας και περιπτώσεων αθέµιτου ανταγωνισµού, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους, σε τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια, κάµπινγκ), 
σε χώρους µαζικής σίτισης, εστίασης και διασκέδασης (µπαρ, καφετέριες, καφενεία, 
εστιατόρια), σε χώρους αεροδροµίων, λιµένων, µεθοριακών σταθµών, 
σιδηροδροµικών σταθµών, καθώς και σε επιχειρήσεις πώλησης αγαθών πρώτης 
ανάγκης (περίπτερα, µίνι-µάρκετ), σε τουριστικές περιοχές. 



 

 
 

 
 
 

16) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Α.Ε.Π.Ι.) 

 
Η Ανώνυµη Εταιρία Προστασίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ), είναι 

οργανισµός συλλογικής διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων (Ν. 2121/1993) και 
εκπροσωπεί πνευµατικούς δηµιουργούς και δικαιούχους µουσικών έργων. Ιδρύθηκε 
το 1930 και είναι ο µόνος Οργανισµός Συλλογικής ∆ιαχείρισης στην Ελλάδα που 
εκπροσωπεί, διαφυλάσσει, εισπράττει και διανέµει πνευµατικά δικαιώµατα για όλες 
τις χρήσεις του έργου των µελών της. Ταυτόχρονα, µέσω των διεθνών συµβάσεων 
αµοιβαιότητας µε τους οµόλογους Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης του 
εξωτερικού, αναγνωρίζεται από τους όλους τους ξένους οργανισµούς µε σκοπό την 
διανοµή εσόδων που προκύπτουν από την χρήση του έργου των µελών της ΑΕΠΙ στο 
εξωτερικό. 

Οι επιχειρήσεις αφού εφοδιαστούν µε την άδεια µουσικής και µουσικών οργάνων 
από τον οικείο ∆ήµο, έχουν την υποχρέωση λήψης άδειας δηµόσιας εκτέλεσης 
µουσικής από την ΑΕΠΙ πριν από οποιαδήποτε δηµόσια εκτέλεση ενός µουσικού 
έργου, µε την ταυτόχρονη καταβολή των αναλογούντων πνευµατικών δικαιωµάτων. 

Η άδεια δηµόσιας εκτέλεσης χορηγείται από την ΑΕΠΙ εκ µέρους των Ελλήνων 
και ξένων µελών της (συνθετών, στιχουργών, εκδοτών, κληρονόµων, ιδιοκτητών), 
που συµβατικά της έχουν εκχωρήσει το δικαίωµα της εκπροσώπησης, προστασίας και 
διαχείρισης του έργου τους.  

 
 

17) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / ΥΓΕΙΑΣ 

Η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίας Υγιεινής/ Υγείας  που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας 
είναι αρµόδια για τον προγραµµατισµό και την εκτέλεση  υγειονοµικών ελέγχων. 

Ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος από το ∆ήµο, είναι το πιστοποιητικό 
υγειονοµικού ελέγχου από την αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία. Κατά τον υγειονοµικό 
έλεγχο εξετάζονται τα τρόφιµα ζωικής ή φυτικής προέλευσης και τα ποτά, όπως και 
τα αντικείµενα, οι χώροι και οι εγκαταστάσεις, που παρουσιάζουν υγειονοµικό 
ενδιαφέρον, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν δυσµενείς επιδράσεις στη δηµόσια υγεία 
και στο περιβάλλον γενικότερα. Σκοπός του Υγειονοµικού ελέγχου είναι η προστασία 
της ∆ηµόσιας Υγείας. 

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν Βιβλίο Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων. 
Ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών  υποχρεούνται να τηρούν αρχεία, όπως 
πιστοποιητικά υγείας, εκπαίδευσης και  εντοµοκτονιών , τα οποία επιδεικνύονται από 
τους υπεύθυνους σε κάθε υγειονοµικό έλεγχο. Τα αρχεία αυτά δεν αποτελούν 
προϋπόθεση αδειοδότησης του καταστήµατος. 

Οι υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Υγιεινής είναι δυνατό κατά την άσκηση του 
υγειονοµικού ελέγχου, να συνεργάζονται µε τους υπαλλήλους άλλων Κρατικών 
Φορέων (Αστυνοµικών Αρχών, Υπηρεσιών Κτηνιατρικής, Εµπορίου, Υπουργείου 
Τουρισµού κ.α.).                                                      

Υγειονοµικός έλεγχος σε υπαίθρους χώρους, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, για την    
ανακάλυψη ή εξακρίβωση εστιών ρυπάνσεως του περιβάλλοντος και στους 



 

 
 

πλανόδιους ή στάσιµους πωλητές τροφίµων, για τη διαπίστωση των συνθηκών 
διαθέσεως των πωλουµένων ειδών, ασκείται και από την ΕΛ.ΑΣ. ή την ∆ηµοτική 
Αστυνοµία. 

ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 
 
 
Οι ελεγκτικές υπηρεσίες συνεργάζονται ενίοτε για πληρέστερους ελέγχους των 

επιχειρήσεων συστήνοντας Μικτά Κλιµάκια Ελέγχων (Μ.Κ.Ε.). Τα Μικτά Κλιµάκια 
Ελέγχων απαρτίζονται από υπαλλήλους διαφορετικών υπηρεσιών για τη διενέργεια 
ελέγχων µε τη µορφή της εξόρµησης. Μία υπηρεσία εκδίδει διαταγή εξόρµησης µε 
την οποία διαθέτει υπαλλήλους της για τη διενέργεια γενικών ή στοχευµένων – 
ειδικών ελέγχων και ταυτόχρονα την αποστέλλει σε άλλη ή άλλες υπηρεσίες 
ζητώντας συνδροµή  υπαλλήλων τους. 
Τα συνηθέστερα Μ.Κ.Ε. απαρτίζονται από τις εξής υπηρεσίες : 

• Εφορία (Σ∆ΟΕ) – Αστυνοµία (Οικονοµική Αστυνοµία) για ταµειακή µηχανή, 
έλεγχο αποδείξεων, τιµολογίων και λοιπών παραστατικών, 

• Υγειονοµική Υπηρεσία - Ελληνική Αστυνοµία για συνθήκες υγιεινής, 
τροποποίηση αδείας και όρων λειτουργίας του καταστήµατος, πιστοποιητικά 
υγείας  απασχολουµένων  κ.ά.   

• Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου – ∆ηµοτική Αστυνοµία για οριοθέτηση χρήσης  
κοινόχρηστων χώρων, αδειοδότηση και υπέρβαση κατάληψης, 

• Πολεοδοµία – Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου – Αστυνοµία για έλεγχο των 
κατασκευών ( στέγαστρα, σκίαστρα-τέντες, εξέδρες, περιφράξεις κ.ά.) 

• Ι.Κ.Α. – Επιθεώρηση Εργασίας – Αστυνοµία για κατάσταση εργασίας, 
ασφαλιστική κάλυψη απασχολουµένων κ.ά. 

• Κτηνιατρική Υπηρεσία (ΕΦΕΤ) – ∆ιεύθυνση Υγείας – Αστυνοµία για 
καταλληλότητα παρεχόµενων τροφίµων 
 

Η Ελληνική Αστυνοµία συµµετέχει στα περισσότερα µικτά κλιµάκια καθόσον, 
πέρα από τους ελέγχους αρµοδιότητάς της, για τα αδικήµατα που βεβαιώνονται από 
τις λοιπές υπηρεσίες των Μ.Κ.Ε., προβαίνει στις περεταίρω προβλεπόµενες 
διαδικασίες. 

 Σε περίπτωση πληµµεληµάτων, αποπέµπει τους παραβάτες στην αυτόφωρη 
διαδικασία, ενώ σε περίπτωση πταισµάτων συντάσσει εκθέσεις Αρχής τις οποίες 
αποστέλλει στο ∆ηµόσιο Κατήγορο για την εκδίκασή τους. 

Επιπλέον, µε την παρουσία της ως ένστολη υπηρεσία, διασφαλίζει την οµαλή 
διεξαγωγή των ελέγχων των υπόλοιπων υπηρεσιών που συµµετέχουν στα Μ.Κ.Ε. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

Κεφάλαιο 3ο 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Οι επιχειρήσεις για την νόµιµη λειτουργία τους υποχρεούνται σε διαδικασίες 
έκδοσης αδειών όπως την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, την άδεια κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου, την άδεια µουσικής και µουσικών οργάνων, την άδεια 
εργασίας, την άδεια πυρασφάλειας και το ειδικό σήµα λειτουργίας τουριστικού 
καταλύµατος κατά περίπτωση. 

Υποχρεούνται στην τήρηση Κατάστασης Εργασίας των απασχολούµενων, µε 
οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας σε αυτές,  ενώ οι επιχειρήσεις υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος υποχρεούνται και στην έκδοση του πιστοποιητικού υγείας των 
εργαζοµένων στην επιχείρηση.  

Οφείλουν να τηρούν διάφορα Βιβλία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, όπως 
το Βιβλίο Καπνίσµατος, το Βιβλίο Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων ,το Βιβλίο Ελέγχου 
και Συντήρησης των Ενεργητικών Μέσων Πυροπροστασίας και το Βιβλίο Πόρτας 
κατά περίπτωση. Τα Βιβλία αυτά  θα πρέπει να ενηµερώνονται έγκαιρα και να 
διατίθενται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών προς έλεγχο ανά πάσα στιγµή που θα 
ζητηθούν. 

Οι επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών  υποχρεούνται να τηρούν αρχεία, όπως 
πιστοποιητικά υγείας και  εκπαίδευσης των απασχολουµένων όπως και πιστοποιητικά 
εντοµοκτονιών.  

 
 
 

Α ∆ Ε Ι Ε Σ 
 

1) Α∆ΕΙΑ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
Για να ιδρυθεί µια οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση απαιτείται πρωτίστως 

κατάθεση του καταστατικού της εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε., Συνεταιρισµοί)  στο 
Πρωτοδικείο , εγγραφή στο Επιµελητήριο και εγγραφή για τα φυσικά πρόσωπα και 
τους εταίρους - µέλη των νοµικών προσώπων, άνω των 18 ετών, στον Ασφαλιστικό 
Φορέα. 

Στη συνέχεια απαιτείται έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλµατος για ορισµένες 
κατηγορίες επαγγελµατιών, έκδοση Ειδικής Άδειας Λειτουργίας για ορισµένες 
επιχειρήσεις (τουριστικές, µεταφορών, τροφίµων και ποτών, ορισµένες περιπτώσεις 
λιανικού εµπορίου), δήλωση έναρξης επιτηδεύµατος, έκδοση αριθµού φορολογικού 
µητρώου (ΑΦΜ) ,θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, ανάλογα µε την νοµική µορφή και 
το είδος της δραστηριότητας στην αρµόδια ∆ΟΥ, κατάθεση ∆ήλωσης και Κάρτας 
Πρόσληψης για κάθε εργαζόµενο που προσλαµβάνεται στον ΟΑΕ∆, υποβολή 
Κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας στην Επιθεώρηση Εργασίας. 



 

 
 

∆ιαφοροποιήσεις υπάρχουν και µεταξύ υπηκόων χωρών-µελών της ΕΕ και τρίτων 
χωρών.  

Από την διαδικασία έκδοσης Άδειας Λειτουργίας προκύπτει η υποχρέωση έκδοσης 
διαφόρων άλλων κατά περίπτωση αδειών, όπως Οικοδοµική (Πολεοδοµία), 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Περιφέρεια),  Μηχανολογική µελέτη και άλλων. 

Η Άδεια Λειτουργίας πρέπει να είναι αναρτηµένη σε εµφανές σηµείο της 
επιχείρησης και η διάρκεια ισχύος της  είναι  αορίστου χρόνου.  
 

 

2) Α∆ΕΙΑ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για τη νόµιµη λειτουργία µιας επιχείρησης υγειονοµικού ενδιαφέροντος βασική  
προϋπόθεση είναι να διαθέτει άδεια λειτουργίας η οποία εκδίδεται από τον οικείο 
∆ήµο κατόπιν κατάθεσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών. 

Η άδεια χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόµενος καταθέσει αίτηση ,στην οποία θα 
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, παράβολο και φωτογραφίες, διάγραµµα 
της περιοχής, από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης 
,βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραµµένη από µηχανικό, σχεδιάγραµµα του 
καταστήµατος, όπου αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε. περιλαµβανοµένων και 
αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις ( π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α.), 
υπεύθυνη δήλωση του υγειονοµικώς και αγορανοµικώς υπευθύνου και πιστοποιητικό 
(ενεργητικής ) πυροπροστασίας. 

Για την έκδοση άδειας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών επιπροσθέτως 
κατατίθεται αναλυτικό διάγραµµα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης µε 
περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, όπου απαιτείται, το οποίο συντάσσεται και 
υπογράφεται είτε από υγειονοµικά υπεύθυνο είτε από επιστήµονα σχετικής 
ειδικότητας, ενώ ειδικότερα για καταστήµατα όπου πρόκειται να  προσφέρονται 
οινοπνευµατώδη ποτά, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα 
αδικήµατα που αναφέρονται στο Π.∆. 180/79 (αντί αποσπάσµατος ποινικού 
µητρώου). 

Για τα κέντρα διασκέδασης χρειάζεται άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών 
συνθέσεων καθώς και τεχνική έκθεση µηχανικού µε σχεδιαγράµµατα για την 
ηλεκτροµηχανολογική εγκατάσταση, αερισµό, εξαερισµό και τα µέτρα ηχοµόνωσης 
που έχουν ληφθεί, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη ηχοπροστασία µε µέγιστη Α-
ηχοστάθµη εκατό ντεσιµπέλ (100db). Στην τεχνική έκθεση θα πρέπει να 
αποδεικνύεται η αποτελεσµατικότητα της ηχοµόνωσης και να αποτυπώνεται η θέση 
των ηχείων στην κάτοψη των χώρων.  

 Όταν  το κέντρο διασκέδασης βρίσκεται στο νοµό Αττικής πλην των νησιωτικών 
του περιοχών ,στο νοµό Θεσσαλονίκης και σε πόλη µε πληθυσµό άνω των δέκα 
χιλιάδων (10.000) κατοίκων, υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τον απαιτούµενο χώρο 
στάθµευσης, ανάλογο µε τη δυναµικότητα της επιχείρησης.  

Για υπαίθρια κέντρα διασκέδασης η ανωτέρω τεχνική έκθεση θα πρέπει να 
αναφέρει και την απόσταση από τα σηµεία ηχοπροστασίας ως και τα µέτρα που τυχόν 
έχουν ληφθεί µε µέγιστη Α-ηχοστάθµη εκατό ντεσιµπέλ (100db) και ότι δεν 
δηµιουργούν προβλήµατα στα σηµεία προστασίας όπως κατοικίες και νοσοκοµεία. 

Κατόπιν της κατάθεσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών, διενεργείται 
επιτόπιος έλεγχος από τις συναρµόδιες υπηρεσίες (Πυροσβεστική Υπηρεσία, 



 

 
 

∆ιεύθυνση Υγιεινής). Εφόσον πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις, ο 
ενδιαφερόµενος προβαίνει στην  έκδοση βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύµατος  από την 
αρµόδια ∆.Ο.Υ.  και εκδίδεται η άδεια  λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος.   

Για την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος σε 
θαλασσοπλοούντα πλοία, αρµόδια για την έκδοση της σχετικής άδειας είναι η 
Λιµενική Αρχή. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση είναι 
σχεδιαγράµµατα κάτοψης των χώρων,  θεωρηµένα από τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου 
Εµπορικών πλοίων (∆ΕΕΠ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) πλοίου ή/και Πιστοποιητικού Ασφαλείας 
Επιβατικού Πλοίου (ΠΑΕ/Γ), το προβλεπόµενο παράβολο, και αντίγραφο 
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου του ενδιαφεροµένου. 

Η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση, εντός 
υαλόφρακτου πλαισίου, το οποίο θα είναι αναρτηµένο σε εµφανές σηµείο του χώρου 
της επιχειρήσεως. Η διάρκεια ισχύος της είναι αορίστου χρόνου. 
 
 

3)ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  ( ΣΗΜΑ Ε.Ο.Τ. ) 

 
Ειδικό Σήµα Λειτουργίας είναι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικού 

καταλύµατος, στην οποία αναφέρονται τα επιµέρους καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος και οι κολυµβητικές δεξαµενές που λειτουργούν στο τουριστικό 
κατάλυµα. 

Παραρτήµατα Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας  είναι οι επί µέρους άδειες 
λειτουργίας για κάθε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή κολυµβητική 
δεξαµενή εντός του ίδιου τουριστικού καταλύµατος. 

Το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας τουριστικού καταλύµατος εκδίδεται από την αρµόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού µετά από επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση από 
µικτό κλιµάκιο Υπουργείου Τουρισµού και Υγειονοµικής Υπηρεσίας και εφόσον 
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η διάρκεια ισχύος του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας είναι αορίστου χρόνου, µε 
τον περιορισµό της διάρκειας ισχύος των επιµέρους  δικαιολογητικών. τα οποία θα 
πρέπει να αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους ,άλλως το Ειδικό Σήµα 
Λειτουργίας ανακαλείται.  

Αναρτάται υποχρεωτικά σε εµφανές σηµείο της επιχείρησης όπως  και στο 
διαδίκτυο. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκµεταλλεύεται 
το τουριστικό κατάλυµα συνεπάγεται έκδοση νέου Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας. 

 
 

4) Α∆ΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - 
Α.Ε.Π.Ι. 

 
Τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ως προς τα ζητήµατα µουσικής, 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : στα κέντρα διασκέδασης και στα λοιπά καταστήµατα 
(µπαρ, καφετέριες, εστιατόρια, αναψυκτήρια , ζαχαροπλαστεία , ταβέρνες και άλλα). 
Για να µπορούν να αναπαράγουν µουσική πρέπει να διαθέτουν άδεια µουσικής και 



 

 
 

µουσικών οργάνων. Η διαδικασία που απαιτείται είναι η κατάθεση αίτησης στον 
αρµόδιο δήµο, µε σχεδιάγραµµα και δήλωση µηχανικού για τη θέση και την ισχύ των 
ηχείων. 

Στην άδεια µουσικών οργάνων αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθµός 
των µουσικών οργάνων και των ηχείων,  η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος 
περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την Υγειονοµική Υπηρεσία, οπότε η 
µεταφορά  των ηχείων σε διαφορετική θέση από αυτή που ορίζεται στην άδεια 
αποτελεί πταισµατική παράβαση. 

Οι παραβάσεις της ηχορύπανσης και της υπέρβασης ανώτατης ηχοστάθµης 
µετατράπηκαν από πταίσµα σε πληµµέληµα (Ν.4055/2012) και συνεπακόλουθα σε 
αυτόφωρο. Μεταξύ των ποινών που  προβλέπονται είναι και η κατάσχεση όλων των 
µηχανηµάτων ήχου.  

Η άδεια µουσικής και µουσικών οργάνων ισχύει για το ηµερολογιακό έτος στο 
οποίο εκδόθηκε. Για την ανανέωση της ισχύος της χρειάζεται η επιχείρηση να 
διαθέτει  απόδειξη πληρωµής στην Α.Ε.Π.Ι. για το εκάστοτε τρέχον έτος. 
 
 

5) Α∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
 (ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ Α.Ε.Π.Ι. ) 

 
Οι επιχειρήσεις που κατά τη λειτουργία τους αναπαράγουν µουσική οφείλουν να 

διαθέτουν εκτός από την άδεια µουσικής και µουσικών οργάνων, απόδειξη πληρωµής 
για το τρέχον έτος στην ΑΕΠΙ σε περίπτωση που αναπαράγονται έργα µελών της. 
∆ιαφορετικά, αυτό το δικαιολογητικό αντικαθίσταται µε µία υπεύθυνη δήλωση του 
ιδιοκτήτη της επιχείρησης ότι δεν αναπαράγει έργα από τη σχετική λίστα 
καλλιτεχνών-µελών της ΑΕΠΙ .  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, έπειτα από έλεγχο εκπροσώπων της, ότι 
αναπαράγονται έργα µελών που εκπροσωπεί, χωρίς η επιχείρηση να έχει στην κατοχή 
της την σχετική άδεια ή χωρίς να έχει απόδειξη πληρωµής του αντίτιµου για το 
τρέχον έτος, η Α.Ε.Π.Ι. µπορεί να υποβάλει µήνυση στην Αστυνοµία και να 
ακολουθηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου.  
 

 
6) Α∆ΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Η έκδοση άδειας εργασίας των εργαζοµένων σε µια επιχείρηση είναι απαραίτητη  

και εκδίδεται από το οικείο Αστυνοµικό Τµήµα. Οι αλλοδαποί εργαζόµενοι  οφείλουν 
να διαθέτουν άδεια εργασίας ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης όπου 
απασχολούνται.  

Προϋπόθεση για την χορήγησή της είναι να µην εκκρεµούν σε βάρος τους 
δικαστικές αποφάσεις ή εντάλµατα. Αυτό εξακριβώνεται από τα Σήµατα 
Εξακρίβωσης προς τις αρµόδιες Αστυνοµικές Υπηρεσίες, για τους µεν ηµεδαπούς 
µέσω του πληροφοριακού συστήµατος της Αστυνοµίας «Police on line » και για τους 
αλλοδαπούς δε από το πληροφοριακό σύστηµα της Αστυνοµίας «Police on line » 
µέσω της εφαρµογής ΣΕΝΓΚΕΝ ( Schengen ). Προϋπόθεση για την έκδοση άδειας 
εργασίας των αλλοδαπών είναι η προσκόµιση των νοµίµων εγγράφων για την 
παραµονή στη χώρα .   



 

 
 

Επίσης αµφότεροι θα πρέπει να έχουν εν ισχύ βιβλιάριο υγείας  και να έχουν 
καθαρό ποινικό µητρώο, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις δικαστικές 
αρχές. Ελλείψει της άδειας εργασίας, βεβαιώνεται πταισµατική παράβαση. 

 
 

7) Α∆ΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 

Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου χορηγείται  από τον οικείο ∆ήµο. Τα 
τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση, 
καθορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου κατόπιν γνωµοδότησης της 
οικείας αστυνοµικής αρχής για την ύπαρξη λόγων ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών 
ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη µη χορήγηση της αιτούµενης αδείας. Όταν 
συντρέξουν τέτοιοι λόγοι, µε απόφαση δηµάρχου, γίνεται ανάκληση της σχετικής 
άδειας που έχει χορηγηθεί και επιστρέφεται στην επιχείρηση αναλογικά το 
καταβληθέν τέλος κατάληψης.  

Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µπορεί να αιτηθεί ο ενδιαφερόµενος 
επιχειρηµατίας και µετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήµατος και ισχύει για το ηµερολογιακό έτος για το οποίο εκδόθηκε, µπορεί 
όµως να ανανεώνεται µε απλή απόφαση του ∆ηµάρχου και καταβολή του 
αντίστοιχου τέλους.   

Με απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθορίζεται το ετήσιο τέλος κατά 
τετραγωνικό µέτρο, αναλόγως της περιοχής στην οποία βρίσκεται ο 
χρησιµοποιούµενος χώρος και ανεξαρτήτως του χρόνου χρήσεως, καταβάλλεται 
εξολοκλήρου το ετήσιο τέλος.. 

Υπάρχουν περιορισµοί στη χρήση του κοινόχρηστου χώρου ως προς το είδος, τον 
αριθµό των αντικειµένων και το µέρος που θα τοποθετηθούν αυτά (µέγιστος  αριθµός 
ψυγείων σε περίπτερα, επιτρεπόµενη απόσταση από οικοδοµική γραµµή των 
οπωρολαχανικών  σε οπωροπωλεία και σούπερ µάρκετ κ.ά. ).  

Ο αριθµός των τραπεζοκαθισµάτων που αναπτύσσεται θα πρέπει να είναι 
σύµφωνος µε τον επιτρεπόµενο αριθµό που αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας της 
επιχείρησης. Στις περιπτώσεις που στην άδεια του καταστήµατος δεν είχε 
προσδιορισθεί αριθµός καθισµάτων σε υπαίθριο χώρο, θα πρέπει πρώτα να 
προσδιορισθεί αυτός µετά από γνώµη της Υγειονοµικής Υπηρεσίας και µετά να 
χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Επισηµαίνεται ότι στις 
περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται νέα άδεια του καταστήµατος. 

Αρµόδιοι για τον έλεγχο κατάληψης κοινόχρηστου χώρου είναι η ∆ηµοτική 
Αστυνοµία, (ελλείψει αυτής, υπάλληλοι του ∆ήµου που έχουν οριστεί ως ελεγκτές) , 
η Ελληνική Αστυνοµία και η Υγειονοµική Υπηρεσία.  

 
 

8) Α∆ΕΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Η Άδεια Πυρασφάλειας ή  πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας εκδίδεται 
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και βεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί τα µέτρα και µέσα 
(ενεργητικής) πυροπροστασίας σύµφωνα τις διατάξεις του ισχύοντος θεσµικού 
πλαισίου, χωρίς αυτό να αποκλείει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και τους 
συνεπαγόµενους κινδύνους στο χώρο για τον οποίο εκδόθηκε, από διάφορες αιτίες ή 
άλλους παράγοντες. 



 

 
 

Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας εκδίδεται χωρίς αυτοψία από την 
πυροσβεστική υπηρεσία, µε την κατάθεση υπεύθυνων δηλώσεων  : από τον ιδιοκτήτη  
όπου βεβαιώνει ότι έχει εγκαταστήσει τα µέτρα πυρασφάλειας, από µηχανικό για την 
καλή λειτουργία των µόνιµων µέτρων πυρασφάλειας και από την επιχείρηση που 
αγοράστηκαν οι πυροσβεστήρες όπου βεβαιώνεται ότι λειτουργούν καλώς.  

Η Πυροσβεστική Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα 
προβλεπόµενα περί πυρασφάλειας, χορηγεί προθεσµία µέγιστης χρονικής διάρκειας 
δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών στον ιδιοκτήτη - εκµεταλλευτή της επιχείρησης - 
εγκατάστασης προκειµένου να συµµορφωθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλεί 
το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, γνωστοποιεί την ενέργειά της αυτή 
στην αδειοδοτούσα Αρχή και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης για 
πταισµατική παράβαση (Π.Κ.433), κατά του ιδιοκτήτη ή εκµεταλλευτή της 
επιχείρησης -εγκατάστασης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Κεφάλαιο 4ο 
 

Β Ι Β Λ Ι Α 
 
 

1) ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 
 

Κάθε επιχείρηση αποτελεί δηµόσιο χώρο και δεν επιτρέπεται το κάπνισµα στους 
χώρους αυτούς (Ν. 3730/08, Ν. 3868/10).Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση 
προϊόντων καπνού σε όλα τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε εξαίρεση 
τους εξωτερικούς τους χώρους, όταν είναι περιµετρικά ανοιχτοί σε δύο πλευρές 
τουλάχιστον. 

Οι επιχειρήσεις  υποχρεούνται να διαθέτουν Βιβλίο Καπνίσµατος θεωρηµένο από 
την αρµόδια αρχή και  ταµπέλες απαγόρευσης καπνίσµατος, µία ανά οκτώ 
τετραγωνικά του καταστήµατος. 

Αρµόδια υπηρεσία για την θεώρηση των βιβλίων καπνίσµατος και για την 
διενέργεια ελέγχων τήρησης βιβλίου καπνίσµατος, έλλειψη απαγορευτικών 
καπνίσµατος και για κάπνισµα στο χώρο του καταστήµατος είναι η ∆ηµοτική 
Αστυνοµία και ελλείψει αυτής, η Ελληνική Αστυνοµία. Οι παραβάσεις βεβαιώνονται 
σωρευτικά αφενός προς τον επιχειρηµατία για τις σχετικές ελλείψεις και που 
επιτρέπει το κάπνισµα στους πελάτες και αφετέρου προς τον πελάτη που κάνει χρήση 
προϊόντων καπνού.              

 Η υποτροπή του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου καταστήµατος που επιτρέπει το 
κάπνισµα στους χώρους του καταστήµατος λαµβάνεται υπόψη και ενώ κάθε φορά 
πολλαπλασιάζεται το ύψος του προστίµου, στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται 
προσωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήµατος για δέκα (10 ) ηµέρες ενώ στην 
πέµπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του καταστήµατος µε 
απόφαση της αρχής η οποία τη χορήγησε. 
 
 
 

2) ΒΙΒΛΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

 
Κάθε επιχείρηση ή εργαστήριο ή εργοστάσιο υγειονοµικού ενδιαφέροντος θα 

πρέπει να τηρεί Βιβλίο Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων. Το Βιβλίο Υγειονοµικών 
Επιθεωρήσεων είναι επίσηµο δηµόσιο έγγραφο, αριθµηµένο και θεωρηµένο από την 
αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία. Για την καλή δε διατήρησή του όπως και για την  
τυχόν απώλεια, καταστροφή ή παραποίησή του, ευθύνεται ο κάτοχός του ή ο νόµιµος 
εκπρόσωπός του.  

Ο αρµόδιος υγειονοµικός υπάλληλος καταχωρεί στο Βιβλίο Υγειονοµικών 
Επιθεωρήσεων έκθεση  που περιλαµβάνει τις διαπιστώσεις, που έκανε κατά τον 
έλεγχό του, τον χαρακτηρισµό της επιχείρησης ως προς την καθαριότητα (καθαρό, 
σχετικά καθαρό ή ακάθαρτο) και τις τυχόν υποδείξεις του για τη βελτίωση των 
συνθηκών λειτουργίας των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ορίζοντας εύλογη 
προθεσµία για τη συµµόρφωσή της.  

Το κατάστηµα/επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως καθαρό, όταν από τις συνθήκες 
λειτουργίας του εξασφαλίζεται πλήρως η δηµόσια υγεία,  ως σχετικά καθαρό, λόγω 



 

 
 

ατελούς καθαριότητας των χώρων, του εξοπλισµού ή και  του προσωπικού του. 
Επίσης αν έχει ελλείψεις στους χώρους και στη συγκρότησή του, ή παραλείψεις του 
προσωπικού του κατά τη λειτουργία του και εφόσον δεν κινδυνεύει άµεσα η δηµόσια 
υγεία. Ως ακάθαρτο, χαρακτηρίζεται αν λειτουργεί κάτω από υγειονοµικώς 
απαράδεκτες συνθήκες, εξαιτίας των οποίων µπορεί να προκληθεί  κίνδυνος σε βάρος 
της δηµόσιας υγείας, ή αν έχει χαρακτηρισθεί συνεχώς κατά τους δύο προηγούµενους 
υγειονοµικούς ελέγχους και για τις ίδιες ελλείψεις ή παραλείψεις ως σχετικά καθαρό 
και διαπιστώνεται ότι δεν καταβάλλονται προσπάθειες βελτιώσεως των συνθηκών 
λειτουργίας του. 

 Σε αυτή την περίπτωση ο υγειονοµικός υπάλληλος καταθέτει µήνυση εναντίον 
του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης και θέτει στη διάθεση της αρµόδιας αρχής 
την Έκθεση Υγειονοµικού Ελέγχου όπου περιγράφονται οι παραβάσεις που 
διαπίστωσε κατά τον έλεγχό του. 
 
 

3) ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 
 Όλες οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των 

Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας το οποίο προµηθεύονται από την κατά τόπους 
Πυροσβεστική Υπηρεσία.   

Επιβάλλεται, τουλάχιστον µία φορά κατ’ έτος, να πραγµατοποιείται ο 
προδιαγραφόµενος έλεγχος και η συντήρηση των µέσων ενεργητικής 
πυροπροστασίας από άτοµο που έχει τα απαραίτητα από το νόµο προσόντα το οποίο 
και ενηµερώνει ενυπόγραφα το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων 
Ενεργητικής Πυροπροστασίας της επιχείρησης - εγκατάστασης. Το Βιβλίο αυτό  θα  
πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγµή στη διάθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 
να επιδειχθεί εφ’ όσον ζητηθεί. 
 

4) ΒΙΒΛΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΠΟΡΤΑΣ) 

 Οι επιχειρήσεις  ξενοδοχείου, ξενώνα, επιπλωµένων διαµερισµάτων και οικιών, 
καθώς και οι επιχειρήσεις κάµπινγκ, υποχρεούνται να τηρούν Βιβλίο Κίνησης 
Πελατών (πόρτας), στο οποίο καταχωρείται το ονοµατεπώνυµο του πελάτη, το 
ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία εκείνου κατ ? εντολή του οποίου διαµένει ο πελάτης 
(ένοικος), η ηµεροµηνία άφιξης και αναχώρησης του πελάτη και ο αριθµός του 
δωµατίου. 

Επιπλέον ο εκµεταλλευτής κάµπινγκ καταχωρεί τον αριθµό των ατόµων που 
συνοδεύουν κάθε πελάτη, καθώς και το είδος του κατασκηνωτικού και µεταφορικού 
µέσου. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών "πακέτο" καταχωρεί και τις 
περιλαµβανόµενες στο "πακέτο" υπηρεσίες και αγαθά. 

Τα Βιβλία Πόρτας θα πρέπει να είναι θεωρηµένα από την κατά τόπο αστυνοµική 
αρχή, αφού καταργήθηκε η υποχρέωση θεώρησής των από την εφορία (Ν. 4093/12). 

Τα τουριστικά καταλύµατα και ξενοδοχεία που τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο 
πελατών απαλλάσσονται από την υποχρέωση να τηρούν Βιβλίο Πόρτας από 1/1/14, 
βάσει των αλλαγών στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.   

 



 

 
 

Κεφάλαιο 5ο 

ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

1 ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 Οι απασχολούµενοι σε επιχείρηση  υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή και οι έχοντες 

επαφή µε τα τρόφιµα, άµεσα ή έµµεσα, πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε 
πιστοποιητικό υγείας στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε 
ιατρικές εξετάσεις και δεν διαγνώστηκε σε αυτόν µεταδοτικό ή άλλο νόσηµα µη 
συµβατό µε την απασχόλησή του.  

Ο εργοδότης οφείλει να απασχολεί στην επιχείρησή του εργαζοµένους που 
διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικό υγείας, ενώ σε διαφορετική περίπτωση βεβαιώνεται 
πληµµεληµατική παράβαση και στον ίδιο, εκτός από τον εργαζόµενο που δεν το 
διαθέτει. 

Τα πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού φυλάσσονται στην επιχείρηση και 
επιδεικνύονται όταν ζητούνται, στα αρµόδια όργανα υγειονοµικού ελέγχου. 

Η ισχύς των πιστοποιητικών υγείας είναι από την ηµεροµηνία έκδοσής τους και 
για τέσσερα χρόνια, εκτός αν άλλως κρίνει ο ελεγκτής ιατρός και συστήσει 
επανεξέταση σε πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα. 
 
 

2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

 
Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν το προσωπικό που απασχολείται στην 

επιχείρησή τους και να αναρτούν σε εµφανές σηµείο στο χώρο λειτουργίας της 
επιχείρησης τον Πίνακα Προσωπικού ή Κατάσταση Εργασίας στον οποίο 
αναγράφονται τα στοιχεία του εργαζοµένου, το είδος απασχόλησής του , το ωράριο 
και η σχέση εργασίας του. Πρόσφατα καταργήθηκε η υποχρέωση των εργοδοτών να 
τηρούν παράλληλα σε χειρόγραφη µορφή το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης 
Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού ( Ν.4255/2014).              

Ως υπάλληλος νοείται ο εργαζόµενος που για την διεκπεραίωση της εργασίας του, 
καταβάλλει κυρίως πνευµατικές δυνάµεις, ενώ ως εργατοτεχνίτης ο εργαζόµενος, ο 
οποίος χρησιµοποιεί κυρίως σωµατική και χειρωνακτική εργασία. 

Η µη  αναγραφή εργαζοµένου, (υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη), στον Πίνακα 
Προσωπικού ή Κατάσταση Εργασίας, η µη δήλωση εργαζοµένου-υπαλλήλου 
(αδήλωτη εργασία), ως και η µη επίδειξη του ισχύοντα Πίνακα στα ελεγκτικά όργανα 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αποτελούν παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης για 
µία από τις παραπάνω παραβάσεις, επιβάλλεται πέραν των προβλεπόµενων 
προστίµων και το διοικητικό µέτρο της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της 



 

 
 

λειτουργίας τµήµατος ή του συνόλου της επιχείρησης. Τυχόν αλλαγή του νόµιµου 
εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει την υποτροπή. 

Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων αυτών είναι άµεση, ταυτόχρονα µε την 
διαπίστωση των παραβάσεων και χωρίς την προηγούµενη πρόσκληση του εργοδότη 
για παροχή εξηγήσεων ή τυχόν διευκρινίσεων. 

Οι υπάλληλοι του ΙΚΑ έχουν πρόσβαση στο αρχείο των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε., 
όπου φυλάσσονται οι πίνακες προσωπικού των επιχειρήσεων για τυχόν 
διασταυρώσεις ή εξακριβώσεις στοιχείων . 

Αρµόδια υπηρεσία για την διενέργεια ελέγχων και βεβαίωση προαναφερόµενων 
παραβάσεων, αλλά και για τη µη ανάρτηση σε εµφανές σηµείο στο χώρο 
απασχόλησης του Πίνακα Προσωπικού ή Κατάσταση Εργασίας είναι η Ελληνική 
Αστυνοµία, καθόσον η τελευταία δεν εµπίπτει στην αρµοδιότητα των ελεγκτικών 
οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
.http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/589 
 
 

ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 

 
1 ) ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
  Το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων είναι ενιαίο ως προς τις επιτρεπόµενες 

ώρες έναρξης και λήξης της λειτουργίας τους. Η έναρξη λειτουργίας των εµπορικών 
καταστηµάτων και των καταστηµάτων τροφίµων επιτρέπεται από τις 05.00 (µετά 
είναι ελεύθερη)  και η ώρα λήξης τους καθορίστηκε για τις καθηµερινές έως τις 21:00 
ενώ για τα Σάββατα έως τις 20:00. Πέραν τούτων, έχουν καθοριστεί συγκεκριµένες 
Κυριακές κατ’ έτος που δύνανται να λειτουργήσουν τα εµπορικά καταστήµατα. 

  Τις Κυριακές και τις ηµέρες αργίας επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η λειτουργία 
συγκεκριµένων ειδών επιχειρήσεων, όπως πρατήρια υγρών καυσίµων, περίπτερα, 
φωτογραφεία, ανθοπωλεία και άλλα. Επίσης επιτρέπεται η λειτουργία των 
παλαιοπωλείων, κατά τις ώρες 08:00 έως 13:00, χωρίς να απασχολούν προσωπικό,   
σε τόπους όπου εθιµικά γίνονται αγοραπωλησίες τέτοιων ειδών, όπως για παράδειγµα 
στο Μοναστηράκι. 

  Επιπλέον, σε τόπους που έχουν ανακηρυχτεί ως τουριστικοί τόποι, µε απόφαση 
του οικείου περιφερειάρχη, (µετά από σύµφωνη γνώµη  του Υπουργείου Τουρισµού 
και  των οικείων Επαγγελµατικών Οργανώσεων εργοδοτών και εργαζοµένων του 
νοµού), επιτρέπεται για ορισµένα καταστήµατα που εξυπηρετούν την τουριστική 
κίνηση, η λειτουργία τους κατά τις Κυριακές και τις ηµέρες αργίας. Το ωράριο 
λειτουργίας των καταστηµάτων αυτών, µετά από σύµφωνη γνώµη της Γενικής 
Γραµµατείας Τουρισµού δύναται να είναι διευρυµένο, για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των τουριστικών σκαφών.  
      Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο τήρησης των ωραρίων λειτουργίας των 
καταστηµάτων αυτών, είναι η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, η Ελληνική Αστυνοµία 
και κατά περίπτωση, η Τουριστική Αστυνοµία, η ∆ηµοτική Αστυνοµία και το 
Λιµενικό Σώµα.  
https://www.google.gr/?gws_rd=cr&ei=PPKWUuCbIMLKtQbr0oHgCA 

 



 

 
 

 

2 ) ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
   Για ορισµένα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος τα ωράρια λειτουργίας 

καθορίζονται  ανάλογα µε την ηµέρα της εβδοµάδας, τη θερινή ή τη χειµερινή 
περίοδο και τις ηµέρες επίσηµων ή τοπικών εορτών. Η θερινή περίοδος διαρκεί από 
την 1η Ιουνίου έως την 30η  Σεπτεµβρίου, ενώ η χειµερινή από την 1η Οκτωβρίου έως 
την 31η Μαΐου κάθε έτους. 

 Το ωράριο λειτουργίας για τα κέντρα διασκέδασης, τα µπαρ, τις λέσχες και τις 
καφετέριες καθορίζεται για τις ηµέρες Κυριακή έως και Πέµπτη µέχρι τις 04.30 της 
επόµενης ηµέρας για τη χειµερινή περίοδο και µέχρι τις 05.00 της επόµενης ηµέρας 
για τη θερινή περίοδο, ενώ δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία τους πριν από τις 
06.00. 

 Οι αναφερόµενες επιχειρήσεις δύνανται να λειτουργούν χωρίς χρονικό 
περιορισµό κατά τις ηµέρες Παρασκευή και Σάββατο, τις παραµονές των επίσηµων 
αργιών, την Τσικνοπέµπτη, την παραµονή και ανήµερα τοπικών αργιών, καθώς και 
κατά τη διάρκεια τοπικών, θρησκευτικών ή άλλων λαϊκών πανηγύρεων. 

 ∆εν θεωρείται παράβαση η καθυστέρηση λήξης της λειτουργίας επί 30 λεπτά της 
ώρας προς αποχώρηση των πελατών, µε την προϋπόθεση  ότι δεν αναπαράγει πλέον 
µουσική. 

Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου λειτουργίας αυτών των 
επιχειρήσεων είναι η ∆ηµοτική Αστυνοµία και η Ελληνική Αστυνοµία. 

 
 

3) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
 Κάθε περίπτωση αλλαγής, µεταβίβασης ή επέκτασης της λειτουργίας 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µετά από 
σύµφωνη γνώµη της υγειονοµικής υπηρεσίας, ώστε να γίνει επέκταση αδείας, 
ειδάλλως η τροποποίηση των όρων λειτουργίας ισοδυναµεί µε ίδρυση νέου 
καταστήµατος και συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του, µε απόφαση του οικείου ∆ήµου. 

Αρµόδια υπηρεσία για τον έλεγχο τήρησης των όρων λειτουργίας του 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος είναι η Υγειονοµική Υπηρεσία, η 
Ελληνική Αστυνοµία και η ∆ηµοτική Αστυνοµία. 

Ο οικείος ∆ήµος προβαίνει σε προσωρινή σφράγιση του καταστήµατος για εύλογο 
χρονικό διάστηµα, προς συµµόρφωσή του µε τους όρους λειτουργίας που 
αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας του, ενώ σε διαφορετική περίπτωση 
πραγµατοποιεί οριστική ανάκληση αδείας. 

 
 

4 ) ΥΠΕΡΒΑΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Οποιαδήποτε  κατασκευή  και δραστηριότητα µιας επιχείρησης που δεν συνάδει µε 

τους όρους και προϋποθέσεις της εκδοθείσας άδειας είναι υπέρβαση αδείας και 
αποτελεί πληµµεληµατική παράβαση.  



 

 
 

 Αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου για υπέρβαση αδείας είναι η Πολεοδοµία, η 
Ελληνική Αστυνοµία και η ∆ηµοτική Αστυνοµία. 

 
 

5 ) ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ - ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ 
  

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης µέσω 
ταµειακής µηχανής (ή ηλεκτρονικού υπολογιστή), κατά τη στιγµή της πώλησης και 
για το χρηµατικό ποσό που λαµβάνουν από την πώληση. 

Αρµόδιες οικονοµικές ελεγκτικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων, είναι το Σ∆ΟΕ, η 
Εφορία, η Οικονοµική Αστυνοµία και µικτά κλιµάκια ελέγχων, οι οποίες διενεργούν 
ελέγχους για τη µη έκδοση αποδείξεων λιανικής, καθώς και για χρήση αποδείξεων 
που έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν, φαινόµενο που παρατηρείται κυρίως σε 
καφετέριες, µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες  και εστιατόρια.  

Οι επιχειρήσεις  ελέγχονται επίσης για υποτιµολόγηση των εσόδων µε τη µέθοδο 
των «διπλών συµβολαίων» µεταξύ ξενοδοχειακών µονάδων και τουριστικών 
γραφείων, για λήψη εικονικών-πλαστών φορολογικών στοιχείων καθώς και για 
ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων για την παροχή υπηρεσιών (σκι, οµπρέλες 
παραλίας, σάουνα, κοµµωτήριο και άλλα), που ενώ εµφανίζονται ότι 
συµπεριλαµβάνονται στην τιµή πακέτου, στην πραγµατικότητα εισπράττεται 
ξεχωριστό τίµηµα για αυτές τις υπηρεσίες, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις 
αποκρύπτεται. 

 
 
6 ) ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
Τα καταστήµατα επιτρέπεται να αναπαράγουν µουσική µέχρι τις 22.00 τη 

χειµερινή περίοδο και τις 23.00 τη θερινή και µπορεί να παραταθεί ύστερα από 
αίτηση των ενδιαφεροµένων, ανάλογα µε το είδος των µουσικών οργάνων και τη 
θέση του κέντρου, σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους χώρους. ∆ύναται µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να παραταθεί το ωράριο λειτουργίας των 
µουσικών οργάνων, κάτι το οποίο παρατηρείται συχνά στις νησιωτικές περιοχές και 
σε περιοχές µε τουριστική κίνηση. 

Στα  κέντρα διασκεδάσεως που λειτουργούν σε κλειστό χώρο επιτρέπεται να 
αναπαράγουν µουσική µέχρι τις 03.00, ενώ στα κέντρα διασκεδάσεως που 
λειτουργούν σε ανοικτό χώρο µέχρι τις 02.00, µε την προϋπόθεση ότι δεν 
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.  

Η παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας των µουσικών οργάνων αποτελεί 
πταισµατική παράβαση και βεβαιώνεται από την Ελληνική Αστυνοµία και από την 
∆ηµοτική Αστυνοµία. 

 
 

7 ) ∆ΙΑΤΑΡΑΞΗ  ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ 
 
Οι ώρες κοινής ησυχίας  είναι το χρονικό διάστηµα  κατά το οποίο πρέπει να δώσει 

ένας πολίτης ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µην ενοχλήσει τρίτους µε ηχορύπανση. Οι 
ώρες κοινής ησυχίας διακρίνονται σε ώρες µεσηµβρινής ησυχίας και σε ώρες 
νυκτερινής ησυχίας, οι οποίες διαφέρουν κατά τη θερινή και την χειµερινή περίοδο.    



 

 
 

     Κατά τη θερινή περίοδο (1η Απριλίου έως 30ή Σεπτεµβρίου), οι ώρες µεσηµβρινής 
ησυχίας  είναι από τις 15:00 έως  τις 17:30,  ενώ οι ώρες νυκτερινής ησυχίας είναι 
από τις 23:00 έως τις 07:00. Κατά τη Χειµερινή περίοδο (1η Οκτωβρίου έως 31 
Μαρτίου), οι ώρες µεσηµβρινής ησυχίας είναι από τις 15:30 έως  τις 17:30 ενώ οι 
ώρες νυκτερινής ησυχίας είναι από τις 23:00 έως  τις 07:30. 

    Οι πολίτες των οποίων η ησυχία διαταράσσεται, δύνανται να υποβάλλουν έγκληση 
σε βάρος των παραβατών για διατάραξη κοινής ησυχίας. Αρµόδιες υπηρεσίες για τον 
έλεγχο εφαρµογής αυτών των διατάξεων είναι η Ελληνική Αστυνοµία και η ∆ηµοτική 
Αστυνοµία. 
 
  

8) ΟΡΙΑ ΗΧΟΥ 
 

Κάθε είδους επιχείρηση που αναπαράγει µουσική υποχρεούται να τηρεί τα 
προβλεπόµενα κατά περίπτωση όρια ήχου (όριο Α-ηχοστάθµης), το οποίο στις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι ογδόντα (80) ντεσιµπέλ. Εξαίρεση αποτελούν τα 
κέντρα διασκέδασης όπου το όριο ήχου είναι εκατό (100) ντεσιµπέλ και τα υπαίθρια-
ανοικτά καταστήµατα όπου το όριο ήχου για την αναπαραγωγή µουσικής στον 
υπαίθριο χώρο τους περιορίζεται στα τριάντα (30) ντεσιµπέλ. 

Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων περί ορίων ήχου είναι 
η Ελληνική Αστυνοµία και η ∆ιεύθυνση Υγιεινής, ενώ η υπέρβαση των ορίων 
αποτελεί πληµµεληµατική παράβαση. 
 
 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ–ΑΦΑΙΡΕΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
  

Στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η άδεια λειτουργίας τους 
ανακαλείται από το ∆ήµο και το κατάστηµα σφραγίζεται για χρονικό διάστηµα δέκα 
(10) ηµερών, από την Ελληνική Αστυνοµία ή την ∆ηµοτική Αστυνοµία, στην 
περίπτωση που βεβαιωθούν συνολικά τρεις (3) παραβάσεις εντός του ηµερολογιακού 
έτους.  

Οι παραβάσεις αυτές µπορεί να αφορούν υπέρβαση ορίων ήχου, διατάραξη κοινής 
ησυχίας, αναπαραγωγή µουσικής χωρίς σχετική άδεια, παραβίαση ωραρίου 
λειτουργίας µουσικών οργάνων, έλλειψη άδειας εργασίας και έλλειψη απόδειξης 
Α.ΕΠ.Ι. για το τρέχον έτος (µε εξαίρεση τα κέντρα διασκέδασης). Οι παραβάσεις 
υπολογίζονται σωρευτικά, ανεξάρτητα από το είδος τους. 

  Κατ’ εξαίρεση στα κέντρα διασκέδασης, η έλλειψη απόδειξης Α.ΕΠ.Ι. για το 
τρέχον έτος, συνιστά πληµµεληµατική παράβαση και ακολουθείται η διαδικασία του 
αυτοφώρου, ενώ το κατάστηµα σφραγίζεται επί τόπου µέχρι συµµορφώσεως. Η ίδια 
διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση έλλειψης άδειας λειτουργίας του 
καταστήµατος. 

Επίσης, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας κατόπιν αιτήµατος της ∆ιεύθυνσης 
Υγιεινής προς το ∆ήµο, στην περίπτωση που το κατάστηµα χαρακτηριστεί µη καθαρό 
και σε επόµενο έλεγχο δεν έχει συµµορφωθεί µε τις συστάσεις της υπηρεσίας ή όταν 
χαρακτηριστεί ακάθαρτο. 
 
 



 

 
 

Κεφάλαιο 6ο 

 

Η ΕΡΕΥΝΑ
 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε περιοχές των παραλίων του νοµού Πιερίας και 
έχει ως σκοπό τη µελέτη της επίδρασης που ασκεί ο διοικητικός έλεγχος των 
τουριστικών επιχειρήσεων στην τουριστική κίνηση των περιοχών αυτών. Ακόµη, 
στόχος της έρευνας είναι η ανάδειξη της συχνότητας και του βαθµού στον οποίο οι 
Ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις ελέγχονται από τις αρµόδιες προς τον έλεγχο 
αρχές - υπηρεσίες του κράτους, σύµφωνα µε τις απόψεις των επιχειρηµατιών που µε 
κάποιο τρόπο συνδέονται µε την περιοχή. Επιπλέον, η ανάλυση των αποτελεσµάτων 
της έρευνας, θα µας οδηγήσει στην εξαγωγή συµπερασµάτων που αφορούν στη 
συχνότητα και την ορθότητα των ελέγχων που ασκούν οι αρµόδιες αρχές-υπηρεσίες. 

Η έρευνα διήρκησε περίπου είκοσι (20) ηµέρες και άρχισε την 25η Αυγούστου 
2014. Πραγµατοποιήθηκε µε δειγµατοληπτικό τρόπο και τυχαία επιλογή τουριστικών 
επιχειρήσεων διαφόρων ειδών, σε διάφορες περιοχές των παραλίων του Νοµού 
Πιερίας. 

∆ιανεµήθηκαν εκατό (100) ερωτηµατολόγια στην περιοχή των παραλίων του 
Νοµού Πιερίας. Για τµηµατοποίηση της έρευνας, διανεµήθηκαν είκοσι (20) 
ερωτηµατολόγια ανά περιοχή από τις κάτωθι πέντε (5) περιοχές : Πλαταµώνας, 
Λεπτοκαρυά, Λιτόχωρο, Ολυµπιακή Ακτή Κατερίνης και Νέοι Πόροι - Σκοτίνα. Οι 
Νέοι Πόροι εξετάστηκαν µαζί µε τη Σκοτίνα λόγω του µικρού αριθµού των 
επιχειρήσεων που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές, ώστε να εξακολουθήσει η έρευνα 
να είναι τυχαία, δειγµατοληπτική και όχι να εξεταστεί σχεδόν το σύνολο των 
επιχειρήσεων που εδρεύει στην κάθε περιοχή από αυτές. 

Συνολικά εκπονήθηκαν έξι (6) αναλύσεις ερωτηµατολογίων (για κάθε µία από τις 
πέντε περιοχές και για το σύνολο του νοµού Πιερίας).Η τµηµατοποίηση της έρευνας 
σε πέντε περιοχές, µας βοηθά να εξάγουµε συµπεράσµατα για κάθε διερευνώµενη 
περιοχή, πέρα από τη γενική εικόνα στο νοµό.  

Το ερωτηµατολόγιο ήταν εµπιστευτικό, στην ελληνική γλώσσα και απευθυνόταν 
σε άτοµα που επιχειρούν στην περιοχή ή, σε περίπτωση απουσίας των από την 
επιχείρηση κατά την επίσκεψή µας, σε αυτούς που έχουν οριστεί ως προσωρινώς  
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ
 
 

Ερώτηση 1η 

1)  Φύλο: 

α)  Άντρας   �      β)  Γυναίκα

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΦΥΛΟ 

ΑΝΤΡΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Σύνολο 

Πίνακας 1 : Απαντήσεις ερωτηθέντων

    Όπως προκύπτει από την

από τους ερωτηθέντες, το φύλο

Άντρες : κατά 45%  ( 9 από

Γυναίκες : κατά 55% ( 11 

 (βλ. πίνακα 1) 

 

 

∆ιάγραµµα 1 

 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΦΥΛΟ 

ΑΝΤΡΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

55%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

β Γυναίκα   � 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

9 45 % 

11 55 % 

20 100% 

Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης πρώτης 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

το φύλο τους διαµορφώνεται ως εξής : 

κατά 45%  ( 9 από τους 20 ) 

κατά 55% ( 11 από τους 20 ) 

 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

15 75 % 

5 25 % 

45%

Φύλο

Άντρες

Γυναίκες

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν 

 



 

 

Σύνολο 

Πίνακας 1α : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση

από τους ερωτηθέντες, το φύλο

Άντρες : κατά 75%  ( 15 από

Γυναίκες : κατά 25% ( 5 από

 (βλ. πίνακα 1α) 

 
 
 

∆ιάγραµµα 1α  
 
 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ

ΦΥΛΟ 

ΑΝΤΡΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Σύνολο 

Πίνακας 1β : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

   Όπως προκύπτει από την

από τους ερωτηθέντες, το φύλο

Άντρες : κατά 60%  ( 12 από

Γυναίκες : κατά 40% ( 8 από

 (βλ. πίνακα 1β) 

25%

20 100% 

Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης πρώτης 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

το φύλο τους διαµορφώνεται ως εξής : 

κατά 75%  ( 15 από τους 20 ) 

κατά 25% ( 5 από τους 20 ) 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

12 60 % 

8 40 % 

20 100% 

Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης πρώτης 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

το φύλο τους διαµορφώνεται ως εξής : 

κατά 60%  ( 12 από τους 20 ) 

κατά 40% ( 8 από τους 20 ) 

75%

Φύλο

Άντρες

Γυναίκες

 

που συµπληρώθηκαν 

 

ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν 

Γυναίκες



 

 

 
 

∆ιάγραµµα 1β 
 
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

ΦΥΛΟ 

ΑΝΤΡΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Σύνολο 

Πίνακας 1γ : Απαντήσεις ερωτηθέντων

   Όπως προκύπτει από την

από τους ερωτηθέντες, το φύλο

Άντρες : κατά 70%  ( 14 από

Γυναίκες : κατά 30% ( 6 από

 (βλ. πίνακα 1γ) 

 
 

40%

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

14 70 % 

6 30 % 

20 100% 

Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης πρώτης 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

το φύλο τους διαµορφώνεται ως εξής : 

κατά 70%  ( 14 από τους 20 ) 

κατά 30% ( 6 από τους 20 ) 

60%

Φύλο

Άντρες

Γυναίκες

 

 

ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν 

Γυναίκες



 

 

∆ιάγραµµα 1γ 
 
 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

ΦΥΛΟ 

ΑΝΤΡΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Σύνολο 

Πίνακας 1δ : Απαντήσεις ερωτηθέντων

   Όπως προκύπτει από την ανάλυση

τους ερωτηθέντες, το φύλο τους

Άντρες : κατά 80%  ( 16 από

Γυναίκες : κατά 20% ( 4 από

(βλ. πίνακα 1δ) 

∆ιάγραµµα 1δ 

30%

20%

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

16 80 % 

4 20 % 

20 100% 

Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης πρώτης 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

το φύλο τους διαµορφώνεται ως εξής : 

 80%  ( 16 από τους 20 ) 

 20% ( 4 από τους 20 ) 

70%

Φύλο

Άντρες

Γυναίκες

80%

Φύλο

Άντρες

Γυναίκες

 

 

που συµπληρώθηκαν από 

 

Άντρες

Γυναίκες

Γυναίκες



 

 

 
 

ΝΟΜΟΣ

ΦΥΛΟ 

ΑΝΤΡΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Σύνολο 

Πίνακας 1ε : Απαντήσεις ερωτηθέντων

    Όπως προκύπτει από την ανάλυση

από τους ερωτηθέντες, το φύλο

Άντρες : κατά 66%  ( 66 από

Γυναίκες : κατά 34% ( 34 από

 (βλ. πίνακα 1ε) 

 

∆ιάγραµµα 1ε 
 
 

Ερώτηση 2η   

2)  Ηλικία: 

  α) 18-25 ετών � 

  β) 26-35 ετών � 

  γ) 36-45 ετών � 

Ηλικία 

18-25 ετών 

34%

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

66   66 % 

34  34% 

20 100% 

Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης πρώτης 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

το φύλο τους διαµορφώνεται ως εξής : 

 66%  ( 66 από τους 100 ) 

 34% ( 34 από τους 100 ) 

  δ) 46-55 ετών  � 

  ε) 56-65 ετών  � 

  στ) 66 και άνω  � 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

Αριθµός Ποσοστό

6 30

66%

Φύλο

Άντρες

Γυναίκες

 

που συµπληρώθηκαν 

 

Ποσοστό 

30% 

Γυναίκες



 

 
 

26-35 ετών 5 25% 

36-45 ετών 2 10% 

46-55 ετών 1 5% 

56-65 ετών 3 15% 

66 και άνω 3 15% 

Σύνολο 20 100% 

Πίνακας 2 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δεύτερης 

   Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν από 

τους ερωτηθέντες, η ηλικία τους διαµορφώνεται ως εξής : 

18-25 ετών  κατά 30% ( 6 από τους 20 ) 

26-35 ετών κατά 25% ( 5 από τους 20 ) 

36-45 ετών κατά 10% ( 2 από τους 20 ) 

46-55 ετών κατά 5% ( 1 από τους 20 ) 

56-65 ετών κατά 15% ( 3 από τους 20 ) 

66 και άνω κατά 15% ( 3 από τους 20 ) 

(βλ. πίνακα 2) 

 

 
∆ιάγραµµα 2: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δεύτερης 

 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

Ηλικία Αριθµός Ποσοστό 

18-25 ετών 1 5% 

30%

25%

10%

5%

15% 15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

18-25 ετών 26-35 ετών 36-45 ετών 46-55 ετών 56-65 ετών 66 και άνω



 

 
 

26-35 ετών 3 15% 

36-45 ετών 7 35% 

46-55 ετών 5 25% 

56-65 ετών 3 15% 

66 και άνω 1 5% 

Σύνολο 20 100% 

Πίνακας 2α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δεύτερης 

 
   Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν από 

τους ερωτηθέντες, η ηλικία τους διαµορφώνεται ως εξής : 

18-25 ετών  κατά 5% ( 1 από τους 20 ) 

26-35 ετών κατά 15% ( 3 από τους 20 ) 

36-45 ετών κατά 35% ( 7 από τους 20 ) 

46-55 ετών κατά 25% ( 5 από τους 20 ) 

56-65 ετών κατά 15% ( 3 από τους 20 ) 

66 και άνω κατά 5% ( 1 από τους 20 ) 

 (βλ. πίνακα 2α) 

 
∆ιάγραµµα 2α: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δεύτερης 

 
 
 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

 

Ηλικία Αριθµός Ποσοστό 

5%

15%

35%

25%

15%

5%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

18-25 ετών 26-35 ετών 36-45 ετών 46-55 ετών 56-65 ετών 66 και άνω



 

 
 

18-25 ετών 3 15% 

26-35 ετών 4 20% 

36-45 ετών 6 30% 

46-55 ετών 3 15% 

56-65 ετών 4 20% 

66 και άνω 0 0% 

Σύνολο 20 100% 

Πίνακας 2β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δεύτερης 

 

   Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν από 

τους ερωτηθέντες, η ηλικία τους διαµορφώνεται ως εξής : 

18-25 ετών  κατά 15% (3από τους 20 ) 

26-35 ετών κατά 20% ( 4 από τους 20 ) 

36-45 ετών κατά 30% ( 6 από τους 20 ) 

46-55 ετών κατά 15% ( 3 από τους 20 ) 

56-65 ετών κατά 20% ( 4 από τους 20 ) 

66 και άνω κατά 0% ( 0 από τους 20 ) 

 (βλ. πίνακα 2β) 

 
∆ιάγραµµα 2β: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δεύτερης 

 
 
 
 
 

15%

20%

30%

15%

20%

0%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

18-25 ετών 26-35 ετών 36-45 ετών 46-55 ετών 56-65 ετών 66 και άνω



 

 
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

 

Ηλικία Αριθµός Ποσοστό 

18-25 ετών 4 20% 

26-35 ετών 5 25% 

36-45 ετών 6 30% 

46-55 ετών 2 10% 

56-65 ετών 3 15% 

66 και άνω 0 0% 

Σύνολο 20 100% 

Πίνακας 2γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δεύτερης 

 

   Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν από 

τους ερωτηθέντες, η ηλικία τους διαµορφώνεται ως εξής : 

18-25 ετών  κατά 20% ( 4 από τους 20 ) 

26-35 ετών κατά 25% ( 5 από τους 20 ) 

36-45 ετών κατά 30% ( 6 από τους 20 ) 

46-55 ετών κατά 10% ( 2 από τους 20 ) 

56-65 ετών κατά 15% ( 3 από τους 20 ) 

66 και άνω κατά 0% ( 0 από τους 20 ) 

 (βλ. πίνακα 2γ) 

 

 
∆ιάγραµµα 2γ: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δεύτερης 

20%

25%

30%

10%

15%

0%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

18-25 ετών 26-35 ετών 36-45 ετών 46-55 ετών 56-65 ετών 66 και άνω



 

 
 

 

 

 
 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

Ηλικία Αριθµός Ποσοστό 

18-25 ετών 5 25% 

26-35 ετών 6 30% 

36-45 ετών 3 15% 

46-55 ετών 5 25% 

56-65 ετών 1 5% 

66 και άνω 0 0% 

Σύνολο 20 100% 

Πίνακας 2δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δεύτερης 

 

    Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν 

από τους ερωτηθέντες, η ηλικία τους διαµορφώνεται ως εξής : 

18-25 ετών  κατά 25% (5 από τους 20 ) 

26-35 ετών κατά 30% ( 6 από τους 20 ) 

36-45 ετών κατά 15% ( 3 από τους 20 ) 

46-55 ετών κατά 25% ( 5 από τους 20 ) 

56-65 ετών κατά 5% ( 1 από τους 20 ) 

66 και άνω κατά 0% ( 0 από τους 20 ) 

(βλ. πίνακα 2δ) 

 

 

 



 

 
 

 
∆ιάγραµµα 2δ: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δεύτερης 

 
 
 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 

Ηλικία Αριθµός Ποσοστό 

18-25 ετών 19 19% 

26-35 ετών 23 23% 

36-45 ετών 24 24% 

46-55 ετών 16 16% 

56-65 ετών 14 14% 

66 και άνω 4 4% 

Σύνολο 20 100% 

Πίνακας 2ε : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δεύτερης 

 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν 

από τους ερωτηθέντες, η ηλικία τους διαµορφώνεται ως εξής : 

18-25 ετών  κατά 19% ( 19 από τους 100 ) 

26-35 ετών κατά 23% ( 23 από τους 100 ) 

36-45 ετών κατά 24% ( 24 από τους 100 ) 

46-55 ετών κατά 16% ( 16 από τους 100 ) 

56-65 ετών κατά 14% ( 14 από τους 100 ) 

25%

30%

15%

25%

5%

0%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

18-25 ετών 26-35 ετών 36-45 ετών 46-55 ετών 56-65 ετών 66 και άνω



 

 
 

66 και άνω κατά 4% ( 4 από τους 100 ) 

  (βλ. πίνακα 2ε) 

 
 

 
∆ιάγραµµα 2ε: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δεύτερης 

 
 
 

Ερώτηση 3η 

3)  Οικογενειακή κατάσταση: 

  α) Έγγαµος-η  � 

  β) Άγαµος-η   � 

 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Αριθµός Ποσοστό 

Έγγαµος-η 10 50% 

Άγαµος-η 10 50% 

Σύνολο 20 100% 

Πίνακας 3 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τρίτης 

 

    Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν 

από τους ερωτηθέντες, η οικογενειακή τους κατάσταση διαµορφώνεται ως εξής : 

19%

23% 24%

16%
14%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

18-25 ετών 26-35 ετών 36-45 ετών 46-55 ετών 56-65 ετών 66 και άνω



 

 

Έγγαµος-η κατά 50%  ( 10 από

Άγαµος-η κατά 50%  ( 10 από

(βλ. πίνακα 3) 

 

Σχεδιάγραµµα 3 : Στοιχεία ερωτηθέντων

 
 
 
 
 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Έγγαµος-η 

Άγαµος-η 

Σύνολο 

Πίνακας 3α : Στοιχεία ερωτηθέντων

 

   Όπως προκύπτει από την ανάλυση

τους ερωτηθέντες, η οικογενειακή

Έγγαµος-η κατά 55%  ( 11 από

Άγαµος-η κατά  45%  ( 9 από

 (βλ. πίνακα 3α) 

 

50%

Οικογενειακή κατάσταση

κατά 50%  ( 10 από τους 20 ) 

 50%  ( 10 από τους 20 ) 

Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τρίτης 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Αριθµός Ποσοστό

11 55

9 45

20 100%

Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τρίτης 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπλ

ερωτηθέντες η οικογενειακή τους κατάσταση διαµορφώνεται ως εξής

κατά 55%  ( 11 από τους 20 ) 

  45%  ( 9 από τους 20 ) 

50%

0 0

Οικογενειακή κατάσταση

Άγαμοι

Έγγαμοι

 

 

Ποσοστό 

55% 

45% 

100% 

συµπληρώθηκαν από 

διαµορφώνεται ως εξής : 

Άγαμοι

Έγγαμοι



 

 

Σχεδιάγραµµα 3α : Στοιχεία ερωτηθέντων

 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Έγγαµος-η 

Άγαµος-η 

Σύνολο 

Πίνακας 3β : Στοιχεία ερωτηθέντων

   Όπως προκύπτει από την ανάλυση

τους ερωτηθέντες, η οικογενειακή

Έγγαµος-η κατά 60%  ( 12 από

Άγαµος-η κατά 40%  ( 8 από

 (βλ. πίνακα 3β) 

55%

Οικογενειακή κατάσταση

60%

Οικογενειακή κατάσταση

Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τρίτης 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

Αριθµός Ποσοστό

12 60

8 4

20 100%

Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τρίτης 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπλ

ερωτηθέντες η οικογενειακή τους κατάσταση διαµορφώνεται ως εξής

κατά 60%  ( 12 από τους 20 ) 

 40%  ( 8 από τους 20 ) 

45%

0 0

Οικογενειακή κατάσταση

Άγαμοι

Έγγαμοι

40%

0 0

Οικογενειακή κατάσταση

Άγαμοι

Έγγαμοι

 

 

Ποσοστό 

60% 

40% 

100% 

που συµπληρώθηκαν από 

διαµορφώνεται ως εξής : 

 

Άγαμοι

Έγγαμοι

Άγαμοι

Έγγαμοι



 

 

Σχεδιάγραµµα 3β : Στοιχεία ερωτηθέντων

 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Έγγαµος-η 

Άγαµος-η 

Σύνολο 

Πίνακας 3γ : Στοιχεία ερωτηθέντων

  Όπως προκύπτει από την ανάλυση

τους ερωτηθέντες, η οικογενειακή

Έγγαµος-η κατά 55%  ( 11 από

Άγαµος-η κατά 45%  ( 9 από

 (βλ. πίνακα 3γ) 

 

Σχεδιάγραµµα 3γ : Στοιχεία ερωτηθέντων

 
 
 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Έγγαµος-η 

Άγαµος-η 

Σύνολο 

55%

Οικογενειακή κατάσταση

Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τρίτης 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

Αριθµός Ποσοστό

11 55

9 45

20 100%

Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τρίτης 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπλ

ερωτηθέντες η οικογενειακή τους κατάσταση διαµορφώνεται ως εξής

κατά 55%  ( 11 από τους 20 ) 

 45%  ( 9 από τους 20 ) 

Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τρίτης 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

Αριθµός Ποσοστό

9 45

11 55

20 100%

45%

0 0

Οικογενειακή κατάσταση

Άγαμοι

Έγγαμοι

 

Ποσοστό 

55% 

45% 

100% 

που συµπληρώθηκαν από 

διαµορφώνεται ως εξής : 

 

Ποσοστό 

45% 

55% 

100% 

Άγαμοι

Έγγαμοι



 

 

Πίνακας 3δ : Στοιχεία ερωτηθέντων

    Όπως προκύπτει από την

από τους ερωτηθέντες, η οικογενειακή

Έγγαµος-η κατά 45%  ( 9 από

Άγαµος-η κατά 55%  ( 11 από

 (βλ. πίνακα 3δ) 

 

Σχεδιάγραµµα 3δ : Στοιχεία ερωτηθέντων

 
 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Έγγαµος-η 

Άγαµος-η 

Σύνολο 

Πίνακας 3ε : Στοιχεία ερωτηθέντων

   Όπως προκύπτει από την ανάλυση

τους ερωτηθέντες, η οικογενειακή

Έγγαµος-η κατά 53%  ( 53 από

Άγαµος-η κατά 47%  ( 47 από

(βλ. πίνακα 3ε) 

 

45%

Οικογενειακή κατάσταση

Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τρίτης 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπλ

ερωτηθέντες η οικογενειακή τους κατάσταση διαµορφώνεται ως

κατά 45%  ( 9 από τους 20 ) 

 55%  ( 11 από τους 20 ) 

Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τρίτης 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Αριθµός Ποσοστό

53                    

47    47   

100 100%

Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τρίτης 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπλ

ερωτηθέντες η οικογενειακή τους κατάσταση διαµορφώνεται ως εξής

κατά 53%  ( 53 από τους 100 ) 

 47%  ( 47 από τους 100 ) 

55%

0 0

Οικογενειακή κατάσταση

Άγαμοι

Έγγαμοι

 

ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν 

διαµορφώνεται ως εξής : 

 

Ποσοστό 

                   53   % 

47   % 

100% 

που συµπληρώθηκαν από 

διαµορφώνεται ως εξής : 

Άγαμοι

Έγγαμοι



 

 

Σχεδιάγραµµα 3ε : Στοιχεία ερωτηθέντων

 
 
 

Ερώτηση 4η 

4) Είστε νέος επιχειρηµατίας
  α) Ναι   

  β) Όχι      

 

Νέος επιχειρηµατίας  

Ναι 

Όχι 

Σύνολο 

Πίνακας 4 : Στοιχεία ερωτηθέντων

 

  Όπως προκύπτει από την ανάλυση

τους ερωτηθέντες, για το

διαµορφώνονται ως εξής :

Ναι κατά 20%  ( 4 από τους

Όχι κατά 80%  ( 16 από τους

(βλ. πίνακα 4) 

 

53%

Οικογενειακή κατάσταση

Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τρίτης 

νέος επιχειρηµατίας; 
� 

� 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

 

Αριθµός Ποσοστό

4                   20 

16                   80 

20 100%

Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τέταρτης 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπλ

ερωτηθέντες για το αν είναι νέοι επιχειρηµατίες, οι απαντήσεις

διαµορφώνονται ως εξής : 

από τους 20 ) 

από τους 20 ) 

47%

0 0

Οικογενειακή κατάσταση

Άγαμοι

Έγγαμοι

 

 

Ποσοστό 

20 % 

80 % 

100% 

που συµπληρώθηκαν από 

απαντήσεις τους  

Άγαμοι

Έγγαμοι



 

 
 

 
Σχεδιάγραµµα 4 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τέταρτης 

 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Νέος επιχειρηµατίας  Αριθµός Ποσοστό 

Ναι 3                   15 % 

Όχι 17                   85 % 

Σύνολο 20 100% 

Πίνακας 4α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τέταρτης 

 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν 

από τους ερωτηθέντες, για το αν είναι νέοι επιχειρηµατίες, οι απαντήσεις τους  

διαµορφώνονται ως εξής : 

Ναι κατά 15%  ( 3 από τους 20 ) 

Όχι κατά 85%  ( 17 από τους 20 ) 

(βλ. πίνακα 4α) 

 

80%

20%

Νέοι Επιχειρηματίες

όχι

ναι



 

 
 

 
Σχεδιάγραµµα 4α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τέταρτης 

 
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

Νέος επιχειρηµατίας  Αριθµός Ποσοστό 

Ναι 7                   35 % 

Όχι 13                   65 % 

Σύνολο 20 100% 

Πίνακας 4β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τέταρτης 

 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν 

από τους ερωτηθέντες, για το αν είναι νέοι επιχειρηµατίες, οι απαντήσεις τους  

διαµορφώνονται ως εξής : 

Ναι κατά 35%  ( 7 από τους 20 ) 

Όχι κατά 65%  ( 13 από τους 20 ) 

(βλ. πίνακα 4β) 

85%

15%

Νέοι Επιχειρηματίες

όχι

ναι



 

 
 

    

Σχεδιάγραµµα 4β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τέταρτης 

 
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

Νέος επιχειρηµατίας  Αριθµός Ποσοστό 

Ναι 5                   25 % 

Όχι 15                   75 % 

Σύνολο 20 100% 

Πίνακας 4γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τέταρτης 

 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν 

από τους ερωτηθέντες, για το αν είναι νέοι επιχειρηµατίες, οι απαντήσεις τους  

διαµορφώνονται ως εξής : 

Ναι κατά 25%  ( 5 από τους 20 ) 

Όχι κατά 75%  ( 15 από τους 20 ) 

(βλ. πίνακα 4γ) 

  

65%

35%

Νέοι Επιχειρηματίες

όχι

ναι



 

 
 

 
 

Σχεδιάγραµµα 4γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τέταρτης 

 
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

Νέος επιχειρηµατίας  Αριθµός Ποσοστό 

Ναι 9                   45 % 

Όχι 11                   55 % 

Σύνολο 20 100% 

Πίνακας 4δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τέταρτης 

 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν 

από τους ερωτηθέντες, για το αν είναι νέοι επιχειρηµατίες, οι απαντήσεις τους  

διαµορφώνονται ως εξής : 

Ναι κατά 45%  ( 9 από τους 20 ) 

Όχι κατά 55%  ( 11 από τους 20 ) 

(βλ. πίνακα 4δ) 
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Σχεδιάγραµµα 4δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τέταρτης 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Νέος επιχειρηµατίας  Αριθµός Ποσοστό 

Ναι 28 28   % 

Όχι 72 72   % 

Σύνολο 100 100% 

Πίνακας 4ε : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τέταρτης 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν 

από τους ερωτηθέντες, για το αν είναι νέοι επιχειρηµατίες, οι απαντήσεις τους  

διαµορφώνονται ως εξής : 

Ναι κατά 28%  ( 28 από τους 100 ) 

Όχι κατά 72%  ( 72 από τους 100 ) 

(βλ. πίνακα 4ε) 
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Σχεδιάγραµµα 4 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης τέταρτης 

 
 
 

Ερώτηση 5η 

5) Πως συνδέεστε µε την περιοχή; 
  α) Είναι ο τόπος µόνιµης κατοικίας µου � 
  β) Είναι ο τόπος καταγωγής µου  � 
  γ) Είναι ο τόπος εργασίας µου  � 

δ) Άλλο...................................................... � 
 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

Σύνδεση µε την περιοχή Αριθµός Ποσοστό 

Τόπος µόνιµης κατοικίας 6                   30 % 

Τόπος καταγωγής 4 20% 

Τόπος εργασίας 9 45% 

Άλλο 1 5% 

Σύνολο 20 100% 

Πίνακας 5 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης πέµπτης 

       Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν 

από τους ερωτηθέντες, για τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται µε την περιοχή,  οι 

απαντήσεις τους  διαµορφώνονται ως εξής : 

Τόπος µόνιµης κατοικίας κατά 30%  (6 από τους 20 ) 

Τόπος καταγωγής κατά 20% ( 4 από τους 20 ) 

Τόπος εργασίας κατά 45% ( 9 από τους 20) 

Άλλο κατά 5%  ( 1 από τους 20) ( χωρίς διευκρίνηση ) 

72%

28%

Νέοι Επιχειρηματίες

όχι

ναι



 

 
 

 (βλ. πίνακα 5) 

 Γραφική παράσταση 5 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης πέµπτης 

 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Σύνδεση µε την περιοχή Αριθµός Ποσοστό 

Τόπος µόνιµης κατοικίας 10                   50 % 

Τόπος καταγωγής 3 15% 

Τόπος εργασίας 7 35% 

Άλλο 0 0% 

Σύνολο 20 100% 

Πίνακας 5α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης πέµπτης 

       Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν 

από τους ερωτηθέντες, για τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται µε την περιοχή,  οι 

απαντήσεις τους  διαµορφώνονται ως εξής : 

Τόπος µόνιµης κατοικίας κατά 50%  (10 από τους 20 ) 

Τόπος καταγωγής κατά 15% ( 3 από τους 20 ) 

Τόπος εργασίας κατά 35% ( 7 από τους 20) 

Άλλο κατά 0%  ( 0 από τους 20)  

(βλ. πίνακα 5α) 
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 Γραφική παράσταση 5α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης πέµπτης 

 
 
 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

Σύνδεση µε την περιοχή Αριθµός Ποσοστό 

Τόπος µόνιµης κατοικίας 7                   35 % 

Τόπος καταγωγής 4 20% 

Τόπος εργασίας 8 40% 

Άλλο 1 5% 

Σύνολο 20 100% 

Πίνακας 5β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης πέµπτης  

 

   Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν από 

τους ερωτηθέντες, για τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται µε την περιοχή,  οι 

απαντήσεις τους  διαµορφώνονται ως εξής : 

Τόπος µόνιµης κατοικίας κατά 35%  (7 από τους 20 ) 

Τόπος καταγωγής κατά 20% ( 4 από τους 20 ) 

Τόπος εργασίας κατά 40% ( 8 από τους 20) 

Άλλο κατά 5%  ( 1 από τους 20) ( έντονη τουριστική κίνηση ) 

(βλ. πίνακα 5β) 
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 Γραφική παράσταση 5β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης πέµπτης 

 
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

Σύνδεση µε την περιοχή Αριθµός Ποσοστό 

Τόπος µόνιµης κατοικίας 8 34,79% 

Τόπος καταγωγής 5 21,73% 

Τόπος εργασίας 10 43,48% 

Άλλο 0 0% 

Σύνολο 23 100% 

Πίνακας 5γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης πέµπτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε είκοσι τρεις (23) 

απαντήσεις. Προέκυψαν παραπάνω απαντήσεις επειδή ένας από τους ερωτηθέντες 

επέλεξε δύο απαντήσεις και ένας ακόµη, επέλεξε τρεις απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν από 

τους ερωτηθέντες, για τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται µε την περιοχή,  οι 

απαντήσεις τους  διαµορφώνονται ως εξής : 

Τόπος µόνιµης κατοικίας κατά 34,79%  (8 από τις 23 ) 

Τόπος καταγωγής κατά 21,73% ( 5 από τις 23 ) 

Τόπος εργασίας κατά 43,48 % ( 10 από τις 23) 

Άλλο κατά 0%  ( 0 από τις 23)  

(βλ. πίνακα 5γ) 
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 Γραφική παράσταση 5γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης πέµπτης 

 
 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

Σύνδεση µε την περιοχή Αριθµός Ποσοστό 

Τόπος µόνιµης κατοικίας 5 23,81% 

Τόπος καταγωγής 4 19,05% 

Τόπος εργασίας 10 47,62% 

Άλλο 2 9,52% 

Σύνολο 21 100% 

Πίνακας 5δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης πέµπτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε εικοσιένα 

απαντήσεις. 

 Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν από 

τους ερωτηθέντες, για τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται µε την περιοχή,  οι 

απαντήσεις τους  διαµορφώνονται ως εξής : 

Τόπος µόνιµης κατοικίας κατά 23,81%  (5 από τις 29 ) 

Τόπος καταγωγής κατά 19,05% ( 4 από τις 29 ) 

Τόπος εργασίας κατά 47,62% ( 10 από τις 29) 

Άλλο κατά 9,52%  ( 2 από τις 29) [α) διακοπές, β) τύπος διακοπών και διατήρηση 

επιχείρησης)] 

(βλ. πίνακα 5δ) 
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 Γραφική παράσταση 5δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης πέµπτης 

 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Σύνδεση µε την περιοχή Αριθµός Ποσοστό 

Τόπος µόνιµης κατοικίας 36 34,61 % 

Τόπος καταγωγής 20 19,23 % 

Τόπος εργασίας 44 42,31 % 

Άλλο 4 3,85 % 

Σύνολο 104 100% 

Πίνακας 5ε: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης πέµπτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα εκατό άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε εκατόν τέσσερις 

(104) απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν από 

τους ερωτηθέντες, για τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται µε την περιοχή,  οι 

απαντήσεις τους  διαµορφώνονται ως εξής : 

Τόπος µόνιµης κατοικίας κατά 34,61%  (36 από τις 104 ) 

Τόπος καταγωγής κατά 19,23% ( 20 από τις 104 ) 

Τόπος εργασίας κατά 42,31% ( 44 από τις 104) 

Άλλο κατά 3,85%  ( 4 από τις 104)  
α) χωρίς διευκρίνηση , β) έντονη τουριστική κίνηση, γ) διακοπές και δ) τύπος 
διακοπών και διατήρηση επιχείρησης 
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(βλ. πίνακα 5ε) 

 

 Γραφική παράσταση 5ε : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης πέµπτης 

 
 

Ερώτηση 6η 

 
6)  Τι είδους  επιχείρηση  έχετε; 
Ξενοδοχείο/Ενοικιαζόµενα δωµάτια  
Τουριστικό Γραφείο  
Επιχείρηση Θαλάσσιων Αθληµάτων   
Εστιατόριο   
Ταβέρνα/Ψητοπωλείο   
Καφετέρια   
Καφέ - Μπαρ  
Σνακ - Μπαρ  
Ψαροταβέρνα  
Κέντρο διασκέδασης  
Ταχυφαγείο (FAST - FOOD)  
Πιτσαρία  
Ζαχαροπλαστείο/Λουκουµατζίδικο    
Αναψυκτήριο  
Αρτοποιείο/Αρτοσκευάσµατα  
Άλλο (Σηµειώστε ποια ) 
……………………………………. 

 

 
 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

 

Είδος Επιχείρησης Αριθµός Ποσοστό 
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Ξενοδοχείο/Ενοικιαζόµενα 
δωµάτια 

6 23,08 % 

Τουριστικό Γραφείο 4 15,38% 

Επιχείρηση Θαλάσσιων 
Αθληµάτων  

0 0% 

Εστιατόριο  2 7,69% 

Ταβέρνα/Ψητοπωλείο  2 7,69% 

Καφετέρια  4 15,38% 

Καφέ - Μπαρ 2 7,69% 

Σνακ - Μπαρ 1 3,85% 

Ψαροταβέρνα 0 0% 

Κέντρο διασκέδασης 0 0% 

Ταχυφαγείο (FAST - FOOD) 0 0% 

Πιτσαρία 0 0% 

Ζαχαροπλαστείο/Λουκουµατζίδικο  1 3,85% 

Αναψυκτήριο 0 0% 

Αρτοποιείο/Αρτοσκευάσµατα 1 3,85% 

Άλλο 3 11,54% 

Σύνολο 26 100% 

Πίνακας 6 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έκτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε είκοσι έξι  ( 26 ) 

απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, οι 

απαντήσεις για το είδος της επιχείρησης που διαθέτουν, διαµορφώνονται ως εξής : 

Ξενοδοχείο/Ενοικιαζόµενα δωµάτια κατά 23,08% (6 από τις 26 ) 

Τουριστικό Γραφείο κατά 15,38% ( 4 από τις 26 )  

Επιχείρηση Θαλάσσιων Αθληµάτων  κατά 0% ( 0 από τις 26 ) 

Εστιατόριο  κατά 7,69% ( 2 από τις 26 ) 

Ταβέρνα/Ψητοπωλείο κατά  7,69% ( 2 από τις 26 ) 

Καφετέρια  κατά 15,38% ( 4 από τις 26 ) 

Καφέ - Μπαρ κατά 7,69% ( 2 από τις 26 ) 

Σνακ - Μπαρ κατά 3,85% ( 1 από τις 26 ) 

Ψαροταβέρνα κατά 0% ( 0 από τις 26 ) 



 

 
 

Κέντρο διασκέδασης κατά 0% ( 0 από τις 26 ) 

Ταχυφαγείο (FAST - FOOD) κατά 0% ( 0 από τις 26 ) 

Πιτσαρία κατά 0% ( 0 από τις 26 ) 

Ζαχαροπλαστείο/Λουκουµατζίδικο κατά 3,85% ( 1 από τις 26 ) 

Αναψυκτήριο κατά 0% ( 0 από τις 26 ) 

Αρτοποιείο/Αρτοσκευάσµατα κατά 3,85% ( 1 από τις 26 ) 

Άλλο κατά 11,54% ( 3 από τις 26 ) οι οποίοι απάντησαν: α) κάµπινγκ, β) 

οπωροπαντοπωλείο, και γ) κάµπινγκ – µπανγκαλόου.  

(βλ. πίνακα 6) 

 

 

Γραφική παράσταση 6 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έκτης 

 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Είδος Επιχείρησης Αριθµός Ποσοστό 

Ξενοδοχείο/Ενοικιαζόµενα 
δωµάτια 

2 8.3 % 

Τουριστικό Γραφείο 1 4,16% 

Επιχείρηση Θαλάσσιων 
Αθληµάτων  

0 0% 

Εστιατόριο  1 4,16% 

Ταβέρνα/Ψητοπωλείο  2 8,3% 

Καφετέρια  1 4,16% 

Καφέ - Μπαρ 3 12,5% 
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Σνακ - Μπαρ 2 8,3% 

Ψαροταβέρνα 1 4,16% 

Κέντρο διασκέδασης 2 8,3% 

Ταχυφαγείο (FAST - FOOD) 3 12,5% 

Πιτσαρία 1 4,16% 

Ζαχαροπλαστείο/Λουκουµατζίδικο  2 8,3% 

Αναψυκτήριο 2 8,3% 

Αρτοποιείο/Αρτοσκευάσµατα 1 4,16% 

Άλλο 0 0% 

Σύνολο 24 100% 

Πίνακας 6α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έκτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε είκοσι τέσσερις 

(24)  απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, οι 

απαντήσεις για το είδος της επιχείρησης που διαθέτουν, διαµορφώνονται ως εξής : 

Ξενοδοχείο/Ενοικιαζόµενα δωµάτια κατά 8,3% (2 από τις 24 ) 

Τουριστικό Γραφείο 4,16% κατά (1 από τις 24) 

Επιχείρηση Θαλάσσιων Αθληµάτων  κατά 0% ( 0 από τις 24 ) 

Εστιατόριο  κατά 4,16% ( 1 από τις 24 ) 

Ταβέρνα/Ψητοπωλείο κατά 8,3% (2 από τις 24 ) 

Καφετέρια κατά  4,16% ( 1 από τις 24 ) 

Καφέ - Μπαρ κατά  12,5% ( 3 από τις 24 ) 

Σνακ - Μπαρ κατά 8,3% ( 2 από τις 24 )   

Ψαροταβέρνα κατά 4,16% ( 1 από τις 24 ) 

Κέντρο διασκέδασης κατά  8,3% ( 2 από τις 24 ) 

Ταχυφαγείο (FAST - FOOD) κατά 12,5% ( 3 από τις 24 ) 

Πιτσαρία κατά 4,16% ( 1 από τις 24 ) 

Ζαχαροπλαστείο/Λουκουµατζίδικο κατά 8,3% ( 2 από τις 24 ) 

Αναψυκτήριο κατά 8,3% ( 2 από τις 24 ) 

Αρτοποιείο/Αρτοσκευάσµατα κατά 4,16% ( 1 από τις 24 ) 

Άλλο κατά 0%  ( 0 από τις 24 )  

(βλ. πίνακα 6α) 



 

 
 

 

 
Γραφική παράσταση 6α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έκτης 

 
 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

Είδος Επιχείρησης Αριθµός Ποσοστό 

Ξενοδοχείο/Ενοικιαζόµενα 
δωµάτια 

4 17,39% 

Τουριστικό Γραφείο 1 4,34% 

Επιχείρηση Θαλάσσιων 
Αθληµάτων  

0 0% 

Εστιατόριο  4 17,39% 

Ταβέρνα/Ψητοπωλείο  0 0% 

Καφετέρια  0 0% 

Καφέ - Μπαρ 0                  0% 

Σνακ - Μπαρ 2 8,7% 

Ψαροταβέρνα 2 8,7% 

Κέντρο διασκέδασης 1 4,34% 

Ταχυφαγείο (FAST - FOOD) 1 4,34% 

Πιτσαρία 1 4,34% 

Ζαχαροπλαστείο/Λουκουµατζίδικο  2 8,7% 

Αναψυκτήριο 1 4,34% 

Αρτοποιείο/Αρτοσκευάσµατα 1 4,34% 
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Άλλο 3 13,04% 

Σύνολο 23 100% 

Πίνακας 6β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έκτης 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε είκοσι τρεις (23)  

απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, οι 

απαντήσεις για το είδος της επιχείρησης που διαθέτουν, διαµορφώνονται ως εξής 

Ξενοδοχείο/Ενοικιαζόµενα δωµάτια κατά 17,39% (4 από τις 23 ) 

Τουριστικό Γραφείο κατά 4,34% ( 1 από τις 23 ) 

Επιχείρηση Θαλάσσιων Αθληµάτων κατά 0% ( 0 από τις 23 ) 

Εστιατόριο  κατά 17,39% ( 4 από τις 23 ) 

Ταβέρνα/Ψητοπωλείο κατά 0% ( 0 από τις 23 ) 

Καφετέρια κατά 0% ( 0 από τις 23 ) 

Καφέ – Μπαρ κατά 0% ( 0 από τις 23 ) 

Σνακ - Μπαρ κατά 8,7% ( 2 από τις 23) 

Ψαροταβέρνα κατά  8,7% ( 2 από τις 23) 

Κέντρο διασκέδασης κατά 4,34% ( 1 από τις 23 ) 

Ταχυφαγείο (FAST - FOOD) κατά 4,34% ( 1 από τις 23 ) 

Πιτσαρία κατά 4,34% ( 1 από τις 23 ) 

Ζαχαροπλαστείο/Λουκουµατζίδικο κατά 8,7% ( 2 από τις 23) 

Αναψυκτήριο κατά 4,34% ( 1 από τις 23 ) 

Αρτοποιείο/Αρτοσκευάσµατα κατά 4,34% ( 1 από τις 23 ) 

Άλλο κατά 3,04%  ( 3 από τις 23 ) οι οποίοι απάντησαν α) παγωτά , β) σουβενίρ και 

γ) σουβενίρ και λιανικό εµπόριο υποδηµάτων. 

(βλ. πίνακα 6β) 



 

 
 

 

 

Γραφική παράσταση 6β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έκτης 

 
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

Είδος Επιχείρησης Αριθµός Ποσοστό 

Ξενοδοχείο/Ενοικιαζόµενα 
δωµάτια 

6 20,68% 

Τουριστικό Γραφείο 1 3,45% 

Επιχείρηση Θαλάσσιων 
Αθληµάτων  

0 0% 

Εστιατόριο  2 6,89% 

Ταβέρνα/Ψητοπωλείο  1 3,45% 

Καφετέρια  7 24,13% 

Καφέ - Μπαρ 0                  0% 

Σνακ - Μπαρ 1 3,45% 

Ψαροταβέρνα 0 0% 

Κέντρο διασκέδασης 1 3,45% 

Ταχυφαγείο (FAST - FOOD) 2 6,89% 

Πιτσαρία 2 6,89% 

Ζαχαροπλαστείο/Λουκουµατζίδικο  1 3,45% 

Αναψυκτήριο 1 3,45% 

Αρτοποιείο/Αρτοσκευάσµατα 0 0% 
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4,34%

0,00%

17,39%

0% 0% 0%
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Άλλο 4 13,8% 

Σύνολο 29 100% 

Πίνακας 6γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έκτης 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε είκοσι εννέα (29)  

απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, οι 

απαντήσεις για το είδος της επιχείρησης που διαθέτουν, διαµορφώνονται ως εξής: 

Ξενοδοχείο/Ενοικιαζόµενα δωµάτια κατά 20,68% (6 από τις 29 ) 

Τουριστικό Γραφείο κατά 3,45% ( 1 από τις 29 ) 

Επιχείρηση Θαλάσσιων Αθληµάτων κατά 0% ( 0 από τις 29 ) 

Εστιατόριο  κατά 6,89% ( 2 από τις 29 ) 

Ταβέρνα/Ψητοπωλείο κατά 3,45% ( 1 από τις 29 ) 

Καφετέρια κατά 24,13% ( 7 από τις 29 ) 

Καφέ - Μπαρ κατά 0% ( 0 από τις 29 ) 

Σνακ - Μπαρ κατά 3,45% ( 1 από τις 29 ) 

Ψαροταβέρνα κατά  0% ( 0 από τις 29 ) 

Κέντρο διασκέδασης κατά 3,45% ( 1 από τις 29 ) 

Ταχυφαγείο (FAST - FOOD) κατά 6,89% ( 2 από τις 29 ) 

Πιτσαρία κατά 6,89% ( 2 από τις 29 ) 

Ζαχαροπλαστείο/Λουκουµατζίδικο κατά 3,45% ( 1 από τις 29 ) 

Αναψυκτήριο κατά 3,45% ( 1 από τις 29 ) 

Αρτοποιείο/Αρτοσκευάσµατα κατά 0% ( 0 από τις 29 ) 

Άλλο κατά 13,8%  ( 4 από τις 29 ) οι οποίοι απάντησαν α) κρεπερί, β) παντοπωλείο, 

γ) ίντερνετ καφέ και δ) beach bar. 

(βλ. πίνακα 6γ) 



 

 
 

 
Γραφική παράσταση 6γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έκτης 

 
 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

Είδος Επιχείρησης Αριθµός Ποσοστό 

Ξενοδοχείο/Ενοικιαζόµενα 
δωµάτια 

2 7,14% 

Τουριστικό Γραφείο 0 0% 

Επιχείρηση Θαλάσσιων 
Αθληµάτων  

0 0% 

Εστιατόριο  1 3,57% 

Ταβέρνα/Ψητοπωλείο  1 3,57% 

Καφετέρια  1 3,57% 

Καφέ - Μπαρ 4                  14,29% 

Σνακ - Μπαρ 2 7,14% 

Ψαροταβέρνα 3 10,71% 

Κέντρο διασκέδασης 1 3,57% 

Ταχυφαγείο (FAST - FOOD) 2 7,14% 

Πιτσαρία 2 7,14% 

Ζαχαροπλαστείο/Λουκουµατζίδικο  4 14,29% 

Αναψυκτήριο 0 0% 

Αρτοποιείο/Αρτοσκευάσµατα 2 7,14% 

Άλλο 3 10,71% 
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Σύνολο 28 100% 

Πίνακας 6δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έκτης 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε είκοσι οκτώ (28)  

απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, οι 

απαντήσεις για το είδος της επιχείρησης που διαθέτουν, διαµορφώνονται ως εξής: 

 

Ξενοδοχείο/Ενοικιαζόµενα δωµάτια κατά 7,14% (2 από τις 28 ) 

Τουριστικό Γραφείο κατά το 0% ( 0 από τις 28 ) 

Επιχείρηση Θαλάσσιων Αθληµάτων κατά 0% ( 0 από τις 28 ) 

Εστιατόριο κατά 3,57% ( 1 από τις 28 ) 

Ταβέρνα/Ψητοπωλείο κατά 3,57% ( 1 από τις 28 ) 

Καφετέρια κατά 3,57% ( 1 από τις 28 ) 

Καφέ - Μπαρ κατά 14,29% ( 4 από τις 28 ) 

Σνακ - Μπαρ κατά 7,14% ( 2 από τις 28 ) 

Ψαροταβέρνα κατά 10,71% ( 3 από τις 28 ) 

Κέντρο διασκέδασης κατά 3,57% ( 1 από τις 28 ) 

Ταχυφαγείο (FAST - FOOD) κατά 7,14%  ( 2 από τις 28 ) 

Πιτσαρία κατά 7,14% ( 2 από τις 28 ) 

Ζαχαροπλαστείο/Λουκουµατζίδικο κατά 14,29% ( 4 από τις 28 ) 

Αναψυκτήριο κατά 0% ( 0 από τις 28 ) 

Αρτοποιείο/Αρτοσκευάσµατα κατά 7,14% ( 2 από τις 28 ) 

Άλλο κατά 10,71%  ( 3 από τις 28 ) οι οποίοι απάντησαν α) κατάστηµα µε ξηρούς 

καρπούς και βότανα, β) σουβενίρ και γ) παγωτατζίδικο. 

(βλ. πίνακα 6δ) 

 



 

 
 

 Γραφική παράσταση 6δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έκτης 

 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Είδος Επιχείρησης Αριθµός Ποσοστό 

Ξενοδοχείο/Ενοικιαζόµενα 
δωµάτια 

20 15,38 % 

Τουριστικό Γραφείο 7 5,38 % 

Επιχείρηση Θαλάσσιων 
Αθληµάτων  

0 0 % 

Εστιατόριο  10 7,7 % 

Ταβέρνα/Ψητοπωλείο  6 4,61 % 

Καφετέρια  13 10% 

Καφέ - Μπαρ 9 6,92 % 

Σνακ - Μπαρ 8 6,15 % 

Ψαροταβέρνα 6 4,61 % 

Κέντρο διασκέδασης 5 3,84 % 

Ταχυφαγείο (FAST - FOOD) 8 6,15 % 

Πιτσαρία 6 4,61 % 

Ζαχαροπλαστείο/Λουκουµατζίδικο  10 7,7 % 

Αναψυκτήριο 4 3,07 % 
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Αρτοποιείο/Αρτοσκευάσµατα 5 3,84 % 

Άλλο 13 10 % 

Σύνολο 130 100% 

Πίνακας 6ε : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έκτης 

Στην ερώτηση αυτή από τα εκατό άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε εκατόν τριάντα ( 

130 )  απαντήσεις. 

          Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, 

οι απαντήσεις για το είδος της επιχείρησης που διαθέτουν, διαµορφώνονται ως εξής: 

Ξενοδοχείο/Ενοικιαζόµενα δωµάτια κατά 15,38%  (20 από τις 130 ) 

Τουριστικό Γραφείο κατά 5,38% ( 7 από τις 130 ) 

Επιχείρηση Θαλάσσιων Αθληµάτων  κατά 0% ( 0 από τις 130 ) 

Εστιατόριο  κατά 7,7% ( 10 από τις 130 ) 

Ταβέρνα/Ψητοπωλείο κατά 4,61% ( 6 από τις 130 ) 

Καφετέρια κατά 10% ( 13 από τις 130 ) 

Καφέ - Μπαρ κατά 6,92% ( 9 από τις 130 ) 

Σνακ - Μπαρ  κατά 6,15% ( 8 από τις 130 ) 

Ψαροταβέρνα κατά 4,61% ( 6 από τις 130 ) 

Κέντρο διασκέδασης κατά 3,84% ( 5 από τις 130 ) 

Ταχυφαγείο (FAST - FOOD) κατά 6,15% ( 8 από τις 130 ) 

Πιτσαρία κατά 4,61% ( 6 από τις 130 ) 

Ζαχαροπλαστείο/Λουκουµατζίδικο κατά 7,7% ( 10 από τις 130 ) 

Αναψυκτήριο κατά 3,07% ( 4 από τις 130 ) 

Αρτοποιείο/Αρτοσκευάσµατα κατά 3,84% ( 5 από τις 130 ) 

Άλλο κατά 10%  ( 13 από τις 130 )  

Οι οποίοι απάντησαν : α) κάµπινγκ, β) οπωροπαντοπωλείο, γ) κάµπινγκ – 

µπανγκαλόου, δ) παγωτά, ε) σουβενίρ στ) σουβενίρ και λιανικό εµπόριο υποδηµάτων, 

ζ) κρεπερί, η) παντοπωλείο, θ) ίντερνετ καφέ  ι) beach bar, ια) κατάστηµα µε ξηρούς 

καρπούς και βότανα, ιβ) σουβενίρ και ιγ) παγωτατζίδικο. 

(βλ. πίνακα 6ε) 

 



 

 
 

 Γραφική παράσταση 6ε : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έκτης 

 

 

Ερώτηση 7η 

7)   Όταν ακούτε τη λέξη «έλεγχος»  ποιο είναι το πρώτο πράγµα που σκέφτεστε; 
  α) Ασφάλεια                                                                          � 
  β) Προστασία                                                    � 
  γ) Αστυνοµία                                                     � 

δ) Εφορία                                                                              � 
ε) Παραβάσεις                                                                       � 
στ) Πρόστιµο                                                                        � 
ζ) ∆ικαστήριο                                                                        � 

  η) Άλλο...................................................................    � 
 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

 

«ΕΛΕΓΧΟΣ»: ερµηνεία Αριθµός Ποσοστό 

Ασφάλεια 4 15,38% 

Προστασία 4 15,38% 

Αστυνοµία 3 11,54% 

Εφορία 6 23,08% 

Παραβάσεις 2 7,69% 

Πρόστιµο   2 7,69% 

∆ικαστήριο 4 15,38 
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Άλλο 1 3,85% 

Σύνολο 26 100% 

Πίνακας 7 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έβδοµης 

 

    Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε είκοσι 

τέσσερις ( 26 )  απαντήσεις. 

       Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις για το 

πρώτο πράγµα που σκέφτονται οι ερωτηθέντες στο άκουσµα της λέξης «έλεγχος», 

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

Ασφάλεια κατά 15,38% (4 από τις 26 ) 

Προστασία κατά 15,38% ( 4 από τις 26) 

Αστυνοµία κατά 11,54% ( 3 από τις 26 ) 

Εφορία κατά 23,08% ( 6 από τις 26 ) 

Παραβάσεις κατά 7,69% ( 2 από τις 26 ) 

Πρόστιµο κατά 7,69% ( 2 από τις 26 ) 

∆ικαστήριο κατά 15,38% (4 από τις 26 ) 

Άλλο κατά 3,85% ( 1 από τις 26), ο οποίος απάντησε : υγειονοµικό.  

(βλ. πίνακα 7) 

 

 
Γραφική παράσταση 7 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έβδοµης 
 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

«ΕΛΕΓΧΟΣ»: ερµηνεία Αριθµός Ποσοστό 
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Ασφάλεια 2 8,7% 

Προστασία 3 13,04% 

Αστυνοµία 7 30,43% 

Εφορία 3 13,04% 

Παραβάσεις 3 13,04% 

Πρόστιµο   3 13,04% 

∆ικαστήριο 2 8,7% 

Άλλο 0 0% 

Σύνολο 23 100% 

Πίνακας 7α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έβδοµης 

 

    Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε είκοσι 

τέσσερις ( 23 )  απαντήσεις. 

             Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις για 

το πρώτο πράγµα που σκέφτονται οι ερωτηθέντες στο άκουσµα της λέξης «έλεγχος», 

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

Ασφάλεια κατά 8,7% ( 2 από τις 23 ) 

Προστασία κατά 13,04%  ( 3 από τις 23) 

Αστυνοµία κατά 30,43% ( 7 από τις 23 ) 

Εφορία κατά 13,04%  ( 3 από τις 23) 

Παραβάσεις κατά 13,04%  ( 3 από τις 23) 

Πρόστιµο κατά 13,04%  ( 3 από τις 23) 

∆ικαστήριο κατά 8,7% (2 από τις 23 ) 

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 23 ) 

(βλ. πίνακα 7α) 

 



 

 
 

 Γραφική παράσταση 7α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έβδοµης 
 
 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

«ΕΛΕΓΧΟΣ»: ερµηνεία Αριθµός Ποσοστό 

Ασφάλεια 3 12,5% 

Προστασία 2 8,33% 

Αστυνοµία 1 4,16% 

Εφορία 7 29,16% 

Παραβάσεις 6 25% 

Πρόστιµο   3 12,5% 

∆ικαστήριο 2 8,33% 

Άλλο 0 0% 

Σύνολο 24 100% 

Πίνακας 7β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έβδοµης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε είκοσι τέσσερις  

( 24 )  απαντήσεις. 

       Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις για το 

πρώτο πράγµα που σκέφτονται οι ερωτηθέντες στο άκουσµα της λέξης «έλεγχος», 

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

Ασφάλεια κατά 12,5% (3 από τις 24 ) 

Προστασία κατά 8,33%  ( 2 από τις 24 ) 
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Αστυνοµία κατά 4,16% ( 1 από τις 24 ) 

Εφορία κατά 29,16%  ( 7 από τις 24 ) 

Παραβάσεις κατά 25%  ( 6 από τις 24) 

Πρόστιµο κατά 12,5%  ( 3 από τις 24) 

∆ικαστήριο κατά 8,33% (2 από τις 24 ) 

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 24 ) 

(βλ. πίνακα 7β) 

 

 Γραφική παράσταση 7β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έβδοµης 

 
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

«ΕΛΕΓΧΟΣ»: ερµηνεία Αριθµός Ποσοστό 

Ασφάλεια 5 21,73% 

Προστασία 2 8,7% 

Αστυνοµία 2 8,7% 

Εφορία 4 17,39% 

Παραβάσεις 1 4,34% 

Πρόστιµο   4 17,39% 

∆ικαστήριο 2 8,7% 

Άλλο 3 13,04% 

Σύνολο 23 100% 

Πίνακας 7γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έβδοµης 
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    Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε είκοσι 

τέσσερις ( 23 )  απαντήσεις. 

       Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις για το 

πρώτο πράγµα που σκέφτονται οι ερωτηθέντες στο άκουσµα της λέξης «έλεγχος», 

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

Ασφάλεια κατά 21,73% (5 από τις 23 ) 

Προστασία κατά 8,7%  ( 2 από τις 23) 

 Αστυνοµία κατά 8,7%  ( 2 από τις 23) 

Εφορία κατά 17,39%  ( 4 από τις 23) 

Παραβάσεις κατά 4,34%  ( 1 από τις 23) 

Πρόστιµο κατά 17,39%  ( 4 από τις 23) 

∆ικαστήριο κατά 8,7% (2 από τις 23 ) 

Άλλο κατά 13,04% ( 3 από τις 23 ) οι οποίοι απάντησαν α) ΙΚΑ, β) ∆ουλεύει το 

Κράτος και γ) Ανάλογα τον έλεγχο. 

(βλ. πίνακα 7γ ) 

 

 Γραφική παράσταση 7γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έβδοµης 
 
 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

«ΕΛΕΓΧΟΣ»: ερµηνεία Αριθµός Ποσοστό 

Ασφάλεια 4 16,66% 

Προστασία 3 12,5% 
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Αστυνοµία 3 12,5% 

Εφορία 7 29,16% 

Παραβάσεις 2 8,33% 

Πρόστιµο   5 20,83% 

∆ικαστήριο 0 0% 

Άλλο 0 0% 

Σύνολο 24 100% 

Πίνακας 7δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έβδοµης 

 
    Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε είκοσι 

τέσσερις ( 24 )  απαντήσεις. 

      Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις για το 

πρώτο πράγµα που σκέφτονται οι ερωτηθέντες στο άκουσµα της λέξης «έλεγχος», 

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

Ασφάλεια κατά 16,66% (4 από τις 24 ) 

Προστασία κατά 12,5% ( 3 από τις 24 ) 

Αστυνοµία κατά 12,5% ( 3 από τις 24 ) 

Εφορία κατά 29,16%  ( 7 από τις 24 ) 

Παραβάσεις κατά 8,33%  ( 2 από τις 24) 

Πρόστιµο κατά 20,83%  ( 5 από τις 24) 

∆ικαστήριο κατά 0% ( 0 από τις 24 ) 

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 24 ) 

( βλ. πίνακα 7δ ) 

 

 



 

 
 

 Γραφική παράσταση 7δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έβδοµης 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

«ΕΛΕΓΧΟΣ»: ερµηνεία Αριθµός Ποσοστό 

Ασφάλεια 18 15 % 

Προστασία 14 11,67 % 

Αστυνοµία 16 13,33 % 

Εφορία 27 22,5 % 

Παραβάσεις 14 11,67 %% 

Πρόστιµο   17 14,17 % 

∆ικαστήριο 10 8,33 % 

Άλλο 4 3,33 % 

Σύνολο 120 100% 

Πίνακας 7ε : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έβδοµης 

     Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε εκατόν είκοσι 

( 120 )  απαντήσεις. 

       Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις για το 

πρώτο πράγµα που σκέφτονται οι ερωτηθέντες στο άκουσµα της λέξης «έλεγχος», 

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

Ασφάλεια κατά 15% (18 από τις 120 ) 

Προστασία κατά 11,67%  ( 14 από τις 120 ) 

Αστυνοµία κατά 13,33% ( 16 από τις 120 ) 
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Εφορία κατά 22,5%  ( 27 από τις 120 ) 

Παραβάσεις κατά 11,67%  ( 14 από τις 120) 

Πρόστιµο κατά 14,17%  ( 17 από τις 120) 

∆ικαστήριο κατά 8,33% ( 10 από τις 120 ) 

Άλλο κατά 3,33% ( 4 από τις 120 ) οι οποίοι απάντησαν: α)υγειονοµικό, β) ΙΚΑ, γ) 
∆ουλεύει το Κράτος και δ) Ανάλογα τον έλεγχο. 
 

( βλ. πίνακα 7ε ) 

 

 Γραφική παράσταση 7ε : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης έβδοµης 
 
 

Ερώτηση 8η 

8) Ποια/ες από τις παρακάτω υπηρεσίες διενήργησε/αν έλεγχο την τελευταία τριετία 
στην επιχείρησή σας (µπορείτε να δώσετε περισσότερες από µια απαντήσεις); 
Εφορία  
Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία  
Λιµενικό   
Σ.∆.Ο.Ε.  
Ι.Κ.Α  
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας   
Επιθεώρηση Εργασίας  
Πολεοδοµία  
Κτηνιατρική Υπηρεσία  
∆ηµοτική Αρχή  
∆ιεύθυνση Εµπορίου  
Πυροσβεστική Υπηρεσία  
Ε.Ο.Τ.  
Άλλη(Σηµειώστε  ποια) 
……………………………………………… 
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ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ Αριθµός Ποσοστό 

Εφορία 12 13,95% 

Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 

11 12,79% 

Λιµενικό  1 1,16% 

Σ.∆.Ο.Ε. 13 15,12% 

Ι.Κ.Α 10 11,63% 

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγείας  

8 9,3% 

Επιθεώρηση Εργασίας 5 5,81% 

Πολεοδοµία 4 4,65% 

Κτηνιατρική Υπηρεσία 1 1,16% 

∆ηµοτική Αρχή 5 5,81% 

∆ιεύθυνση Εµπορίου 0 0% 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 6 6,98% 

Ε.Ο.Τ. 9 10,46% 

Άλλη 1 1,16% 

Σύνολο 86 100% 

Πίνακας 8 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης όγδοης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε ογδόντα έξι 

(86)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων οι απαντήσεις για το από 

ποια/ες υπηρεσίες ελέχθησαν οι επιχειρήσεις κατά την τελευταία τριετία, 

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

Εφορία κατά 13,95% ( 12 από τις 86 ) 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία κατά 12,79% ( 11 από τις 86 ) 

Λιµενικό κατά 1,16% ( 1 από τις 86 ) 

Σ.∆.Ο.Ε. κατά 15,12% ( 13 από τις 86 ) 



 

 
 

Ι.Κ.Α. κατά 11,63% ( 10 από τις 86 ) 

∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας  κατά 9,3% ( 8 από τις 86 ) 

Επιθεώρηση Εργασίας κατά 5,81% ( 5 από τις 86 ) 

Πολεοδοµία κατά 4,65% ( 4 από τις 86 ) 

Κτηνιατρική Υπηρεσία κατά 1,16% ( 1 από τις 86 ) 

∆ηµοτική Αρχή  κατά 5,81% ( 5 από τις 86 ) 

∆ιεύθυνση Εµπορίου κατά 0% ( 0 από τις 86 ) 

Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά 6,98% ( 6 από τις 86 ) 

 Ε.Ο.Τ. κατά 10,46% ( 9 από τις 86 ) 

Άλλη κατά 1,16% ( 1 από τις 86 ) ο οποίος απάντησε τουριστική αστυνοµία. 

( βλ. πίνακα 8 ) 

 

 Γραφική παράσταση 8 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης όγδοης 
 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ Αριθµός Ποσοστό 

Εφορία 12 13,33% 

Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 

17 18,88% 

Λιµενικό  0 0% 

Σ.∆.Ο.Ε. 3 3,33% 

Ι.Κ.Α 11 12,22% 

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγείας  

13 14,44% 
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Επιθεώρηση Εργασίας 7 7,77% 

Πολεοδοµία 5 5,55% 

Κτηνιατρική Υπηρεσία 2 2,22% 

∆ηµοτική Αρχή 8 8,88% 

∆ιεύθυνση Εµπορίου 2 2,22% 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 8 8,88% 

Ε.Ο.Τ. 2 2,22% 

Άλλη 0 0% 

Σύνολο 90 100% 

Πίνακας 8α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης όγδοης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε ενενήντα ( 90 )  

απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων οι απαντήσεις για το  

ποια/ες υπηρεσίες έλεγξαν την επιχείρησή τους κατά την τελευταία τριετία, 

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

Εφορία κατά 13,33% ( 12 από τις 90 ) 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία κατά 18,88% ( 17 από τις 90 ) 

Λιµενικό κατά 0% ( 0 από τις 90 ) 

Σ.∆.Ο.Ε. κατά 3,33% ( 3 από τις 90 ) 

Ι.Κ.Α. κατά 12,22% ( 11 από τις 90 ) 

∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας  κατά 14,44% ( 13 από τις 90 ) 

Επιθεώρηση Εργασίας κατά 7,77% ( 7 από τις 90 ) 

Πολεοδοµία κατά 5,55% ( 5 από τις 90 ) 

Κτηνιατρική Υπηρεσία κατά 2,22% ( 2 από τις 90 ) 

∆ηµοτική Αρχή  κατά 8,88% ( 8 από τις 90 ) 

∆ιεύθυνση Εµπορίου κατά 2,22% ( 2 από τις 90 ) 

Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά 8,88% ( 8 από τις 90 ) 

Ε.Ο.Τ. κατά 2,22% ( 2 από τις 90 ) 

Άλλη κατά 0% ( 0 από τις 90 ) 

( βλ. πίνακα 8α) 

 



 

 
 

 
Γραφική παράσταση 8α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης όγδοης 
 
 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ Αριθµός Ποσοστό 

Εφορία 10 11,76% 

Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 

15 17,64% 

Λιµενικό  2 2,35% 

Σ.∆.Ο.Ε. 8 9,41% 

Ι.Κ.Α 10 11,76% 

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγείας  

12 14,11% 

Επιθεώρηση Εργασίας 4 4,7% 

Πολεοδοµία 1 1,17% 

Κτηνιατρική Υπηρεσία 2 2,35% 

∆ηµοτική Αρχή 7 8,24% 

∆ιεύθυνση Εµπορίου 3 3,53% 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 7 8,24% 

Ε.Ο.Τ. 3 3,53% 

Άλλη 1 1,17% 

Σύνολο 85 100% 

Πίνακας 8β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης όγδοης 
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Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε ογδόντα πέντε 

(85)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων οι απαντήσεις για το  

ποια/ες υπηρεσίες έλεγξαν την επιχείρησή τους κατά την τελευταία τριετία, 

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

Εφορία κατά 11,76% ( 10 από τις 85 ) 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία κατά 17,64% ( 15 από τις 85 ) 

Λιµενικό κατά 2,35% ( 2 από τις 85 ) 

Σ.∆.Ο.Ε. κατά 9,41% ( 8 από τις 85 ) 

Ι.Κ.Α. κατά 11,76% ( 10 από τις 85 ) 

∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας  κατά 14,11% ( 12 από τις 85 ) 

Επιθεώρηση Εργασίας κατά 4,7% ( 4 από τις 85 ) 

Πολεοδοµία κατά 1,17% ( 1 από τις 85 ) 

Κτηνιατρική Υπηρεσία κατά 2,35% ( 2 από τις 85 ) 

∆ηµοτική Αρχή  κατά 8,24% ( 7 από τις 85 ) 

∆ιεύθυνση Εµπορίου κατά 3,53% ( 3 από τις 85 ) 

Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά 8,24% ( 7 από τις 85 ) 

Ε.Ο.Τ. κατά 3,53% ( 3 από τις 85 ) 

Άλλη κατά 1,17% ( 1 από τις 85 ) ο οποίος απάντησε  τουριστική αστυνοµία. 

( βλ. πίνακα 8β ) 

 

 
Γραφική παράσταση 8β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης όγδοης 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ Αριθµός Ποσοστό 

Εφορία 14 13,33% 

Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 

12 11,43% 

Λιµενικό  0 0% 

Σ.∆.Ο.Ε. 10 9,52% 

Ι.Κ.Α 17 16,19% 

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγείας  

11 10,48% 

Επιθεώρηση Εργασίας 6 5,71% 

Πολεοδοµία 5 4,76% 

Κτηνιατρική Υπηρεσία 2 1,9% 

∆ηµοτική Αρχή 12 11,43% 

∆ιεύθυνση Εµπορίου 1 0,95% 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 8 7,62% 

Ε.Ο.Τ. 5 4,76% 

Άλλη 2 1,9% 

Σύνολο 105 100% 

Πίνακας 8γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης όγδοης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε εκατόν πέντε  

(105)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων οι απαντήσεις για το  

ποια/ες υπηρεσίες έλεγξαν την επιχείρησή τους κατά την τελευταία τριετία, 

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

 Εφορία κατά 13,33% ( 14 από τις 105 ) 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία κατά 11,43% ( 12 από τις 105 ) 

Λιµενικό κατά 0% ( 0 από τις 105 ) 

Σ.∆.Ο.Ε. κατά 9,52% ( 10 από τις 105 ) 

Ι.Κ.Α. κατά 16,19% ( 17 από τις 105 ) 

∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας  κατά 10,48% ( 11 από τις 105 ) 

Επιθεώρηση Εργασίας κατά 5,71% ( 6 από τις 105 ) 

Πολεοδοµία κατά 4,76% ( 5 από τις 105 ) 



 

 
 

Κτηνιατρική Υπηρεσία κατά 1,9% ( 2 από τις 105 ) 

∆ηµοτική Αρχή  κατά 11,43% ( 12 από τις 105 ) 

∆ιεύθυνση Εµπορίου κατά 0,95% ( 1 από τις 105 ) 

Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά 7,62% ( 8 από τις 105 ) 

Ε.Ο.Τ. κατά 4,76% ( 5 από τις 105 ) 

Άλλη κατά 1,9% ( 2 από τις 105 ) οι οποίοι απάντησαν: α) Και άλλοι πολλοί και β) 

ΑΕΠΙ. 

( βλ. πίνακα 8 γ) 

 
 

 
Γραφική παράσταση 8γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης όγδοης 
 
 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ Αριθµός Ποσοστό 

Εφορία 17 15,89% 

Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 

9 8,41% 

Λιµενικό  4 3,73% 

Σ.∆.Ο.Ε. 17 15,89% 

Ι.Κ.Α 17 15,89% 

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγείας  

12 11,21% 

Επιθεώρηση Εργασίας 9 8,41% 

Πολεοδοµία 2 1,87% 
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Κτηνιατρική Υπηρεσία 1 0,93% 

∆ηµοτική Αρχή 7 6,54% 

∆ιεύθυνση Εµπορίου 2 1,87% 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 4 3,74% 

Ε.Ο.Τ. 4 3,74% 

Άλλη 2 1,87% 

Σύνολο 107 100% 

Πίνακας 8δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης όγδοης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε εκατόν επτά  

(107)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων οι απαντήσεις για το  

ποια/ες υπηρεσίες έλεγξαν την επιχείρησή τους κατά την τελευταία τριετία, 

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

Εφορία κατά 15,89% ( 17 από τις 107 ) 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία κατά 8,41% ( 9 από τις 107 ) 

Λιµενικό κατά 3,73% ( 4 από τις 107 ) 

Σ.∆.Ο.Ε. κατά 15,89% ( 17 από τις 107 ) 

Ι.Κ.Α. κατά 15,89% ( 17 από τις 107 ) 

∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας  κατά 11,21% ( 12 από τις 107 ) 

Επιθεώρηση Εργασίας κατά 8,41% ( 9 από τις 107 ) 

Πολεοδοµία κατά 1,87% ( 2 από τις 107 ) 

Κτηνιατρική Υπηρεσία κατά 0,93% ( 1 από τις 107 ) 

∆ηµοτική Αρχή  κατά 6,54% ( 7 από τις 107 ) 

∆ιεύθυνση Εµπορίου κατά 1,87% ( 2 από τις 107 ) 

Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά 3,74% ( 4 από τις 107 ) 

Ε.Ο.Τ. κατά 3,74% ( 4 από τις 107 ) 

Άλλη κατά 1,87% ( 2 από τις 107 )  οι οποίοι απάντησαν : α) Καµία και β) ΕΦΕΤ. 

( βλ. πίνακα 8 δ ) 

 
 



 

 
 

 
Γραφική παράσταση 8δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης όγδοης 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ Αριθµός Ποσοστό 

Εφορία 65 13,74 % 

Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 

64 13,53 % 

Λιµενικό  7 1,47 % 

Σ.∆.Ο.Ε. 51 10,78 % 

Ι.Κ.Α 65 13,74 % 

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγείας  

56 11,83 % 

Επιθεώρηση Εργασίας 31 6,55 % 

Πολεοδοµία 17 3,59 % 

Κτηνιατρική Υπηρεσία 8 1,69 % 

∆ηµοτική Αρχή 39 8,24 % 

∆ιεύθυνση Εµπορίου 8 1,69 % 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 33 6,97 % 

Ε.Ο.Τ. 23 4,86 % 

Άλλη 6 1,26 % 

Σύνολο 473 100% 

Πίνακας 8ε : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης όγδοης 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε τετρακόσιες 

εβδοµήντα τρεις   ( 473 )  απαντήσεις. 
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 Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων οι απαντήσεις για το 

ποια/ες υπηρεσίες έλεγξαν την επιχείρησή τους κατά την τελευταία τριετία, 

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

Εφορία κατά 13,74% ( 65 από τις 473 ) 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία κατά 13,53% ( 64 από τις 473 ) 

Λιµενικό κατά 1,47% ( 7 από τις 473 ) 

Σ.∆.Ο.Ε. κατά 10,78% ( 51 από τις 473 ) 

Ι.Κ.Α. κατά 13,74% ( 65 από τις 473 ) 

∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας  κατά 11,83% ( 56 από τις 473 ) 

Επιθεώρηση Εργασίας κατά 6,55% ( 31 από τις 473 ) 

Πολεοδοµία κατά 3,59% ( 17 από τις 473 ) 

Κτηνιατρική Υπηρεσία κατά 1,69% ( 8 από τις 473 ) 

∆ηµοτική Αρχή  κατά 8,24% ( 39 από τις 473 ) 

∆ιεύθυνση Εµπορίου κατά 1,69% ( 8 από τις 473 ) 

Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά 6,97% ( 33 από τις 473 ) 

Ε.Ο.Τ. κατά 4,86% ( 23 από τις473 ) 

Άλλη κατά 1,26% ( 6 από τις 473 ) οι οποίοι απάντησαν : α)τουριστική αστυνοµία, 
β)Τουριστική αστυνοµία, γ) Και άλλοι πολλοί, δ) ΑΕΠΙ, ε) Καµία και στ) ΕΦΕΤ. 
 

( βλ. πίνακα 8 ε ) 

 
 

 

Γραφική παράσταση 8ε : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης όγδοης 

 

13,74%13,53%

1,47%

10,78%

13,74%
11,83%
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3,59%
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8,24%
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4,86%
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14,00%

16,00%



 

 

 

Ερώτηση 9η 

 
9) Πιστεύετε ότι υπάρχει διαφοροποίηση
υπαλλήλους κατά την διενέργεια
παραβάσεων; 
Α) Ναι  �                        
 
 

∆ιαφοροποίηση ελέγχων 

Ναι 

Όχι 

Σύνολο 

Πίνακας 9 : Στοιχεία ερωτηθέντων

 
Όπως προκύπτει από την

πιστεύουν πως υπάρχει διαφοροποίηση

υπαλλήλους κατά την διενέργεια

παραβάσεων, διαµορφώθηκαν

Ναι  κατά  30% ( 6 από τα

Όχι κατά 70% ( 14 από τα

(βλ. πίνακα 9 ) 

Γραφική παράσταση 9 : Στο

 
 

30%

υπάρχει διαφοροποίηση στην ανεκτικότητα/ ελαστικότητα
κατά την διενέργεια ελέγχων ως προς την βεβαίωση ή µη των

                        β) Όχι   �   

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

 

 Αριθµός Ποσοστό

6 30 

14 70 

20 100%

ιχεία ερωτηθέντων ερώτησης ένατης 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις

υπάρχει διαφοροποίηση στην ανεκτικότητα/ ελαστικότητα

κατά την διενέργεια ελέγχων ως προς την βεβαίωση

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

από τα 20 ) 

από τα 20 )  

: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης ένατης 

70%

όχι

ναι

 

ελαστικότητα από τους 
βεβαίωση ή µη των 

Ποσοστό 

30 % 

70 % 

100% 

οι απαντήσεις για το αν 

ελαστικότητα από τους 

την βεβαίωση ή µη των 

 



 

 

∆ιαφοροποίηση ελέγχων 

Ναι 

Όχι 

Σύνολο 

Πίνακας 9α : Στοιχεία ερωτηθέντων

 

Όπως προκύπτει από την

πιστεύουν πως υπάρχει διαφοροποίηση

υπαλλήλους κατά την διενέργεια

παραβάσεων, διαµορφώθηκαν

Ναι  κατά  70% ( 14 από τα

Όχι κατά 30% ( 6 από τα 20 ) 

(βλ. πίνακα 9α ) 

 

Γραφική παράσταση 9α : Στο

 
 

∆ιαφοροποίηση ελέγχων 

Ναι 

Όχι 

Σύνολο 

Πίνακας 9β : Στοιχεία ερωτηθέντων

 

70%

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 Αριθµός Ποσοστό

14 70 

6 30 

20 100%

ιχεία ερωτηθέντων ερώτησης ένατης 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις

υπάρχει διαφοροποίηση στην ανεκτικότητα/ ελαστικότητα

κατά την διενέργεια ελέγχων ως προς την βεβαίωση

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

πό τα 20 ) 

από τα 20 )  

: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης ένατης 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

 Αριθµός Ποσοστό

14 70 

6 30 

20 100%

ιχεία ερωτηθέντων ερώτησης ένατης 

30%

όχι

ναι

 

Ποσοστό 

70 % 

30 % 

100% 

οι απαντήσεις για το αν 

ελαστικότητα από τους 

την βεβαίωση ή µη των 

 

Ποσοστό 

70 % 

30 % 

100% 



 

 

Όπως προκύπτει από την

πιστεύουν πως υπάρχει διαφοροποίηση

υπαλλήλους κατά την διενέργεια

παραβάσεων, διαµορφώθηκαν

Ναι  κατά  70% ( 14 από τα

Όχι κατά 30% ( 6 από τα 20 ) 

(βλ. πίνακα 9β ) 

 

Γραφική παράσταση 9β : Στο

 
 

∆ιαφοροποίηση ελέγχων 

Ναι 

Όχι 

Σύνολο 

Πίνακας 9γ : Στοιχεία ερωτηθέντων

  

 Όπως προκύπτει από την

πιστεύουν πως υπάρχει διαφοροποίηση

υπαλλήλους κατά την διενέργεια

παραβάσεων, διαµορφώθηκαν

Ναι  κατά  60% ( 12 από τα

Όχι κατά 40% ( 8 από τα 20 ) 

(βλ. πίνακα 9γ ) 

70%

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις

υπάρχει διαφοροποίηση στην ανεκτικότητα/ ελαστικότητα

κατά την διενέργεια ελέγχων ως προς την βεβαίωση

ρφώθηκαν ως εξής : 

από τα 20 ) 

από τα 20 )  

: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης ένατης 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

 Αριθµός Ποσοστό

12 60 

8 40 

20 100%

ιχεία ερωτηθέντων ερώτησης ένατης 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις

υπάρχει διαφοροποίηση στην ανεκτικότητα/ ελαστικότητα

κατά την διενέργεια ελέγχων ως προς την βεβαίωση

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

από τα 20 ) 

από τα 20 )  

30%

όχι

ναι

 

οι απαντήσεις για το αν 

ελαστικότητα από τους 

την βεβαίωση ή µη των 

 

Ποσοστό 

60 % 

40 % 

100% 

οι απαντήσεις για το αν 

ελαστικότητα από τους 

την βεβαίωση ή µη των 



 

 

 

Γραφική παράσταση 9γ : Στο

 
 

∆ιαφοροποίηση ελέγχων 

Ναι 

Όχι 

Σύνολο 

Πίνακας 9δ : Στοιχεία ερωτηθέντων

 

Όπως προκύπτει από την

πιστεύουν πως υπάρχει διαφοροποίηση

υπαλλήλους κατά την διενέργεια

παραβάσεων, διαµορφώθηκαν

Ναι  κατά 70% ( 14 από τα

Όχι κατά 30% ( 6 από τα 2

(βλ. πίνακα 9δ ) 

 

60%

: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης ένατης 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

 Αριθµός Ποσοστό

14 70 

6 30 

20 100%

ιχεία ερωτηθέντων ερώτησης ένατης 

την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις

υπάρχει διαφοροποίηση στην ανεκτικότητα/ ελαστικότητα

κατά την διενέργεια ελέγχων ως προς την βεβαίωση

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

από τα 20 )   

από τα 20 )  

40%

όχι

ναι

 

 

Ποσοστό 

70 % 

30 % 

100% 

οι απαντήσεις για το αν 

ελαστικότητα από τους 

την βεβαίωση ή µη των 



 

 

Γραφική παράσταση 9δ : Στο

 

 
 

∆ιαφοροποίηση ελέγχων 

Ναι 

Όχι 

Σύνολο 

Πίνακας 9ε : Στοιχεία ερωτηθέντων

 
 

 Όπως προκύπτει από την

πιστεύουν πως υπάρχει διαφοροποίηση

υπαλλήλους κατά την διενέργεια

παραβάσεων, διαµορφώθηκαν

Ναι  κατά 60% ( 60 από τα

Όχι κατά 40% ( 40 από τα

(βλ. πίνακα 9ε ) 

 
 
 

70%

: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης ένατης 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 Αριθµός Ποσοστό

60 60

40 40

100 100%

ερωτηθέντων ερώτησης ένατης 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις

υπάρχει διαφοροποίηση στην ανεκτικότητα/ ελαστικότητα

κατά την διενέργεια ελέγχων ως προς την βεβαίωση

διαµορφώθηκαν ως εξής : 

από τα 100 )   

από τα 100 )  

30%

όχι

ναι

 

 

Ποσοστό 

60  % 

40  % 

100% 

οι απαντήσεις για το αν 

ελαστικότητα από τους 

την βεβαίωση ή µη των 



 

 

Γραφική παράσταση 9ε : Στο

 
 

Ερώτηση 10η  
 
10) Αν ναι από τους  υπαλλήλους
 

 
 

∆ιαφοροποίηση ελέγχων 

ανά υπηρεσία 

Εφορία 

Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 

60%

Εφορία 
Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία
Λιµενικό  
Σ.∆.Ο.Ε. 
Ι.Κ.Α 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας
Επιθεώρηση Εργασίας 
Πολεοδοµία 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 
∆ηµοτική Αρχή 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Ε.Ο.Τ. 
Άλλη (Σηµειώστε  ποια) 
…………………………………………

: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης ένατης 

τους υπαλλήλους ποιας/ων υπηρεσιών ; 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

 

ελέγχων Αριθµός Ποσοστό

1 5,88

2 11,76

40%

όχι

ναι

 
Οικονοµική Αστυνοµία  

 
 
 

Υγιεινής Υγείας   
 
 
 
 
 

  
 

………………………………………… 
 

 

 

Ποσοστό 

5,88% 

11,76% 



 

 
 

Λιµενικό  0 0% 

Σ.∆.Ο.Ε. 2 11,76% 

Ι.Κ.Α 2 11,76% 

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγείας  

2 11,76% 

Επιθεώρηση Εργασίας 0 0% 

Πολεοδοµία 2 11,76% 

Κτηνιατρική Υπηρεσία 0 0% 

∆ηµοτική Αρχή 1 5,88% 

∆ιεύθυνση Εµπορίου 0 0% 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 2 11,76% 

Ε.Ο.Τ. 3 17,65% 

Άλλη 0 0% 

Σύνολο 17 100% 

Πίνακας 10 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης 

 
Στην ερώτηση αυτή από τα έξι (6) άτοµα που απάντησαν «ναι» στην ένατη 

ερώτηση, λάβαµε δεκαεπτά  (17)  απαντήσεις. 

 Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις για το 

από ποιες υπηρεσίες προέρχονται οι υπάλληλοι που επιδεικνύουν ανεκτικότητα/ 

ελαστικότητα κατά την διενέργεια ελέγχων ως προς την βεβαίωση ή µη των 

παραβάσεων, διαµορφώθηκαν ως εξής : 

Εφορία  κατά 5,88% ( 2 από τις 17 ) 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία κατά 11,76% ( 2 από τις 17 ) 

Λιµενικό κατά 0% ( 0 από τις 17 ) 

Σ.∆.Ο.Ε. κατά 11,76% ( 2 από τις 17 ) 

Ι.Κ.Α. κατά 11,76% ( 2 από τις 17 ) 

∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας κατά 11,76% ( 2 από τις 17 ) 

Επιθεώρηση Εργασίας κατά 0% ( 0 από τις 17 ) 

Πολεοδοµία κατά 11,76% ( 2 από τις 17 ) 

Κτηνιατρική Υπηρεσία κατά 0% ( 0 από τις 17 ) 

∆ηµοτική Αρχή  κατά 5,88%  ( 1 από τις 17 ) 

∆ιεύθυνση Εµπορίου κατά 0% ( 0 από τις 17 ) 

Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά 11,76% ( 2 από τις 17 ) 



 

 
 

Ε.Ο.Τ. κατά 17,65% ( 3 από τις 17 ) 

Άλλη κατά 0% ( 0 από τις 17 ) 

( βλ. πίνακα 10 ) 

 

 Γραφική παράσταση 10 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης 

 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

∆ιαφοροποίηση ελέγχων 

ανά υπηρεσία 

Αριθµός Ποσοστό 

Εφορία 10 26,31% 

Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 

2 5,26% 

Λιµενικό  0 0% 

Σ.∆.Ο.Ε. 1 2,63% 

Ι.Κ.Α 3 7,89% 

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγείας  

8 21,05% 

Επιθεώρηση Εργασίας 1 2,63% 

Πολεοδοµία 3 7,89% 

Κτηνιατρική Υπηρεσία 0 0% 

∆ηµοτική Αρχή 5 13,16% 

∆ιεύθυνση Εµπορίου 2 5,26% 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 3 7,89% 

5,88%

11,76%

0,00%

11,76%

11,76%

11,76%

0,00%

11,76%

0,00%

5,88%

0,00%

11,76%

17,65%

0,00%0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%



 

 
 

Ε.Ο.Τ. 0 0% 

Άλλη 0 0% 

Σύνολο 38 100% 

Πίνακας 10 α: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα δεκατέσσερα (14) άτοµα που απάντησαν «ναι» στην 

ένατη ερώτηση , λάβαµε τριάντα οκτώ (38)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις για το 

από ποιες υπηρεσίες προέρχονται οι υπάλληλοι που επιδεικνύουν ανεκτικότητα/ 

ελαστικότητα κατά την διενέργεια ελέγχων ως προς την βεβαίωση ή µη των 

παραβάσεων, διαµορφώθηκαν ως εξής : 

Εφορία  κατά 26,31% ( 10 από τις 38 ) 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία κατά 5,26% ( 2 από τις 38 ) 

Λιµενικό κατά 0% ( 0 από τις 38 ) 

Σ.∆.Ο.Ε. κατά 2,63% ( 2 από τις 38 ) 

Ι.Κ.Α. κατά 7,89% ( 3 από τις 38 ) 

∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας κατά 21,05% ( 8 από τις 38 ) 

Επιθεώρηση Εργασίας κατά 2,63% ( 1 από τις 38 ) 

Πολεοδοµία κατά 7,89% ( 3 από τις 38 ) 

Κτηνιατρική Υπηρεσία κατά 0% ( 0 από τις 38 ) 

∆ηµοτική Αρχή  κατά 13,16%  ( 5 από τις 38 ) 

∆ιεύθυνση Εµπορίου κατά 5,26% ( 2 από τις 38 ) 

Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά 7,89% ( 3 από τις 38 ) 

Ε.Ο.Τ. κατά 0% ( 0 από τις 38 ) 

Άλλη κατά 0% ( 0 από τις 38 ) 

( βλ. πίνακα 10α ) 

 



 

 
 

 Γραφική παράσταση 10α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης 
 
 
 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

∆ιαφοροποίηση ελέγχων 

ανά υπηρεσία 

Αριθµός Ποσοστό 

Εφορία 2 4,65% 

Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 

7 16,28% 

Λιµενικό  2 4,65% 

Σ.∆.Ο.Ε. 4 9,3% 

Ι.Κ.Α 3                   6,98% 

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγείας  

6  13,95% 

Επιθεώρηση Εργασίας 1 2,32% 

Πολεοδοµία 1 2,32% 

Κτηνιατρική Υπηρεσία 3 6,98% 

∆ηµοτική Αρχή 5 11,62% 

∆ιεύθυνση Εµπορίου 2 4,65% 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 4 9,3% 

Ε.Ο.Τ. 2 4,65% 

Άλλη 1 2,32% 

Σύνολο 43 100% 

Πίνακας 10 β: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης 

26,31%

5,26%

0,00%
2,63%

7,89%

21,05%

2,63%

7,89%

0,00%

13,16%

5,26%
7,89%

0,00% 0,00%0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%



 

 
 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα δεκατέσσερα (14) άτοµα που απάντησαν «ναι» στην 

ένατη ερώτηση , λάβαµε σαράντα τρεις (43)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις για το 

από ποιες υπηρεσίες προέρχονται οι υπάλληλοι που επιδεικνύουν ανεκτικότητα/ 

ελαστικότητα κατά την διενέργεια ελέγχων ως προς την βεβαίωση ή µη των 

παραβάσεων, διαµορφώθηκαν ως εξής : 

Εφορία  κατά 4,65% ( 2 από τις 43 ) 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία κατά 16,28% ( 7 από τις 43 ) 

Λιµενικό κατά 4,65% ( 2 από τις 43 ) 

Σ.∆.Ο.Ε. κατά 9,3% ( 4 από τις 43 ) 

Ι.Κ.Α. κατά 6,98% ( 3 από τις 43 ) 

∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας κατά 13,95% ( 6 από τις 43 ) 

Επιθεώρηση Εργασίας κατά 2,32% ( 1 από τις 43 ) 

Πολεοδοµία κατά 2,32% ( 1 από τις 43 ) 

Κτηνιατρική Υπηρεσία κατά 6,98% ( 3 από τις 43 ) 

∆ηµοτική Αρχή  κατά 11,62%  ( 5 από τις 43 ) 

∆ιεύθυνση Εµπορίου κατά 4,65% ( 2 από τις 43 ) 

Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά 9,3% ( 4 από τις 43 ) 

Ε.Ο.Τ. κατά 4,65% ( 2 από τις 43 ) 

Άλλη κατά 2,32% ( 1 από τις 43 ) ο οποίος απάντησε ΕΦΕΤ 

( βλ. πίνακα 10β ) 

 



 

 
 

 Γραφική παράσταση 10β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης 
 
 
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

∆ιαφοροποίηση ελέγχων 

ανά υπηρεσία 

Αριθµός Ποσοστό 

Εφορία 4 10,26% 

Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 

5 12,82% 

Λιµενικό  1 2,56% 

Σ.∆.Ο.Ε. 3 7,69% 

Ι.Κ.Α 3                  7,69% 

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγείας  

2 5,13% 

Επιθεώρηση Εργασίας 2 5,13% 

Πολεοδοµία 1 2,56% 

Κτηνιατρική Υπηρεσία 2 5,13% 

∆ηµοτική Αρχή 7 17,95% 

∆ιεύθυνση Εµπορίου 2 5,13% 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 4 10,26% 

Ε.Ο.Τ. 3 7,69% 

Άλλη 0 0% 

Σύνολο 39 100% 

Πίνακας 10γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης 

4,65%

16,28%

4,65%

9,30%

6,98%

13,95%

2,32% 2,32%

6,98%

11,62%

4,65%

9,30%

4,65%
2,32%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%



 

 
 

Στην ερώτηση αυτή από τα δώδεκα (12) άτοµα που απάντησαν «ναι» στην ένατη 

ερώτηση , λάβαµε τριάντα εννέα (39)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις για το 

από ποιες υπηρεσίες προέρχονται οι υπάλληλοι που επιδεικνύουν ανεκτικότητα/ 

ελαστικότητα κατά την διενέργεια ελέγχων ως προς την βεβαίωση ή µη των 

παραβάσεων, διαµορφώθηκαν ως εξής : 

Εφορία  κατά 10,26% ( 4 από τις 39 ) 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία κατά 12,82% ( 5 από τις 39 ) 

Λιµενικό κατά 2,56% ( 1 από τις 39 ) 

Σ.∆.Ο.Ε. κατά 7,69% ( 3 από τις 39 ) 

Ι.Κ.Α. κατά 7,69% ( 3 από τις 39 ) 

∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας κατά 5,13% ( 2 από τις 39 ) 

Επιθεώρηση Εργασίας κατά 5,13% ( 2 από τις 39 ) 

Πολεοδοµία κατά 2,56% ( 1 από τις 39 ) 

Κτηνιατρική Υπηρεσία κατά 5,13% ( 2 από τις 39 ) 

∆ηµοτική Αρχή  κατά 17,95%  ( 7 από τις 39 ) 

∆ιεύθυνση Εµπορίου κατά 5,13% ( 2 από τις 39 ) 

Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά 10,26% ( 4 από τις 39 ) 

Ε.Ο.Τ. κατά 7,69% ( 3 από τις 39 ) 

Άλλη κατά 0% ( 0 από τις 39 ) 

( βλ. πίνακα 10γ ) 

 

 Γραφική παράσταση 10γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης 
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ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

∆ιαφοροποίηση ελέγχων 

ανά υπηρεσία 

Αριθµός Ποσοστό 

Εφορία 6 13,33% 

Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 

5 11,11% 

Λιµενικό  2 4,44% 

Σ.∆.Ο.Ε. 7 15,55% 

Ι.Κ.Α 6                 13,33 % 

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγείας  

4  8,88% 

Επιθεώρηση Εργασίας 3 6,67% 

Πολεοδοµία 1 2,22% 

Κτηνιατρική Υπηρεσία 2 4,44% 

∆ηµοτική Αρχή 5 11,11% 

∆ιεύθυνση Εµπορίου 1 2,22% 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 2 4,44% 

Ε.Ο.Τ. 1 2,22% 

Άλλη 0 0% 

Σύνολο 45 100% 

Πίνακας 10δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα δεκατέσσερα (14) άτοµα που απάντησαν «ναι» στην 

ένατη ερώτηση , λάβαµε σαράντα τρεις (43)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις για το 

από ποιες υπηρεσίες προέρχονται οι υπάλληλοι που επιδεικνύουν ανεκτικότητα/ 

ελαστικότητα κατά την διενέργεια ελέγχων ως προς την βεβαίωση ή µη των 

παραβάσεων, διαµορφώθηκαν ως εξής : 

Εφορία  κατά 13,33% ( 6 από τις 43 ) 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία κατά 11,11% ( 5 από τις 43 ) 

Λιµενικό κατά 4,44% ( 2 από τις 43 ) 

Σ.∆.Ο.Ε. κατά 15,55% ( 7 από τις 43 ) 

Ι.Κ.Α. κατά 13,33% ( 6 από τις 43 ) 



 

 
 

∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας κατά 8,88% ( 4 από τις 43 ) 

Επιθεώρηση Εργασίας κατά 6,67% ( 3 από τις 43 ) 

Πολεοδοµία κατά 2,22% ( 1 από τις 43 ) 

Κτηνιατρική Υπηρεσία κατά 4,44% ( 2 από τις 43 ) 

∆ηµοτική Αρχή  κατά 11,11%  ( 5 από τις 43 ) 

∆ιεύθυνση Εµπορίου κατά 2,22% ( 1 από τις 43 ) 

Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά 4,44% ( 2 από τις 43 ) 

Ε.Ο.Τ. κατά 2,22% ( 1 από τις 43 ) 

Άλλη κατά 0% ( 0 από τις 43 ) 

( βλ. πίνακα 10δ ) 

 

 

 Γραφική παράσταση 10δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης 
 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

∆ιαφοροποίηση ελέγχων 

ανά υπηρεσία 

Αριθµός Ποσοστό 

Εφορία 23 12,63 % 

Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 

21 11,53 % 

Λιµενικό  5 2,74 % 

Σ.∆.Ο.Ε. 17 9,34 % 

Ι.Κ.Α 17                  9,34 % 
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∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγείας  

22 12,08 % 

Επιθεώρηση Εργασίας 7 3,84 % 

Πολεοδοµία 8 4,39 % 

Κτηνιατρική Υπηρεσία 7 3,84 % 

∆ηµοτική Αρχή 23 12,63 % 

∆ιεύθυνση Εµπορίου 7 3,84 % 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 15 8,24 % 

Ε.Ο.Τ. 9 4,94 % 

Άλλη 1 0,54 % 

Σύνολο 182 100% 

Πίνακας 10 ε: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα εξήντα (60) άτοµα που απάντησαν «ναι» στην ένατη 

ερώτηση , λάβαµε εκατόν ογδόντα δύο (182)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις για το 

από ποιες υπηρεσίες προέρχονται οι υπάλληλοι που επιδεικνύουν ανεκτικότητα/ 

ελαστικότητα κατά την διενέργεια ελέγχων ως προς την βεβαίωση ή µη των 

παραβάσεων, διαµορφώθηκαν ως εξής : 

Εφορία  το 12,63% ( 23 από τις 182 ) 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία το 11,53% ( 21 από τις 182 ) 

Λιµενικό το 2,74% ( 5 από τις 182 ) 

Σ.∆.Ο.Ε. το 9,34% ( 17 από τις 182 ) 

Ι.Κ.Α. το 9,34% ( 17 από τις 182 ) 

∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας το 12,08% ( 22 από τις 182 ) 

Επιθεώρηση Εργασίας το 3,84% ( 7 από τις 182 ) 

Πολεοδοµία το 4,39% ( 8 από τις 182 ) 

Κτηνιατρική Υπηρεσία το 3,84% ( 7 από τις 182 ) 

∆ηµοτική Αρχή  το 12,63%  ( 23 από τις 182 ) 

∆ιεύθυνση Εµπορίου το 3,84% ( 7 από τις 182 ) 

Πυροσβεστική Υπηρεσία το 8,24% ( 15 από τις 182 ) 

Ε.Ο.Τ. το 4,94% ( 9 από τις 182 ) 

Άλλη το 0,54% ( 1 από τις 182 )  ο οποίος απάντησε ΕΦΕΤ . 

( βλ. πίνακα 10ε ) 



 

 
 

 

 Γραφική παράσταση 10ε : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης 
 
 
 

Ερώτηση 11η 

11) Σηµειώστε το βαθµό ικανοποίησής σας από τον τρόπο διενέργειας ελέγχων των 
αρµόδιων αρχών   στην περιοχή σας; 
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Εµπορίου 

Εφορία       
Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

      

Ε.Ο.Τ.       
Άλλη……………
………………… 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 
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Αστυνοµία/ 
Οικονοµική 
Αστυνοµία 

6 30% 3 15% 6 30% 4 20% 1 5% 0 0% 

Λιµενικό  3 15% 4 20% 7 35% 2 10% 2 10% 2 10% 

Σ.∆.Ο.Ε. 1 5 % 5 25% 8 40% 4 20% 1 5% 1 5% 

Ι.Κ.Α 1 5 % 5 25% 6 30% 7 35% 1 5% 0 0% 

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγεί
ας 

1 5 % 4 20% 6 30% 7 35% 1 5% 1 5% 



 

 
 

Επιθεώρηση 
Εργασίας 

0 0 % 5 25% 7 3%5 5 2%5 1 %5 2 10% 

Πολεοδοµία 2 10% 3 15% 3 15% 4 20% 5 25% 3 15% 

Κτηνιατρική 
Υπηρεσία 

2 10% 4 20% 5 25% 2 10% 1 5% 6 30% 

∆ηµοτική 
Αρχή 

1 5 % 3 15% 4 20% 3 15% 6 30% 3 15% 

∆ιεύθυνση 
Εµπορίου 

2 10% 3 15% 4 20% 2 10% 2 10% 7 35% 

Εφορία 2 10% 3 15% 7 35% 5 25% 3 15% 0 0% 

Πυροσβεστικ
ή Υπηρεσία 

2 10% 7 35% 3 15% 4 20% 1 5% 3 15% 

Ε.Ο.Τ. 5 25% 6 30% 5 25% 3 15% 0 0% 1 5% 

Άλλη 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Σύνολο 
28 10,77 % 55 21,15

% 
71 27,3% 52 20 

 % 
25 9,62% 29 11,15

% 

Πίνακας 11 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης ενδέκατης 

 
Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε διακόσιες  

εξήντα ( 260 )  απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, ο 

βαθµός ικανοποίησης των επιχειρηµατιών από τον τρόπο διενέργειας ελέγχων των 

επιχειρήσεων από τις αρµόδιες αρχές διαµορφώνεται  ως εξής:  

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία: 

Πολύ ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 15% (3 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 30% (6 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
Λιµενικό  
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 15% (3 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 20% (4 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 35% (7 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 10% (2 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
Σ.∆.Ο.Ε.  
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 5% (1 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 25% (5 από τους 20  ) ,  



 

 
 

Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 40% (8 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Ι.Κ.Α. 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 5% (1 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 25% (5 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 30% (6 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 35% (7 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 5% (1 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 20% (4 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 30% (6 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 35% (7 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
 
Επιθεώρηση Εργασίας 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 0% (0 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 25% (5 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 35% (7 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 25% (5 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
Πολεοδοµία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 15% (3 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 25% ( 5 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 15% (3 από τους 20 ) . 
 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 20% (4 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 25% (5 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 10% (2 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 30% (6 από τους 20 ) . 



 

 
 

 
∆ηµοτική Αρχή 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 5% (1 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 15% (3 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 30% ( 6 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 15% (3 από τους 20 ) . 
 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 5% (2 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 15% (3 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 10% (2 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 35% (7 από τους 20 ) . 
 
Εφορία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 5% (2 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 15% (3 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 35% (7 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 25% (5 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 15% ( 3 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 35% (7 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 15% (3 από τους 20 ) . 
 
Ε.Ο.Τ. 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 25% (5 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 25% (5 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 0% ( 0 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Άλλη 
 
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση ) (βλ. πίνακα 11) 

 



 

 
 

 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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Αστυνοµία/Οικ
ο-νοµική 
Αστυνοµία 

6 30% 6 30% 3 15
% 

5 25% 0 0% 0 0% 

Λιµενικό  4 20% 5 25% 6 30
% 

3 15% 1 5% 1 5% 

Σ.∆.Ο.Ε. 2 10% 5 25% 6 30
% 

6 30% 1 5% 0 0% 

Ι.Κ.Α 1 5% 9 45% 2 10
% 

7 35% 1 5% 0 0% 

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγείας 

2 10% 6 30% 2 10
% 

7 35% 3 15% 0 0% 

Επιθεώρηση 
Εργασίας 

2 10% 9 45% 3 15
% 

5 25% 1 5% 0 0% 

Πολεοδοµία 3 15% 5 25% 4 20
% 

7 35% 1 5% 0 0% 

Κτηνιατρική 
Υπηρεσία 

4 20% 6 30% 4 20
% 

4 20% 1 5% 1 5% 

∆ηµοτική Αρχή 2 10% 7 35% 3 15
% 

5 25% 3 15% 0 0% 

∆ιεύθυνση 
Εµπορίου 

7 35% 6 30% 4 20
% 

2 10% 0 0% 1 5% 

Εφορία 2 10% 3 15% 5 25
% 

5 25% 5 25% 0 0% 

Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

6 30% 8 40% 4 20
% 

2 10% 0 0% 0 0% 

Ε.Ο.Τ. 6 30% 7 35% 5 25
% 

1 5% 0 0% 1 5% 

Άλλη…………
………………
…… 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Σύνολο 47 18,08
% 

82 31,53
% 

51 19,6
1% 

59 22,69
% 

17 6,53
% 

4 1,53% 

Πίνακας 11α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης ενδέκατης 

 



 

 
 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε διακόσιες  

εξήντα ( 260 )  απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, ο 

βαθµός ικανοποίησης των επιχειρηµατιών από τον τρόπο διενέργειας ελέγχων των 

επιχειρήσεων από τις αρµόδιες αρχές διαµορφώνεται  ως εξής:  

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία: 

Πολύ ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 25% (5 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 0% ( 0 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
Λιµενικό  
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 20% (4 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 25% (5 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 30% (6 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Σ.∆.Ο.Ε.  
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 25% (5 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 30% (6 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 30% (6 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
Ι.Κ.Α. 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 5% (1 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 45% (9 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 10% (2 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 35% (7 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 10% (2 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 35% (7 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 15% ( 3 από τους 20 ) και  



 

 
 

∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
 
Επιθεώρηση Εργασίας 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 1 0% (2 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 45% (9 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 25% (5 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
Πολεοδοµία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 15% (3 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 25% (5 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 35% (7 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 20% (4 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
∆ηµοτική Αρχή 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 35% (7 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 25% (5 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 15% ( 3 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 35% (7 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 10% (2 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 0% ( 0 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Εφορία 
 



 

 
 

Πολύ ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 15% (3 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 25% (5 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 25% (5 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 25% ( 5 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 40% (8 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 10% (2 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 0% ( 0 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
Ε.Ο.Τ. 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 35% (7 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 25% (5 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 5% (1 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 0% ( 0 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Άλλη 
 
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση ) (βλ. πίνακα 11 α ) 
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Αστυνοµία/Οικο-
νοµική 
Αστυνοµία 

3 15% 3 15% 8 40% 3 15% 3 15% 0 0% 

Λιµενικό  2 10% 6 30% 4 20% 2 10% 5 25% 1 5% 



 

 
 

Σ.∆.Ο.Ε. 0 0% 4 20% 7 35% 7 35% 2 10% 0 0% 

Ι.Κ.Α 1 5% 2 10% 6 30% 8 40% 3 15% 0 0% 

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγείας 

0 0% 9 45% 3 15% 6 30% 2 10% 0 0% 

Επιθεώρηση 
Εργασίας 

0 0% 6 30% 3 15% 9 45% 2 10% 0 0% 

Πολεοδοµία 0 0% 8 40% 4 20% 4 20% 3 15% 1 5% 

Κτηνιατρική 
Υπηρεσία 

1 5% 7 35% 4 20% 4 20% 2 10% 2 10% 

∆ηµοτική Αρχή 0 0% 6 30% 2 10% 8 40% 4 20% 0 0% 

∆ιεύθυνση 
Εµπορίου 

1 5% 9 45% 3 15% 4 20% 2 10% 1 5% 

Εφορία 0 0% 4 20% 4 20% 8 40% 4 20% 0 0% 

Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

0 0% 7 35% 4 20% 6 30% 2 10% 1 5% 

Ε.Ο.Τ. 6 30% 6 30% 5 25% 1 5% 1 5% 1 5% 

Άλλη 1 100
% 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Σύνολο 15 5,75
% 

77 29,5
% 

5
7 

21,84
% 

7
0 

26,82
% 

3
5 

13,41
% 

7 2,68
% 

Πίνακας 11β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης ενδέκατης 

 
Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε διακόσιες  

εξήντα µία ( 261 )  απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, ο 

βαθµός ικανοποίησης των επιχειρηµατιών από τον τρόπο διενέργειας ελέγχων των 

επιχειρήσεων από τις αρµόδιες αρχές διαµορφώνεται  ως εξής:  

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία: 

Πολύ ικανοποιηµένος κατά 15% (3 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 15% (3 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 40% (8 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 15% ( 3 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
Λιµενικό  
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 10% (2 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 25% ( 5 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Σ.∆.Ο.Ε.  
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 0% (0 από τους 20  ) , 



 

 
 

 Ικανοποιηµένος κατά 20% (4 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 35% (7 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 35% (7 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
Ι.Κ.Α. 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 5% (1 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 30% (6 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 40% (8 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 15% ( 3 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 0% (0 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 45% (9 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 30% (6 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
 
Επιθεώρηση Εργασίας 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 0% (0 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 45% (9 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
Πολεοδοµία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 0% (0 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 40% (8 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 15% ( 3 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 5% (1 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 35% (7 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  



 

 
 

∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
∆ηµοτική Αρχή 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 0% (0 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 10% (2 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 40% (8 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 20% ( 4 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 5% (1 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 45% (9 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Εφορία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 0% (0 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 20% (4 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 40% (8 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 20% ( 4 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 0% (0 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 35% (7 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 30% (6 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Ε.Ο.Τ. 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 25% (5 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 5% (1 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Άλλη 
 



 

 
 

Λάβαµε 1 απάντηση: Τουριστική Αστυνοµία :Πολύ ικανοποιηµένος 100% (1 από 1 
απάντηση)  
 (βλ. πίνακα 11 β ) 
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Αστυνοµία/Οικο-
νοµική 
Αστυνοµία 

2 10% 9 45% 6 30% 0 0% 1 5% 2 10% 

Λιµενικό  1 5% 2 10% 3 15% 3 15% 2 10% 9 45% 

Σ.∆.Ο.Ε. 0 0% 3 15% 6 30% 5 25% 2 10% 4 20% 

Ι.Κ.Α 1 5% 3 15% 7 35% 2 10% 3 15% 4 20% 

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγείας 

3 15% 2 10% 4 20% 4 20% 3 15% 4 20% 

Επιθεώρηση 
Εργασίας 

1 5% 3 15% 7 35% 2 10% 2 10% 5 25% 

Πολεοδοµία 1 5% 2 10% 3 15% 3 15% 5 25% 6 30% 

Κτηνιατρική 
Υπηρεσία 

1 5% 2 10% 6 30% 2 10% 1 5% 8 40% 

∆ηµοτική Αρχή 0 0% 5 25% 4 20% 2 10% 5 25% 4 20% 

∆ιεύθυνση 
Εµπορίου 

1 5% 2 10% 3 15% 1 5% 1 5% 12 60% 

Εφορία 0 0% 4 20% 6 30% 5 25% 2 10% 3 15% 

Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

3 15% 3 15% 6 30% 1 5% 2 10% 5 25% 

Ε.Ο.Τ. 1 5% 6 30% 3 15% 1 5% 2 10% 7 35% 

Άλλη 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Σύνολο 15 5,77
% 

46 17,6
9% 

64 24,6
1% 

3
1 

11,9
2% 

3
1 

11,9
2% 

73 28,08% 

Πίνακας 11γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης ενδέκατης 

 
Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε διακόσιες  

εξήντα  ( 260 )  απαντήσεις. 



 

 
 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, ο 

βαθµός ικανοποίησης των επιχειρηµατιών από τον τρόπο διενέργειας ελέγχων των 

επιχειρήσεων από τις αρµόδιες αρχές διαµορφώνεται  ως εξής:  

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία: 

Πολύ ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 45% (9 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 30% (6 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 0% (0 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
Λιµενικό  
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 5% (1 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 45% (9 από τους 20 ) . 
 
Σ.∆.Ο.Ε.  
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 0% (0 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 15% (3 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 30% (6 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 25% (5 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (4 από τους 20 ) . 
 
Ι.Κ.Α. 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 5% (1 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 15% (3 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 35% (7 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 10% (2 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 15% ( 3 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (4 από τους 20 ) . 
 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 15% (3 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 15% ( 3 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (4 από τους 20 ) . 
 
 



 

 
 

Επιθεώρηση Εργασίας 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 5% (1 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 15% (3 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 35% (7 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 10% (2 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 25% (5 από τους 20 ) . 
 
Πολεοδοµία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 5% (1 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 25% ( 5 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 30% (6 από τους 20 ) . 
 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 5% (1 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 30% (6 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 10% (2 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 40% (8 από τους 20 ) . 
 
∆ηµοτική Αρχή 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 0% (0 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 25% (5 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 10% (2 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 25% ( 5 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (4 από τους 20 ) . 
 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 5% (1 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 5% (1 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 60% (12 από τους 20 ) . 
 
Εφορία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 0% (0 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 20% (4 από τους 20  ) ,  



 

 
 

Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 30% (6 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (5 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 15% (3 από τους 20 ) . 
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 15% (3 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 15% (3 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 30% (6 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 5% (1 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 25% (5 από τους 20 ) . 
 
Ε.Ο.Τ. 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 5% (1 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 5% (1 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 35% (7 από τους 20 ) . 
 
Άλλη 
 
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση )  (βλ. πίνακα 11 γ ) 
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Αστυνοµία
/Οικο-
νοµική 
Αστυνοµία 

6 30% 4 20% 4 20% 3 15% 2 10% 1 5% 

Λιµενικό  2 10% 5 25% 7 35% 2 10% 1 5% 3 15% 

Σ.∆.Ο.Ε. 4 20% 7 35% 7 35% 1 5% 0 0% 1 5% 

Ι.Κ.Α 4 20% 7 35% 4 20% 3 15% 1 5% 1 5% 



 

 
 

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/
Υγείας 

2 10% 5 25% 3 15% 5 25% 2 10% 3 15% 

Επιθεώρη
ση 
Εργασίας 

2 10% 6 30% 5 25% 3 15% 2 10% 2 10% 

Πολεοδοµί
α 

2 10% 4 20% 6 30% 4 20% 2 10% 2 10% 

Κτηνιατρι
κή 
Υπηρεσία 

2 10% 4 20% 4 20% 5 25% 2 10% 3 15% 

∆ηµοτική 
Αρχή 

4 20% 7 35% 3 15% 3 15% 1 5% 2 10% 

∆ιεύθυνση 
Εµπορίου 

3 15% 6 30% 4 20% 3 15% 1 5% 3 15% 

Εφορία 5 25% 4 20% 4 20% 4 20% 2 10% 1 5% 

Πυροσβεσ
τική 
Υπηρεσία 

5 25% 4 20% 2 10% 4 20% 2 10% 3 15% 

Ε.Ο.Τ. 6 30% 6 30% 2 10% 1 5% 1 5% 4 20% 

Άλλη 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Σύνολο 47 18% 70 26,8
% 

55 21,07
% 

41 15,7% 19 7,28
% 

29 11,11
% 

Πίνακας 11δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης ενδέκατης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε διακόσιες  

εξήντα µία ( 261 )  απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, ο 

βαθµός ικανοποίησης των επιχειρηµατιών από τον τρόπο διενέργειας ελέγχων των 

επιχειρήσεων από τις αρµόδιες αρχές διαµορφώνεται  ως εξής:  

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία: 

Πολύ ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 20% (4 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Λιµενικό  
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 25% (5 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 35% (7 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 10% (2 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 15% (3 από τους 20 ) . 



 

 
 

 
Σ.∆.Ο.Ε.  
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 20% (4 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 35% (7 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 35% (7 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 5% (1 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 0% ( 0 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Ι.Κ.Α. 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 20% (4 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 35% (7 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 25% (5 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 25% (5 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 15% (3 από τους 20 ) . 
 
 
Επιθεώρηση Εργασίας 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 25% (5 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
Πολεοδοµία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 20% (4 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 30% (6 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 10% (2 από τους 20  ) , 



 

 
 

 Ικανοποιηµένος κατά 20% (4 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 25% (5 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 15% (3 από τους 20 ) . 
 
∆ηµοτική Αρχή 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 20% (4 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 35% (7 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 15% (3 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (3 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 15% (3 από τους 20 ) . 
 
Εφορία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 25% (5 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 20% (4 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 25% (5 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 20% (4 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 10% (2 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (4 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 10% ( 2 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 15% (3 από τους 20 ) . 
 
Ε.Ο.Τ. 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) , 
 Ικανοποιηµένος κατά 30% (6 από τους 20  ) ,  
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 10% (2 από τους 20 ) ,  
∆υσαρεστηµένος  κατά 5% (1 από τους 20 )   
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά 5% ( 1 από τους 20 ) και  
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (4 από τους 20 ) . 



 

 
 

 
Άλλη 
 
Λάβαµε 1 απάντηση: Ε.Φ.Ε.Τ. : Ικανοποιηµένος 100% (1 από 1 απάντηση)  
 (βλ. πίνακα 11 δ ) 
 

 

Σύνολο απαντήσεων : 1302 

Πίνακας 11ε : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης ενδέκατης 
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Αστυνοµία / 
Οικονοµική 
Αστυνοµία 

23 23% 25 25% 27 27% 15 15% 7 7% 3 
 

3% 100 100 % 

Λιµενικό  12 12% 22 22% 27 27% 12 12% 11 11% 16 16% 100 100% 

Σ.∆.Ο.Ε. 7 7% 24 14% 34 34% 23 23% 6 6% 6 6% 100 100% 

Ι.Κ.Α 8 8% 26 26% 25 25% 27 27% 9 9% 5 5% 100 100% 

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγείας 

8 8% 26 26% 18 18% 29 29% 11 11% 8 8% 100 100% 

Επιθεώρηση 
Εργασίας 

5 5% 29 29% 25 25% 24 24% 8 8% 9 9% 100 100% 

Πολεοδοµία 8 8% 22 22% 20 20% 22 22% 16 16% 12 12% 100 100% 

Κτηνιατρική 
Υπηρεσία 

10 10% 23 23% 23 23% 17 17% 7 7% 20 20% 100 100% 

∆ηµοτική Αρχή 
 

7 7% 28 28% 16 16% 21 21% 19 19% 9 9% 100 100% 

∆ιεύθυνση  
Εµπορίου 

14 14% 26 26% 18 18% 12 12% 6 6% 24 24% 100 100% 

Εφορία 9 9% 18 18% 26 26% 27 27% 16 16% 4 4% 100 100% 

Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

16 16% 29 29% 19 19% 17 17% 7 7% 12 12% 100 100% 

Ε.Ο.Τ. 24 24% 31 31% 20 20% 7 7% 4 4% 14 14% 100 100% 

Άλλη…………
………………
…… 

1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 

Σύνολο 152 11,67
% 

330 25,34
% 

298 22,88
% 

253 19,43
% 

127 9,7
% 

142 10,9
% 

1302 100% 



 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα

δύο ( 1.302 )  απαντήσεις.

     Όπως προκύπτει από την

βαθµός ικανοποίησης των επιχειρηµατιών

επιχειρήσεων από τις αρµόδιες

 

Αστυνοµία/ Οικονοµική

Πολύ ικανοποιηµένος κατά
 Ικανοποιηµένος κατά 25% (25 
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος
∆υσαρεστηµένος  κατά 15% (15 
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά
 

 Γραφική παράσταση 11 ε(1) 
 
Λιµενικό  
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά
 Ικανοποιηµένος κατά 22% (22 
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος
∆υσαρεστηµένος  κατά 12% (12 
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά

0%
5%

10%

15%
20%
25%
30%

από τα εκατό άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε χίλιες

απαντήσεις. 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

των επιχειρηµατιών από τον τρόπο διενέργειας ελέγχων

από τις αρµόδιες αρχές διαµορφώνεται  ως εξής:  

Οικονοµική Αστυνοµία: 

ικανοποιηµένος κατά 23% (23 από τους 100  ) , 
κατά 25% (25 από τους 100  ) ,  

ε ∆υσαρεστηµένος  κατά 27% (27 από τους 10
∆υσαρεστηµένος κατά 15% (15 από τους 100 )   

∆υσαρεστηµένος κατά 7% ( 7 από τους 100 ) και  
γνωρίζω  κατά 3% (3 από τους 100 ) . 

ε(1)  

µένος κατά 12% (12 από τους 100  ) , 
κατά 22% (22 από τους 100  ) ,  

ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 27% (27 από τους 10
∆υσαρεστηµένος κατά 12% (12 από τους 100 )   

∆υσαρεστηµένος κατά 11% ( 11 από τους 100 ) και  
γνωρίζω  κατά 16% (16 από τους 100 ) . 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

άβαµε χίλιες τριακόσιες 

που συµπληρώθηκαν, ο 

διενέργειας ελέγχων των 

από τους 100 ) ,  

 

από τους 100 ) ,  

Σειρά 1



 

 

Γραφική παράσταση 11 ε(
 
 
 
Σ.∆.Ο.Ε.  
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά
 Ικανοποιηµένος κατά 24% (24 
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος
∆υσαρεστηµένος  κατά 23% (23 
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά
 

Γραφική παράσταση 11 ε(
 
 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

12%

22%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

7%

ε(2)  

ικανοποιηµένος κατά 7% (7 από τους 100  ) , 
κατά 24% (24 από τους 100  ) ,  

ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 34% (34 από τους 10
∆υσαρεστηµένος κατά 23% (23 από τους 100 )   

∆υσαρεστηµένος κατά 6% ( 6 από τους 100 ) και  
γνωρίζω  κατά 6% (6 από τους 100 ) . 

ε(3)  

22%

27%

12% 11%

16%

ΛΙΜΕΝΙΚΟ

14%

34%

23%

6% 6%

Σ.Δ.Ο.Ε.

 

 

τους 100 ) ,  

 

Σειρά 1

Σειρά 1



 

 

Ι.Κ.Α. 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά
 Ικανοποιηµένος κατά 26% (26 
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος
∆υσαρεστηµένος  κατά 27% (27 
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά
 

Γραφική παράσταση 11 ε(
 
 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά
 Ικανοποιηµένος κατά 26% (26 
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος
∆υσαρεστηµένος  κατά 29% (29 
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά
 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

8%

ικανοποιηµένος κατά 8% (8 από τους 100  ) , 
κατά 26% (26 από τους 100  ) ,  

ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 25% (25 από τους 10
∆υσαρεστηµένος κατά 27% (27 από τους 100 )   

∆υσαρεστηµένος κατά 9% ( 9 από τους 100 ) και  
γνωρίζω  κατά 5% (5 από τους 100 ) . 

ε(4)  

Υγιεινής/Υγείας 

ικανοποιηµένος κατά 8% (8 από τους 100  ) , 
κατά 26% (26 από τους 100  ) ,  

ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 18% (18 από τους 10
κατά 29% (29 από τους 100 )   

∆υσαρεστηµένος κατά 11% ( 11 από τους 100 ) και  
γνωρίζω  κατά 8% (8 από τους 100 ) . 

26% 25% 27%

9%
5%

Ι.Κ.Α.

 

από τους 100 ) ,  

 

από τους 100 ) ,  

Σειρά 1



 

 

Γραφική παράσταση 11 ε(
 
 
 
Επιθεώρηση Εργασίας
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά
 Ικανοποιηµένος κατά 29% (29 
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος
∆υσαρεστηµένος  κατά 24% (24 
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά
 

Γραφική παράσταση 11 ε(
 
Πολεοδοµία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά
 Ικανοποιηµένος κατά 22% (22 

0%
5%

10%
15%

20%
25%
30%

8%

26%

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

0%
5%

10%
15%
20%

25%
30%

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ε(5)  

Επιθεώρηση Εργασίας 

ικανοποιηµένος κατά 5% (5 από τους 100  ) , 
κατά 29% (29 από τους 100  ) ,  

ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 25% (25 από τους 10
∆υσαρεστηµένος κατά 24% (24 από τους 100 )   

∆υσαρεστηµένος κατά 8% ( 8 από τους 100 ) και  
γνωρίζω  κατά 9% (9 από τους 100 ) . 

ε(6)  

ικανοποιηµένος κατά 8% (8 από τους 100  ) , 
κατά 22% (22 από τους 100  ) ,  

26% 25% 27%

9%
5%

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

από τους 100 ) ,  

 

Σειρά 1

Σειρά 1



 

 

Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος
∆υσαρεστηµένος  κατά 22% (22 
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά
 

Γραφική παράσταση 11 ε(
 
 
 
Κτηνιατρική Υπηρεσία
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά
 Ικανοποιηµένος κατά 23% (23 
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος
∆υσαρεστηµένος  κατά 17% (17 
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά
 

Γραφική παράσταση 11 ε(
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

10%

23%

ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (20 από τους 10
∆υσαρεστηµένος κατά 22% (22 από τους 100 )   

∆υσαρεστηµένος κατά 16% ( 16 από τους 100 ) και  
γνωρίζω  κατά 12% (12 από τους 100 ) . 

ε(7)  

Κτηνιατρική Υπηρεσία 

ικανοποιηµένος κατά 10% (10 από τους 100  ) , 
κατά 23% (23 από τους 100  ) ,  

ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 23% (23 από τους 10
∆υσαρεστηµένος κατά 17% (17 από τους 100 )   

∆υσαρεστηµένος κατά 7% ( 7 από τους 100 ) και  
γνωρίζω  κατά 20% (20 από τους 100 ) . 

ε(8)  

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ

23% 23%

17%

7%

20%

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

 

από τους 100 ) ,  

 

από τους 100 ) ,  

 

Σειρά 1

Σειρά 1



 

 

 
∆ηµοτική Αρχή 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά
 Ικανοποιηµένος κατά 28% (28 
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος
∆υσαρεστηµένος  κατά 21% (21 
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά
 

 
Γραφική παράσταση 11 ε(
 
 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά
 Ικανοποιηµένος κατά 26% (26 
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος
∆υσαρεστηµένος  κατά 12% (12 
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά
 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

7%

ικανοποιηµένος κατά 7% (7 από τους 100  ) , 
κατά 28% (28 από τους 100  ) ,  

ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 16% (16 από τους 10
∆υσαρεστηµένος κατά 21% (21 από τους 100 )   

κατά 19% ( 19 από τους 100 ) και  
γνωρίζω  κατά 9% (9 από τους 100 ) . 

ε(9)  

 

ικανοποιηµένος κατά 14% (14 από τους 100  ) , 
κατά 26% (26 από τους 100  ) ,  

ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 18% (18 από τους 10
∆υσαρεστηµένος κατά 12% (12 από τους 100 )   

∆υσαρεστηµένος κατά 6% ( 6 από τους 100 ) και  
γνωρίζω  κατά 24% (24 από τους 100 ) . 

28%

16%
21% 19%

9%

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 

από τους 100 ) ,  

 

από τους 100 ) ,  

9%



 

 

 
Γραφική παράσταση 11 ε(1
 
 
Εφορία 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά
 Ικανοποιηµένος κατά 18% (18 
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος
∆υσαρεστηµένος  κατά 27% (27 
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά
 

 
Γραφική παράσταση 11 ε(1
 
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά
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25%
30%

14%

26%

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
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30%

9%

ε(10)  

ικανοποιηµένος κατά 9% (9 από τους 100  ) , 
κατά 18% (18 από τους 100  ) ,  

ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 26% (26 από τους 10
∆υσαρεστηµένος κατά 27% (27 από τους 100 )   

∆υσαρεστηµένος κατά 16% ( 16 από τους 100 ) και  
γνωρίζω  κατά 4% (4 από τους 100 ) . 

ε(11)  

Πυροσβεστική Υπηρεσία 

ικανοποιηµένος κατά 16% (16 από τους 100  ) , 

26%

18%

12%

6%

24%

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

18%

26% 27%

7%

20%

ΕΦΟΡΙΑ

 

 

από τους 100 ) ,  

 

Σειρά 1

20%



 

 

 Ικανοποιηµένος κατά 29% (29 
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε
∆υσαρεστηµένος  κατά 17% (17 
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά
 

Γραφική παράσταση 11 ε(1
 
 
Ε.Ο.Τ. 
 
Πολύ ικανοποιηµένος κατά
 Ικανοποιηµένος κατά 31% (31 
Ούτε Ικανοποιηµένος ούτε ∆υσαρεστηµένος
∆υσαρεστηµένος  κατά 7% (7 
Πολύ ∆υσαρεστηµένος κατά
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά
 

Γραφική παράσταση 11 ε(1
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24%

κατά 29% (29 από τους 100  ) ,  
ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 19% (19 από τους 10

∆υσαρεστηµένος κατά 17% (17 από τους 100 )   
∆υσαρεστηµένος κατά 7% ( 7 από τους 100 ) και  

γνωρίζω  κατά 12% (12 από τους 100 ) . 

ε(12)  

ικανοποιηµένος κατά 24% (24 από τους 100  ) , 
κατά 31% (31 από τους 100  ) ,  

ούτε ∆υσαρεστηµένος  κατά 20% (20 από τους 10
∆υσαρεστηµένος κατά 7% (7 από τους 100 )   

∆υσαρεστηµένος κατά 4% ( 4 από τους 100 ) και  
γνωρίζω  κατά 14% (14 από τους 100 ) . 

ε(13)  

29%

19% 17%

7%
12%

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

31%

20%

7%
4%

12%

Ε.Ο.Τ.

 

από τους 100 ) ,  

 

από τους 100 ) ,  

 

12%

12%



 

 

 
Άλλη 
 
Λάβαµε 2 απαντήσεις:  
Τουριστική Αστυνοµία : Πολύ
Ε.Φ.Ε.Τ. : Ικανοποιηµένος
 (βλ. πίνακα 11 ε ) 
 

Γραφική παράσταση 11 ε(1
 
 
 

Ερώτηση 12η 

 
12)   Σε ποιο βαθµό, κατά την
επιχείρησή σας; 
 

  Καθόλου

Παραβάσεις σχετικά µε το 
κάπνισµα. 

 

Πολεοδοµικές παραβάσεις  
Υγειονοµικές παραβάσεις  

Ηχορύπανση  
Παραβάσεις σχετικά µε 
την εργασία. 

 

Παραβάσεις σχετικά µε τη 
φοροδιαφυγή. 

 

Παραβάσεις σχετικά µε 
την πυρασφάλεια  

 

Παραεµπόριο  
Άλλη……………………
…… 

 

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

Αστυνοµία : Πολύ ικανοποιηµένος 50% (1 από 2 απαντήσεις
κανοποιηµένος 50% (1 από 2 απαντήσεις)  

ε(14)  

βαθµό κατά την γνώµη σας, οι παρακάτω παραβάσεις επηρεάζουν

Καθόλου λίγο µέτρια πολύ Πάρα
πολύ

     

     
     

     
     

     

     

     
     

1%

0% 0% 0% 0%

ΑΛΛΗ

 

απαντήσεις) και 

 

παραβάσεις επηρεάζουν την 

Πάρα 
πολύ 

0%



 

 
 

Σύνολο      

 
 
 
 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

 
Βαθµός επηρεασµού 
επιχείρησης από 
παραβάσεις 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 
πολύ 
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Παραβάσεις σχετικά µε 
το κάπνισµα. 

12 60% 2 10% 3 15% 1 5% 2 10% 
100% 

Πολεοδοµικές 
παραβάσεις 

7 35% 2 10% 2 10% 4 20% 5 25% 
100% 

Υγειονοµικές 
παραβάσεις 

3 15% 2 10% 1 5% 5 25% 9 45% 
100% 

Ηχορύπανση 9 45% 3 15% 2 10% 2 10% 4 20% 100% 

Παραβάσεις σχετικά µε 
την εργασία. 

3 15% 5 25% 4 20% 6 30% 2 10% 
100% 

Παραβάσεις σχετικά µε 
τη φοροδιαφυγή. 

5 25% 1 5% 2 10% 6 30% 6 30% 
100% 

Παραβάσεις σχετικά µε 
την πυρασφάλεια  

7 35% 3 15% 3 15% 2 10% 5 25% 
100% 

Παραεµπόριο 8 40% 2 10% 5 25% 1 5% 4 20% 100% 

Άλλη 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
0% 

Σύνολο 54 33,7
5% 

20 12,5
% 

22 13,75
% 

27 16,88
% 

37 23,13
% 

100% 

Πίνακας 12 : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δωδέκατης 

 
Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε εκατόν εξήντα 

(160)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, τα 

άτοµα θεωρούν ότι η επιχείρησή τους επηρεάζεται από τις παραβάσεις ως εξής: 

Παραβάσεις σχετικά µε το κάπνισµα : 

καθόλου κατά 60% (12 από τους 20  ) , λίγο κατά 10% (2 από τους 20  ) , µέτρια 

κατά 15% (3 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 5% (1 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 

10% (2 από τους 20 ) . 

Πολεοδοµικές παραβάσεις 



 

 
 

καθόλου κατά 35% (7 από τους 20  ) , λίγο κατά 10% (2 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

10% (2από τους 20 ) ,  πολύ κατά 20% (4 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 25% (5 

από τους 20 ) . 

Υγειονοµικές παραβάσεις 

καθόλου κατά 15% (3 από τους 20  ) , λίγο κατά 10% (2 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

5% (1 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 25% (5 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 45% (9 

από τους 20 ) . 

Ηχορύπανση 

καθόλου κατά 45% (9 από τους 20  ) , λίγο κατά 15% (3 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

10% (2 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 10% (2 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 20% (4 

από τους 20 ) . 

Παραβάσεις σχετικά µε την εργασία 

καθόλου κατά 15% (3 από τους 20  ) , λίγο κατά 25% (5 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

20% (4 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 30% (6 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 10% (2 

από τους 20 ) . 

Παραβάσεις σχετικά µε τη φοροδιαφυγή 

καθόλου κατά 25% (5 από τους 20  ) , λίγο κατά 5% (1 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

10% (2 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 30% (6 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 30% (6 

από τους 20 ) . 

Παραβάσεις σχετικά µε την πυρασφάλεια  
 
καθόλου κατά 35% (7 από τους 20  ) , λίγο κατά 15% (3 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

15% (3 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 10% (2 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 25% (5 

από τους 20 ) . 

Παραεµπόριο 

καθόλου κατά 40% (8 από τους 20  ) , λίγο κατά 10% (2 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

25% (5 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 5% (1 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 20% (4 

από τους 20 ) . 

Άλλη 
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση ) 

(βλ. πίνακα 12 ) 
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Παραβάσεις σχετικά µε 
το κάπνισµα. 

8 40% 3 15% 2 10% 3 15% 4 20
% 100% 

Πολεοδοµικές 
παραβάσεις 

5 25% 9 45% 5 25% 1 5% 0 0% 
100% 

Υγειονοµικές 
παραβάσεις 

1 5% 3 15% 5 25% 8 40% 3 15
% 100% 

Ηχορύπανση 10 50% 4 20% 6 30% 0 0% 0 0% 100% 

Παραβάσεις σχετικά µε 
την εργασία. 

0 0% 3 15% 10 50% 4 20% 3 15
% 100% 

Παραβάσεις σχετικά µε 
τη φοροδιαφυγή. 

0 0% 5 25% 3 15% 4 20% 8 40
% 100% 

Παραβάσεις σχετικά µε 
την πυρασφάλεια  

1 5% 8 40% 7 35% 4 20% 0 0% 
100% 

Παραεµπόριο 14 70% 3 15% 0 0% 1 5% 2 10
% 

100% 

Άλλη 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
100% 

Σύνολο 39 24,38
% 

38 23,75
% 

38 23,7
5% 

25 15,63
% 

20 12,5
% 

100% 

Πίνακας 12α : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δωδέκατης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε εκατόν εξήντα 

(160)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, τα 

άτοµα θεωρούν ότι η επιχείρησή τους επηρεάζεται από τις παραβάσεις ως εξής: 

Παραβάσεις σχετικά µε το κάπνισµα : 

καθόλου κατά 40% (8 από τους 20  ) , λίγο κατά 15% (3 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

10% (2 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 15% (3 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 20% (4 

από τους 20 ) . 

Πολεοδοµικές παραβάσεις 

καθόλου κατά 25% (5 από τους 20  ) , λίγο κατά 45% (9 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

25% (5 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 5% (1 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 0% (0 

από τους 20 ) . 



 

 
 

Υγειονοµικές παραβάσεις 

καθόλου κατά 5% (1 από τους 20  ) , λίγο κατά 15% (3 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

25% (5 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 40% (8 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 15% (3 

από τους 20 ) . 

Ηχορύπανση 

καθόλου κατά 50% (10 από τους 20  ) , λίγο κατά 20% (4 από τους 20  ) , µέτρια 

κατά 30% (6 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 0% (0 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 

0% (0 από τους 20 ) . 

Παραβάσεις σχετικά µε την εργασία 

καθόλου κατά 0% (0 από τους 20  ) , λίγο κατά 15% (3 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

50% (10 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 20% (4 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 15% 

(3 από τους 20 ) . 

Παραβάσεις σχετικά µε τη φοροδιαφυγή 

καθόλου κατά 0% (0 από τους 20  ) , λίγο κατά 25% (5 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

15% (3 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 20% (4 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 40% (8 

από τους 20 ) . 

Παραβάσεις σχετικά µε την πυρασφάλεια  
 
καθόλου κατά 5% (1 από τους 20  ) , λίγο κατά 40% (8 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

35% (7 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 20% (4 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 0% (0 

από τους 20 ) . 

Παραεµπόριο 

καθόλου κατά 70% (14 από τους 20  ) , λίγο κατά 15% (3 από τους 20  ) , µέτρια 

κατά 0% (0 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 5% (1 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 

10% (2 από τους 20 ) . 

Άλλη 
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση ) 

(βλ. πίνακα 12 α ) 

 

 
 
 
 
 
 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 



 

 
 

Βαθµός επηρεασµού 
επιχείρησης από 
παραβάσεις 
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Παραβάσεις σχετικά µε 
το κάπνισµα. 

8 40% 3 15% 4 20% 2 10% 3 15% 
100% 

Πολεοδοµικές 
παραβάσεις 

4 20% 5 25% 6 30% 2 10% 3 15% 
100% 

Υγειονοµικές 
παραβάσεις 

2 10% 2 10% 2 10% 10 50% 4 20% 
100% 

Ηχορύπανση 6 30% 9 45% 2 10% 2 10% 1 5% 100% 

Παραβάσεις σχετικά µε 
την εργασία. 

2 10% 3 15% 7 35% 5 25% 3 15% 
100% 

Παραβάσεις σχετικά µε 
τη φοροδιαφυγή. 

2 10% 6 30% 3 15% 5 25% 4 20% 
100% 

Παραβάσεις σχετικά µε 
την πυρασφάλεια  

6 30% 5 25% 3 15% 3 15% 3 15% 
100% 

Παραεµπόριο 7 35% 6 30% 2 10% 1 5% 4 20% 100% 

Άλλη 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
100% 

Σύνολο 37 23,13
% 

39 24,38
% 

29 18,13
% 

30 18,75
% 

25 15,63
% 

100% 

Πίνακας 12β : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δωδέκατης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε εκατόν εξήντα 

( 160 )  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, τα 

άτοµα θεωρούν ότι η επιχείρησή τους επηρεάζεται από τις παραβάσεις ως εξής: 

Παραβάσεις σχετικά µε το κάπνισµα : 

καθόλου κατά 40% (8 από τους 20  ) , λίγο κατά 15% (3 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

20% (4 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 10% (2 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 15% (3 

από τους 20 ) . 

Πολεοδοµικές παραβάσεις 

καθόλου κατά 20% (4 από τους 20  ) , λίγο κατά 25% (5 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

30% (6 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 10% (2 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 15% (3 

από τους 20 ) . 

Υγειονοµικές παραβάσεις 



 

 
 

καθόλου κατά 10% (2 από τους 20  ) , λίγο κατά 10% (2 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

10% (2 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 50% (10 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 20% 

(4 από τους 20 ) . 

Ηχορύπανση 

καθόλου κατά 30% (6 από τους 20  ) , λίγο κατά 45% (9 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

10% (2 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 10% (2 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 5% (1 

από τους 20 ) . 

Παραβάσεις σχετικά µε την εργασία 

καθόλου κατά 10% (2 από τους 20  ) , λίγο κατά 15% (3 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

35% (7 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 25% (5 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 15% (3 

από τους 20 ) . 

Παραβάσεις σχετικά µε τη φοροδιαφυγή 

καθόλου κατά 10% (2 από τους 20  ) , λίγο κατά 30% (6 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

15% (3 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 25% (5 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 20% (4 

από τους 20 ) . 

Παραβάσεις σχετικά µε την πυρασφάλεια  
 
καθόλου κατά 30% (6 από τους 20  ) , λίγο κατά 25% (5 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

15% (3 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 15% (3 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 15% (3 

από τους 20 ) . 

Παραεµπόριο 

καθόλου κατά 35% (7 από τους 20  ) , λίγο κατά 30% (6 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

10% (2 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 5% (1 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 20% (4 

από τους 20 ) . 

Άλλη 
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση )  

(βλ. πίνακα 12 β) 

 

 
 

 
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

Βαθµός επηρεασµού 
επιχείρησης από 
παραβάσεις 

Καθόλου λίγο µέτρια πολύ Πάρα 
πολύ 
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Παραβάσεις σχετικά µε 
το κάπνισµα. 

8 40% 4 20% 2 10% 1 5% 5 25% 
100% 

Πολεοδοµικές 
παραβάσεις 

9 45% 3 15% 5 25% 2 10% 1 5% 
100% 

Υγειονοµικές 
παραβάσεις 

7 35% 1 5% 2 10% 5 25% 5 25% 
100% 

Ηχορύπανση 7 35% 0 0% 6 30% 1 5% 6 30% 100% 

Παραβάσεις σχετικά µε 
την εργασία. 

7 35% 2 10% 7 35% 1 5% 3 15% 
100% 

Παραβάσεις σχετικά µε 
τη φοροδιαφυγή. 

10 50% 2 10% 4 20% 1 5% 3 15% 
100% 

Παραβάσεις σχετικά µε 
την πυρασφάλεια  

9 45% 2 10% 5 25% 1 5% 3 15% 
100% 

Παραεµπόριο 10 50% 1 5% 4 20% 3 15% 2 10% 100% 

Άλλη 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
100% 

Σύνολο 67 41,88
% 

15 9,38
% 

35 21,88
% 

15 9,38
% 

28 17,5
% 

100% 

Πίνακας 12γ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δωδέκατης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε εκατόν εξήντα 

( 160 )  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, τα 

άτοµα θεωρούν ότι η επιχείρησή τους επηρεάζεται από τις παραβάσεις ως εξής: 

Παραβάσεις σχετικά µε το κάπνισµα : 

καθόλου κατά 40% (8 από τους 20  ) , λίγο κατά 20% (4 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

10% (2 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 5% (1 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 25% (5 

από τους 20 ) . 

Πολεοδοµικές παραβάσεις 

καθόλου κατά 45% (9 από τους 20  ) , λίγο κατά 15% (3 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

25% (5 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 10% (2 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 5% (1 

από τους 20 ) . 

Υγειονοµικές παραβάσεις 

καθόλου κατά 35% (7 από τους 20  ) , λίγο κατά 5% (1 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

10% (2 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 25% (5 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 25% (5 

από τους 20 ) . 

Ηχορύπανση 



 

 
 

καθόλου κατά 35% (7 από τους 20  ) , λίγο κατά 0% (0 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

30% (6 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 5% (1 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 30% (6 

από τους 20 ) . 

Παραβάσεις σχετικά µε την εργασία 

καθόλου κατά 35% (7 από τους 20  ) , λίγο κατά 10% (2 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

35% (7 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 5% (1 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 15% (3 

από τους 20 ) . 

Παραβάσεις σχετικά µε τη φοροδιαφυγή 

καθόλου κατά 50% (10 από τους 20  ) , λίγο κατά 10% (2 από τους 20  ) , µέτρια 

κατά 20% (4 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 5% (1 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 

15% (3 από τους 20 ) . 

Παραβάσεις σχετικά µε την πυρασφάλεια  
 
καθόλου κατά 45% (9 από τους 20  ) , λίγο κατά 10% (2 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

25% (5 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 5% (1 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 15% (3 

από τους 20 ) . 

Παραεµπόριο 

καθόλου κατά 50% (10 από τους 20  ) , λίγο κατά 5% (1 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

20% (4 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 15% (3 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 10% (2 

από τους 20 ) . 

Άλλη 
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση )  

(βλ. πίνακα 12 γ) 

 

 
 

 
 
 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

Βαθµός επηρεασµού 
επιχείρησης από 
παραβάσεις 
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Παραβάσεις σχετικά µε 
το κάπνισµα. 

 
8 40% 2 10% 5 25% 4 20% 1 5% 100% 

Πολεοδοµικές 
παραβάσεις 

 7 35% 5 25% 4 20% 3 15% 1 5% 
100% 

Υγειονοµικές 
παραβάσεις 

 5 25% 3 15% 2 10% 6 30% 4 20% 
100% 

Ηχορύπανση  9 45% 3 15% 4 20% 2 10% 2 10% 100% 

Παραβάσεις σχετικά µε 
την εργασία. 

 4 20% 1 5% 8 40% 4 20% 3 15% 
100% 

Παραβάσεις σχετικά µε 
τη φοροδιαφυγή. 

 5 25% 4 20% 2 10% 8 40% 1 5% 
100% 

Παραβάσεις σχετικά µε 
την πυρασφάλεια  

 9 45% 4 20% 2 10% 2 10% 3 15% 
100% 

Παραεµπόριο  8 40% 1 5% 4 20% 3 15% 4 20% 100% 

Άλλη  0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
0% 

Σύνολο  55 34,38
% 

23 14,3
8% 

31 19,38
% 

32 20% 19 11,88
% 100% 

Πίνακας 12δ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δωδέκατης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε εκατόν εξήντα 

(160)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, τα 

άτοµα θεωρούν ότι η επιχείρησή τους επηρεάζεται από τις παραβάσεις ως εξής: 

Παραβάσεις σχετικά µε το κάπνισµα : 

καθόλου κατά 40% (8 από τους 20  ) , λίγο κατά 10% (2 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

25% (5 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 20% (4 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 5% (1 

από τους 20 ) . 

Πολεοδοµικές παραβάσεις 

καθόλου κατά 35% (7 από τους 20  ) , λίγο κατά 25% (5 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

20% (4 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 15% (3 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 5% (1 

από τους 20 ) . 

Υγειονοµικές παραβάσεις 

καθόλου κατά 25% (5 από τους 20  ) , λίγο κατά 15% (3 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

10% (2 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 30% (6 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 20% (4 

από τους 20 ) . 

Ηχορύπανση 



 

 
 

καθόλου κατά 45% (9 από τους 20  ) , λίγο κατά 15% (3 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

20% (4 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 10% (2 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 10% (2 

από τους 20 ) . 

Παραβάσεις σχετικά µε την εργασία 

καθόλου κατά 20% (4 από τους 20  ) , λίγο κατά 5% (1 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

40% (8 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 20% (4 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 15% (3 

από τους 20 ) . 

Παραβάσεις σχετικά µε τη φοροδιαφυγή 

καθόλου κατά 25% (5 από τους 20  ) , λίγο κατά 20% (4 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

10% (2 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 40% (8 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 5% (1 

από τους 20 ) . 

Παραβάσεις σχετικά µε την πυρασφάλεια  
καθόλου κατά 45% (9 από τους 20  ) , λίγο κατά 20% (4 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

10% (2από τους 20 ) ,  πολύ κατά 10% (2 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 15% (3 

από τους 20 ) . 

Παραεµπόριο 

καθόλου κατά 40% (8 από τους 20  ) , λίγο κατά 5% (1 από τους 20  ) , µέτρια κατά 

20% (4 από τους 20 ) ,  πολύ κατά 15% (3 από τους 20 )  και πάρα πολύ κατά 20% (4 

από τους 20 ) . 

Άλλη 
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση )  

(βλ. πίνακα 12 δ) 

 

 
 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Βαθµός επηρεασµού 
επιχείρησης από 
παραβάσεις 

Καθόλου λίγο µέτρια πολύ Πάρα πολύ 
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Παραβάσεις σχετικά µε 
το κάπνισµα. 

44 44,44% 14 14,14% 15 15,15 11 11,11% 15 15,15% 

Πολεοδοµικές 
παραβάσεις 

32 32,32% 24 24,24% 21 21,21 12 12,12% 10 10,10% 



 

 
 

Υγειονοµικές 
παραβάσεις 

18 18,18% 11 11,11% 11 11,11 34 34,34% 25 25,25% 

Ηχορύπανση 41 41,41% 19 19,19% 19 19,19 7 7,07% 13 13,13% 

Παραβάσεις σχετικά µε 
την εργασία. 

16 16,16% 14 14,14% 35 35,35 20 20,20% 14 14,14% 

Παραβάσεις σχετικά µε 
τη φοροδιαφυγή. 

22 22,22% 18 18,18% 13 13,13 24 24,24% 22 22,22% 

Παραβάσεις σχετικά µε 
την πυρασφάλεια  

32 32,32% 22 22,22% 19 19,19 12 12,12% 14 14,14% 

Παρεµπόριο 47 47,47% 13 13,13% 14 14,14 9 9,09% 16 16,16% 

Άλλη 0 0% 0 0% 0 0 0 0% 0 0% 

Σύνολο 252 31,81% 135 17,04% 147 18,56% 129 16,28% 129 16,28% 

 

Πίνακας 12 ε: Συγκεντρωτικός πίνακας απαντήσεων ερώτησης δωδέκατης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα εκατό άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε επτακόσιες 

ενενήντα δύο  ( 792)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, τα 

άτοµα θεωρούν ότι η επιχείρησή τους επηρεάζεται από τις παραβάσεις ως εξής: 

Παραβάσεις σχετικά µε το κάπνισµα : 

καθόλου κατά 44,44% (44 από τους 100  ) , λίγο κατά 14,14% (14 από τους 100  ) , 

µέτρια κατά 15,15% (15 από τους 100 ) ,  πολύ κατά 11,11% (11 από τους 100 )  και 

πάρα πολύ κατά 15,15% (15 από τους 100 ) . 

 

Γραφική παράσταση 12 ε(1)  

44,44%

14,14%

15,15%

11,11%

15,15%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

καθόλου

λίγο

μέτρια

πολύ

πάρα πολύ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΠΝΙΣΜΑ



 

 
 

 
 

Πολεοδοµικές παραβάσεις 

καθόλου κατά 32,32% (32 από τους 100  ) , λίγο κατά 24,24% (24 από τους 100  ) , 

µέτρια κατά 21,21% (21 από τους 100 ) ,  πολύ κατά 12,12% (12 από τους 100 )  και 

πάρα πολύ κατά 10,10% (10 από τους 100 ) . 

 

Γραφική παράσταση 12 ε(2)  
 
 

Υγειονοµικές παραβάσεις 

καθόλου κατά 18,18% (18 από τους 100  ) , λίγο κατά 11,11% (11 από τους 100  ) , 

µέτρια κατά 11,11% (11 από τους 100 ) ,  πολύ κατά 34,34% (34 από τους 100 )  και 

πάρα πολύ κατά 25,25% (25 από τους 100 ) . 

32,32%
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ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ



 

 
 

 

Γραφική παράσταση 12 ε(3)  
 
 

Ηχορύπανση 

καθόλου κατά 41,41% (41 από τους 100  ) , λίγο κατά 19,19% (19 από τους 100  ) , 

µέτρια κατά 19,19% (19 από τους 100 ) ,  πολύ κατά 7,7% (7 από τους 100 )  και 

πάρα πολύ κατά 13013% (13 από τους 100 ) . 

 

Γραφική παράσταση 12 ε(4)  
 
 

Παραβάσεις σχετικά µε την εργασία 

18,18%

11,11%

11,11%

34,34%

25,25%
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
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ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ



 

 
 

καθόλου κατά 16,16% (16 από τους 100  ) , λίγο κατά 14,14% (14 από τους 100  ) , 

µέτρια κατά 35,35% (35 από τους 100 ) ,  πολύ κατά 20,20% (20 από τους 100 )  και 

πάρα πολύ κατά 14,14% (14 από τους 100 ) . 

 

Γραφική παράσταση 12 ε(5)  
 

Παραβάσεις σχετικά µε τη φοροδιαφυγή 

καθόλου κατά 22,22% (22 από τους 100  ) , λίγο κατά 18,18% (18 από τους 100  ) , 

µέτρια κατά 13,13% (13 από τους 100 ) ,  πολύ κατά 24,24% (24 από τους 100 )  και 

πάρα πολύ κατά 22,22% (22 από τους 100 ) . 

 

Γραφική παράσταση 12 ε(6)  

16,16%

14,14%

35,35%

20,20%

14,14%
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ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ
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ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ



 

 
 

 
Παραβάσεις σχετικά µε την πυρασφάλεια  
 
καθόλου κατά 32,32% (32 από τους 100  ) , λίγο κατά 22,22% (22 από τους 100  ) , 

µέτρια κατά 19,19% (19 από τους 100 ) ,  πολύ κατά 12,12% (12 από τους 100 )  και 

πάρα πολύ κατά 14,14% (14 από τους 100 ) . 

 

Γραφική παράσταση 12 ε(7)  
 

Παραεµπόριο 

καθόλου κατά 47,47% (47 από τους 100  ) , λίγο κατά 13,13% (13 από τους 100  ) , 

µέτρια κατά 14,14% (14 από τους 100 ) ,  πολύ κατά 9,9% (9 από τους 100 )  και 

πάρα πολύ κατά 16,16% (16 από τους 100 ) . 
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Γραφική παράσταση 12 ε(8)  
 
Άλλη 
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση )  

(βλ. πίνακα 12 ε) 

 

 
 
 

Ερώτηση 13η 

13) Με ποιο τρόπο ενηµερώνεστε για τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησής σας  
προς  αποφυγή παραβάσεων; 

 
Παρακολούθηση της νοµοθεσίας  
Σπουδές στο αντικείµενο  
∆ιαδίκτυο   
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου  
Από τις αρµόδιες Υπηρεσίες  
Από τον Επαγγελµατικό Σύλλογο της 
περιοχής σας 

 

Από το λογιστή σας  
Παρακολούθηση σεµιναρίων  

Άλλο……………………………………..  

 
 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

Τρόπος ενηµέρωσης  Αριθµός Ποσοστό 

47,47%

13,13%

14,14%

9,09%

16,16%
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καθόλου
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μέτρια

πολύ

πάρα πολύ

ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ



 

 
 

Παρακολούθηση της 
νοµοθεσίας 

8 16,33 % 

Σπουδές στο αντικείµενο 2 4,08 % 
∆ιαδίκτυο  5 10,2 % 
Κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου 

4 8,16 % 

Από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες 

8 16,33 % 

Από τον Επαγγελµατικό 
Σύλλογο της περιοχής σας 

5 10,25 % 

Από το λογιστή σας 13 26,53 % 
Παρακολούθηση 
σεµιναρίων 

3 6,12 % 

Άλλο 1 2,04 % 
Σύνολο 49 100 % 
Πίνακας 13: Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τρίτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι (20) άτοµα που απάντησαν στην δέκατη τρίτη 

ερώτηση , λάβαµε σαράντα εννέα (49)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις για τον 

τρόπο µε τον οποίο ενηµερώνονται για τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησής τους οι 

απαντήσεις διαµορφώνονται ως εξής :  

Παρακολούθηση της νοµοθεσίας κατά 16,33% ( 8 από τις 49 ) 

Σπουδές στο αντικείµενο κατά 4,08% ( 2 από τις 49 ) 

∆ιαδίκτυο κατά 10,2% ( 5 από τις 49 ) 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου κατά 8,16% ( 4 από τις 49 ) 

Από τις αρµόδιες Υπηρεσίες κατά 16,33% ( 8 από τις 49 ) 

Από τον Επαγγελµατικό Σύλλογο της περιοχής σας κατά 10,25% ( 5 από τις 49 )  

Από το λογιστή σας κατά 26,53% ( 13 από τις 49 ) 

Παρακολούθηση σεµιναρίων κατά 6,12% ( 3 από τις 49 ) 

Άλλο κατά 2,04% ( 1 από τις 49 ) ο οποίος απάντησε : Έντυπο Αγορανοµική και 

υγειονοµική επιθεώρηση από Αθήνα. 

( βλ. πίνακα 13) 

 

 



 

 
 

 Γραφική παράσταση 13 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τρίτης 
 
 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Τρόπος ενηµέρωσης  Αριθµός Ποσοστό 

Παρακολούθηση της 
νοµοθεσίας 

8 16  % 

Σπουδές στο αντικείµενο 1 2 % 
∆ιαδίκτυο  5 10 % 
Κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου 

10 20 % 

Από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες 

7 14 % 

Από τον Επαγγελµατικό 
Σύλλογο της περιοχής σας 

3 6 % 

Από το λογιστή σας 16 32 % 
Παρακολούθηση 
σεµιναρίων 

0 0 % 

Άλλο 0 0 % 
Σύνολο 50 100 % 
Πίνακας 13α : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τρίτης 

 
Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι (20) άτοµα που απάντησαν  στην δέκατη τρίτη 

ερώτηση , λάβαµε πενήντα (50)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις για τον 

τρόπο µε τον οποίο ενηµερώνονται για τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησής τους οι 

απαντήσεις διαµορφώνονται ως εξής :  

Παρακολούθηση της νοµοθεσίας κατά 16% ( 8 από τις 50 ) 

16,33%

0,00%
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Σπουδές στο αντικείµενο κατά 2% ( 1 από τις 50 ) 

∆ιαδίκτυο κατά 10% ( 5 από τις 50 ) 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου κατά 20% ( 10 από τις 50 ) 

Από τις αρµόδιες Υπηρεσίες κατά 14% ( 7 από τις 50 ) 

Από τον Επαγγελµατικό Σύλλογο της περιοχής σας κατά 6% ( 3 από τις 50 ) 

Από το λογιστή σας κατά 32% ( 16 από τις 50 ) 

Παρακολούθηση σεµιναρίων κατά 0% ( 0 από τις 50 ) 

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 50 ) 

( βλ. πίνακα 13α ) 

 
 

 Γραφική παράσταση 13α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τρίτης 
 
 
 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

Τρόπος ενηµέρωσης  Αριθµός Ποσοστό 

Παρακολούθηση της 
νοµοθεσίας 

6 13,64 % 

Σπουδές στο αντικείµενο 2 4,4% 
∆ιαδίκτυο  7 15,9% 
Κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου 

4 9,1% 

Από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες 

5 11,36% 

Από τον Επαγγελµατικό 
Σύλλογο της περιοχής σας 

8 18,18% 

Από το λογιστή σας 12 27,27% 
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Παρακολούθηση 
σεµιναρίων 

0 0% 

Άλλο 0 0% 
Σύνολο 44 100% 
Πίνακας 13β : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τρίτης 

 
Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι (20) άτοµα που απάντησαν  στην δέκατη τρίτη 

ερώτηση , λάβαµε σαράντα τέσσερις (44)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις για τον 

τρόπο µε τον οποίο ενηµερώνονται για τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησής τους οι 

απαντήσεις διαµορφώνονται ως εξής :  

Παρακολούθηση της νοµοθεσίας κατά 13,64% ( 6 από τις 44 ) 

Σπουδές στο αντικείµενο κατά 4,4% ( 2 από τις 44 ) 

∆ιαδίκτυο κατά 15,9% ( 7 από τις 44 ) 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου κατά 9,1% ( 4 από τις 44 ) 

Από τις αρµόδιες Υπηρεσίες κατά 11,36% ( 5 από τις 44 ) 

Από τον Επαγγελµατικό Σύλλογο της περιοχής σας κατά 18,18% ( 8 από τις 44 )  

Από το λογιστή σας κατά 27,27% ( 12 από τις 44 ) 

Παρακολούθηση σεµιναρίων κατά 0% ( 0 από τις 44 ) 

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 44 ) 

( βλ. πίνακα 13β ) 

 

 Γραφική παράσταση 13β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τρίτης 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

Τρόπος ενηµέρωσης  Αριθµός Ποσοστό 

Παρακολούθηση της 
νοµοθεσίας 

5 10,64 % 

Σπουδές στο αντικείµενο 4 8,51 % 
∆ιαδίκτυο  5 10,64 % 
Κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου 

3 6,38 % 

Από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες 

7 14,89 % 

Από τον Επαγγελµατικό 
Σύλλογο της περιοχής σας   

8 17,02 % 

Από το λογιστή σας 12 25,53 
Παρακολούθηση 
σεµιναρίων 

3 6,38 % 

Άλλο 0 0 % 
Σύνολο 47 100%11 
Πίνακας 13γ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τρίτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι (20) άτοµα που απάντησαν  στην δέκατη τρίτη 

ερώτηση , λάβαµε σαράντα επτά (47)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις για τον 

τρόπο µε τον οποίο ενηµερώνονται για τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησής τους οι 

απαντήσεις διαµορφώνονται ως εξής :  

Παρακολούθηση της νοµοθεσίας το 10,64% ( 5 από τις 47 ) 

Σπουδές στο αντικείµενο το 8,51%  (4 από τις 47 ) 

∆ιαδίκτυο το 10,64% ( 5 από τις 47 ) 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου το 6,38% ( 3 από τις 47 ) 

Από τις αρµόδιες Υπηρεσίες το 14,89% ( 7 από τις 47 ) 

Από τον Επαγγελµατικό Σύλλογο της περιοχής σας το 17,02% ( 8 από τις 47 )  

Από το λογιστή σας το 25,53% ( 12 από τις 47 ) 

Παρακολούθηση σεµιναρίων το 6,38% ( 3 από τις 47 ) 

 Άλλο το 0% ( 0 από τις 47 ) 

( βλ. πίνακα 13γ )  

 



 

 
 

 Γραφική παράσταση 13γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τρίτης 
 
 
 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

Τρόπος ενηµέρωσης  Αριθµός Ποσοστό 

Παρακολούθηση της 
νοµοθεσίας 

11 18,03 % 

Σπουδές στο αντικείµενο 5 8,2 % 
∆ιαδίκτυο  9 14,75 % 
Κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου 

5 8,2 % 

Από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες 

8 13,11 % 

Από τον Επαγγελµατικό 
Σύλλογο της περιοχής σας 

3 4,92 % 

Από το λογιστή σας 15 24,59 % 
Παρακολούθηση 
σεµιναρίων 

5 8,2 % 

Άλλο 0 0 % 
Σύνολο 61 100% 
Πίνακας 13δ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τρίτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι (20) άτοµα που απάντησαν  στην δέκατη τρίτη 

ερώτηση , λάβαµε εξήντα µία (61)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις για τον 

τρόπο µε τον οποίο ενηµερώνονται για τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησής τους οι 

απαντήσεις διαµορφώνονται ως εξής :  

Παρακολούθηση της νοµοθεσίας κατά 18,03% ( 11 από τις 61 ) 
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Σπουδές στο αντικείµενο κατά 8,2% ( 5 από τις 61 ) 

∆ιαδίκτυο κατά 14,75% ( 9 από τις 61 ) 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου κατά 8,2% ( 5 από τις 61 ) 

Από τις αρµόδιες Υπηρεσίες κατά 13,11% ( 8 από τις 61 ) 

Από τον Επαγγελµατικό Σύλλογο της περιοχής σας κατά 4,92% ( 3 από τις 61 ) 

Από το λογιστή σας κατά 24,59% ( 15 από τις 61 ) 

Παρακολούθηση σεµιναρίων κατά 8,2% ( 5 από τις 61 ) 

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 61 ) 

( βλ. πίνακα 13δ) 

 

 Γραφική παράσταση 13δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τρίτης 
 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Τρόπος ενηµέρωσης  Αριθµός Ποσοστό 

Παρακολούθηση της 
νοµοθεσίας 

38 15,13 % 

Σπουδές στο αντικείµενο 14 5,57 % 
∆ιαδίκτυο  31 12,35 % 
Κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου 

26 10,35 % 

Από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες 

35 13,94 % 

Από τον Επαγγελµατικό 
Σύλλογο της περιοχής σας 

27 10,75 % 

Από το λογιστή σας 68 27,09 % 
Παρακολούθηση 11 4,38 % 
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σεµιναρίων 
Άλλο 1 0,39 % 
Σύνολο 251 100 % 
Πίνακας 13ε : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τρίτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα εκατό (100) άτοµα που απάντησαν  στην δέκατη τρίτη 

ερώτηση , λάβαµε διακόσιες πενήντα µία (251)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, οι απαντήσεις για τον 

τρόπο µε τον οποίο ενηµερώνονται για τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησής τους οι 

απαντήσεις διαµορφώνονται ως εξής :  

Παρακολούθηση της νοµοθεσίας κατά 15,13% ( 38 από τις 251 ) 

Σπουδές στο αντικείµενο κατά 5,57% ( 14 από τις 251 ) 

∆ιαδίκτυο κατά 12,35% ( 31 από τις 251 ) 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου κατά 10,35% ( 26 από τις 251 ) 

Από τις αρµόδιες Υπηρεσίες κατά 13,94% ( 35 από τις 251 ) 

Από τον Επαγγελµατικό Σύλλογο της περιοχής σας κατά 10,75% ( 27 από τις 251 )  

Από το λογιστή σας κατά 27,09% ( 68 από τις 251 ) 

Παρακολούθηση σεµιναρίων κατά 4,38% ( 11 από τις 251 ) 

Άλλο κατά 0,39% ( 1 από τις 251 ) (Έντυπο Αγορανοµική και υγειονοµική 

επιθεώρηση από Αθήνα). 

( βλ. πίνακα 13 ε) 

 

 

 Γραφική παράσταση 13ε : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τρίτης 
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Ερώτηση 14η  

 
13) Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες διενεργούν κατά τη γνώµη σας 

ουσιαστικούς ελέγχους; 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΩ/∆Ε
Ν ΓΝΩΡΙΖΩ 

Εφορία    
Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία    
Λιµενικό     
Σ.∆.Ο.Ε.    
Ι.Κ.Α    
∆ιεύθυνση Υγιεινής/ Υγείας    
Επιθεώρηση Εργασίας    
Πολεοδοµία    
Κτηνιατρική Υπηρεσία    
∆ηµοτική Αρχή    
∆ιεύθυνση Εµπορίου    
Πυροσβεστική Υπηρεσία    
Ε.Ο.Τ.    
Άλλη(Σηµειώστε  ποια) 
……………………………………
………… 

   

 
 
 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΩ/∆ΕΝ 

ΓΝΩΡΙΖΩ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΣΚΟΥΝ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ Α

ΡΙ
Θ
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Ο
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Εφορία 12 60% 8 40% 0 0% 
Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 

13 65% 6 30% 1 5% 

Λιµενικό  4 20% 9 45% 7 35% 
Σ.∆.Ο.Ε. 12 60% 7 35% 1 5% 
Ι.Κ.Α 11 55% 7 35% 2 10% 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/ 
Υγείας 

7 35% 10 50% 3 15% 

Επιθεώρηση Εργασίας 8 40% 9 45% 3 15% 
Πολεοδοµία 2 10% 13 65% 5 25% 



 

 
 

Κτηνιατρική Υπηρεσία 5 25% 6 30% 9 45% 
∆ηµοτική Αρχή 5 25% 12 60% 3 15% 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 1 5% 8 40% 11 55% 
Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

8 40% 7 35% 5 25% 

Ε.Ο.Τ. 13 65% 5 25% 2 10% 
Άλλη 1 100% 0 0% 0 0% 

 Σύνολο 102 39,08% 107 41% 52 19,92% 

   Πίνακας 14 : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τέταρτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε διακόσιες  

εξήντα µία ( 261 )  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, η 

γνώµη των επιχειρηµατιών για το αν διενεργούνται ουσιαστικοί έλεγχοι των 

επιχειρήσεων από τις αρµόδιες αρχές, διαµορφώνεται  ως εξής:  

Εφορία 
Ναι  κατά 60% (12 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 40% (8 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία 

Ναι  κατά 65% (13 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 30% (6 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Λιµενικό  
Ναι  κατά 20% (4 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 45% (9 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 35% (7 από τους 20 ) . 
 
Σ.∆.Ο.Ε.  
Ναι  κατά 60% (12 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 35% (7 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Ι.Κ.Α. 
Ναι  κατά 55% (11 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 35% (7 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας 
Ναι  κατά 35% (7 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 50% (10 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 15% (3 από τους 20 ) . 



 

 
 

 
Επιθεώρηση Εργασίας 
Ναι  κατά 40% (8 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 45% (9 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 15% (3 από τους 20 ) . 
 
Πολεοδοµία 
Ναι  κατά 10% (2 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 65% ( 13 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 25% (5 από τους 20 ) . 
 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 25% ( 5από τους 20 ) 
Όχι  κατά 30% ( 6 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 45% (9 από τους 20 ) . 
 
∆ηµοτική Αρχή 
Ναι  κατά 25% ( 5 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 60% ( 12 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 15% (3 από τους 20 ) . 
 
 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
Ναι  κατά 5% ( 1 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 40% ( 8 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 55% (11 από τους 20 ) . 
 
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 40% ( 8 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 35% ( 7 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 25% (5 από τους 20 ) . 
 
 
Ε.Ο.Τ. 
Ναι  κατά 65% ( 13 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 25% ( 5 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
 
Άλλη 
Λάβαµε 1 απάντηση: Τουριστική Αστυνοµία  : Ναι κατά 100% (1 από 1 απάντηση)  
 (βλ. πίνακα 14 ) 
 
 

 

Με µπλε χρώµα βλέπουµε τις απαντήσεις του ναι, µε κόκκινο του όχι και µε πράσινο 
του δεν γνωρίζω/δεν απαντώ 



 

 
 

 Γραφική παράσταση 14 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τέταρτης 
 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΩ/∆ΕΝ 

ΓΝΩΡΙΖΩ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΣΚΟΥΝ 
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Εφορία 8 40% 10 50% 2 10% 
Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 

12 60% 7 35% 1 5% 

Λιµενικό  8 40% 10 50% 2 10% 
Σ.∆.Ο.Ε. 9 45% 8 40% 3 15% 
Ι.Κ.Α 11 55% 8 40% 1 5% 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/ 
Υγείας 

9 45% 10 50% 1 5% 

Επιθεώρηση Εργασίας 12 60% 7 35% 1 5% 
Πολεοδοµία 8 40% 11 55% 1 5% 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 12 60% 6 30% 2 10% 
∆ηµοτική Αρχή 7 35% 12 60% 1 5% 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 11 55% 7 35% 2 10% 
Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

12 60% 7 35% 1 5% 

Ε.Ο.Τ. 14 70% 4 20% 2 10% 
Άλλη 0 0% 0 0% 0 0% 

 Σύνολο 133 51,15% 107 41,15% 20 7,7% 

   Πίνακας 14α : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τέταρτης 
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Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε διακόσιες  

εξήντα  ( 260 )  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, η 

γνώµη των επιχειρηµατιών για το αν διενεργούνται ουσιαστικοί έλεγχοι των 

επιχειρήσεων από τις αρµόδιες αρχές, διαµορφώνεται  ως εξής:  

Εφορία 
Ναι  κατά 40% (8 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 50% (10 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία 

Ναι  κατά 60% (12 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 35% (7 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Λιµενικό  
Ναι  κατά 40% (8 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 50% (10 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
Σ.∆.Ο.Ε.  
Ναι  κατά 45% (9 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 40% (8 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 15% (3 από τους 20 ) . 
 
Ι.Κ.Α. 
Ναι  κατά 55% (11 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 40% (8 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας 
Ναι  κατά 45% (9 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 50% (10 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Επιθεώρηση Εργασίας 
Ναι  κατά 60% (12 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 35% (7 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Πολεοδοµία 
Ναι  κατά 40% (8 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 55% ( 11 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 60% ( 12 από τους 20 ) 



 

 
 

Όχι  κατά 30% ( 6 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
∆ηµοτική Αρχή 
Ναι  κατά 35% ( 7 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 60% ( 12 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
Ναι  κατά 55% ( 11 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 35% ( 7 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 60% ( 12 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 35% ( 7 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
 
Ε.Ο.Τ. 
Ναι  κατά 70% ( 14 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 20% ( 4 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
 
Άλλη 
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση ) (βλ. πίνακα 14 α ) 

 
 
 
Με µπλε χρώµα βλέπουµε τις απαντήσεις του ναι, µε κόκκινο του όχι και µε πράσινο 
του δεν γνωρίζω/δεν απαντώ 



 

 
 

 Γραφική παράσταση 14α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τέταρτης 
 
 
 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΩ/∆ΕΝ 

ΓΝΩΡΙΖΩ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΣΚΟΥΝ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Εφορία 10 50% 9 45% 1 5% 
Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 

14 70% 5 25% 1 5% 

Λιµενικό  6 30% 14 70% 0 0% 
Σ.∆.Ο.Ε. 11 55% 8 40% 1 5% 
Ι.Κ.Α 9 45% 10 50% 1 5% 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/ 
Υγείας 

11 55% 8 40% 1 5% 

Επιθεώρηση Εργασίας 7 35% 13 65% 0 0% 
Πολεοδοµία 9 45% 11 55% 0 0% 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 10 50% 8 40% 2 10% 
∆ηµοτική Αρχή 7 35% 13 65% 0 0% 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 9 45% 11 55% 0 0% 
Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

5 25% 15 75% 0 0% 

Ε.Ο.Τ. 15 75% 4 20% 1 5% 
Άλλη 0 0% 0 0% 0 0% 

 Σύνολο 123 47,3% 129 49,61% 8 3,08% 

   Πίνακας 14β : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τέταρτης 
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Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε διακόσιες  

εξήντα  ( 260 )  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, η 

γνώµη των επιχειρηµατιών για το αν διενεργούνται ουσιαστικοί έλεγχοι των 

επιχειρήσεων από τις αρµόδιες αρχές, διαµορφώνεται  ως εξής:  

Εφορία 
Ναι  κατά 50% (10 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 45% (9 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία 

Ναι  κατά 70% (14 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 25% (5 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Λιµενικό  
Ναι  κατά 30% (6 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 70% (14 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
Σ.∆.Ο.Ε.  
Ναι  κατά 55% (11 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 40% (8 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Ι.Κ.Α. 
Ναι  κατά 45% (9 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 50% (10 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας 
Ναι  κατά 55% (11 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 40% (8 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Επιθεώρηση Εργασίας 
Ναι  κατά 35% (7 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 65% (13 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
Πολεοδοµία 
Ναι  κατά 45% (9 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 55% ( 11 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 50% ( 10 από τους 20 ) 



 

 
 

Όχι  κατά 40% ( 8 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
∆ηµοτική Αρχή 
Ναι  κατά 35% ( 7 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 65% ( 13 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
Ναι  κατά 45% ( 9 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 55% ( 11 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 25% ( 5 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 75% ( 15 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 20 ) . 
 
 
Ε.Ο.Τ. 
Ναι  κατά 75% ( 15 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 20% ( 4 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
 
Άλλη 
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση )  

(βλ. πίνακα 14β ) 

 
 
 
 
Με µπλε χρώµα βλέπουµε τις απαντήσεις του ναι, µε κόκκινο του όχι και µε πράσινο 
του δεν γνωρίζω/δεν απαντώ 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΩ/∆ΕΝ 

ΓΝΩΡΙΖΩ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΣΚΟΥΝ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Εφορία 10 50% 6 30% 4 20% 
Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 

16 80% 3 15% 1 5% 

Λιµενικό  3 15% 7 35% 10 50% 
Σ.∆.Ο.Ε. 9 45% 8 40% 3 15% 
Ι.Κ.Α 9 45% 10 50% 1 5% 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/ 
Υγείας 

6 30% 12 60% 2 10% 

Επιθεώρηση Εργασίας 7 35% 9 45% 4 20% 
Πολεοδοµία 1 5% 13 65% 6 30% 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 5 25% 5 25% 10 50% 
∆ηµοτική Αρχή 5 25% 13 65% 2 10% 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 4 20% 5 25% 11 55% 
Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

5 25% 8 40% 7 35% 

Ε.Ο.Τ. 7 35% 5 25% 8 40% 
Άλλη 0 0% 0 0% 0 0% 

 Σύνολο 87 33,46% 104 40% 69 26,54% 

   Πίνακας 14γ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τέταρτης 
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Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε διακόσιες  

εξήντα  ( 260 )  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, η 

γνώµη των επιχειρηµατιών για το αν διενεργούνται ουσιαστικοί έλεγχοι των 

επιχειρήσεων από τις αρµόδιες αρχές, διαµορφώνεται  ως εξής:  

Εφορία 
Ναι  κατά 50% (10 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 30% (6 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (4 από τους 20 ) . 
 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία 

Ναι  κατά 80% (16 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 15% (3 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Λιµενικό  
Ναι  κατά 15% (3 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 35% (7 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 50% (10 από τους 20 ) . 
 
Σ.∆.Ο.Ε.  
Ναι  κατά 45% (9 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 40% (8 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 15% (3 από τους 20 ) . 
 
Ι.Κ.Α. 
Ναι  κατά 45% (9 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 50% (10 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας 
Ναι  κατά 30% (6 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 60% (12 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
Επιθεώρηση Εργασίας 
Ναι  κατά 35% (7 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 45% (9 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (4 από τους 20 ) . 
 
Πολεοδοµία 
Ναι  κατά 5% (1 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 65% ( 13 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 30% (6 από τους 20 ) . 
 



 

 
 

Κτηνιατρική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 25% ( 5 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 25% ( 5 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 50% (10 από τους 20 ) . 
 
∆ηµοτική Αρχή 
Ναι  κατά 25% ( 5 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 65% ( 13 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
Ναι  κατά 20% ( 4 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 25% ( 5 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 55% (11 από τους 20 ) . 
 
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 25% ( 5 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 40% ( 8 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 35% (7 από τους 20 ) . 
 
 
Ε.Ο.Τ. 
Ναι  κατά 35% ( 7 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 25% ( 5 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 40% (8 από τους 20 ) . 
 
 
Άλλη 
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση )  

(βλ. πίνακα 14 γ ) 

 
 
 
 

 

 

Με µπλε χρώµα βλέπουµε τις απαντήσεις του ναι, µε κόκκινο του όχι και µε πράσινο 
του δεν γνωρίζω/δεν απαντώ 



 

 
 

 Γραφική παράσταση 14γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τέταρτης 
 
 
 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΩ/∆ΕΝ 

ΓΝΩΡΙΖΩ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 
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Εφορία 12 60% 6 30% 2 10% 
Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 

11 55% 8 40% 1 5% 

Λιµενικό  7 35% 10 50% 3 15% 
Σ.∆.Ο.Ε. 14 70% 5 25% 1 5% 
Ι.Κ.Α 12 60% 7 35% 1 5% 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/ 
Υγείας 

9 45% 10 50% 1 5% 

Επιθεώρηση Εργασίας 11 55% 7 35% 2 10% 
Πολεοδοµία 6 30% 9 45% 5 25% 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 6 30% 10 50% 4 20% 
∆ηµοτική Αρχή 7 35% 10 50% 3 15% 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 7 35% 9 45% 4 20% 
Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

8 40% 10 50% 2 10% 

Ε.Ο.Τ. 12 60% 6 30% 2 10% 
Άλλη 1 5% 0 0% 0 0% 

 Σύνολο 123 47,13% 107 41% 31 11,87% 

   Πίνακας 14δ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τέταρτης 
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Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε διακόσιες  

εξήντα µία  ( 261 )  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, η 

γνώµη των επιχειρηµατιών για το αν διενεργούνται ουσιαστικοί έλεγχοι των 

επιχειρήσεων από τις αρµόδιες αρχές, διαµορφώνεται  ως εξής:  

Εφορία 
Ναι  κατά 60% (12 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 30% (6 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία 

Ναι  κατά 55% (11 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 40% (8 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Λιµενικό  
Ναι  κατά 35% (7 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 50% (10 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 15% (3 από τους 20 ) . 
 
Σ.∆.Ο.Ε.  
Ναι  κατά 70% (14 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 25% (5 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Ι.Κ.Α. 
Ναι  κατά 60% (12 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 35% (7 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας 
Ναι  κατά 45% (9 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 50% (10 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5% (1 από τους 20 ) . 
 
Επιθεώρηση Εργασίας 
Ναι  κατά 55% (11 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 35% (7 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
Πολεοδοµία 
Ναι  κατά 30% (6 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 45% ( 9 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 25% (5 από τους 20 ) . 
 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 30% ( 6 από τους 20 ) 



 

 
 

Όχι  κατά 50% ( 10 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (4 από τους 20 ) . 
 
∆ηµοτική Αρχή 
Ναι  κατά 35% ( 7 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 50% ( 10 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 15% (3 από τους 20 ) . 
 
 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
Ναι  κατά 35% ( 7 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 45% ( 9 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (4 από τους 20 ) . 
 
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 40% ( 8 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 50% (10 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
 
Ε.Ο.Τ. 
Ναι  κατά 60% ( 12 από τους 20 ) 
Όχι  κατά 30% ( 6 από τους 20 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10% (2 από τους 20 ) . 
 
 
Άλλη 
Λάβαµε µία απάντηση :  
Ε.Φ.Ε.Τ. Ναι κατά 100% ( 1 από 1 απάντηση ) 
 (βλ. πίνακα 14δ ) 
 

 
Με µπλε χρώµα βλέπουµε τις απαντήσεις του ναι, µε κόκκινο του όχι και µε πράσινο 
του δεν γνωρίζω/δεν απαντώ 



 

 
 

 Γραφική παράσταση 14δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τέταρτης 
 
 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΩ/∆ΕΝ 

ΓΝΩΡΙΖΩ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΣΚΟΥΝ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

Εφορία 51 51.51% 39 39.39% 9 9. 09% 
Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 

65 65.65% 29 29.29% 5 5. 05% 

Λιµενικό  27 27.27% 50 50.50% 22 22.22% 
Σ.∆.Ο.Ε. 54 54.54% 36 36.36% 9 9. 09% 
Ι.Κ.Α 51 51.51% 42 42.42% 6 6. 06% 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/ 
Υγείας 

41 41.41% 50 50.50% 8 8. 08% 

Επιθεώρηση Εργασίας 44 44.44% 45 45.45% 10 10.10% 
Πολεοδοµία 25 25.25% 57 57.57% 17 17.17% 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 37 37.37% 35 35.35% 27 27.27% 
∆ηµοτική Αρχή 30 30.30% 60 60.60% 9 9. 09% 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 31 31.31% 40 40.40% 28 28.28% 
Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

37 37.37% 47 47.47% 15 15.15% 

Ε.Ο.Τ. 60 60.60% 24 24.24% 15 15.15% 
Άλλη 2 2. 02% 0 0% 0 0% 

 Σύνολο 555 43.05% 554 42.97% 180 13.97% 

   ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ : 1.289 

60% 55%

35%

70%

60%
45%

55%

30% 30% 35% 35% 40%

60%

5%

30% 40%

50%

25%
35%

50% 35%

45% 50%
50% 45%

50%

30%

0%

10% 5%
15%

5% 5% 5% 10%
25% 20% 15% 20%

10% 10%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%



 

 
 

  Πίνακας 14ε : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τέταρτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα εκατό άτοµα που ερωτήθηκαν, απάντησαν ενενήντα 

εννέα άτοµα και λάβαµε χίλιες διακόσιες  ογδόντα εννέα  ( 1.289 )  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, η 

γνώµη των επιχειρηµατιών για το αν διενεργούνται ουσιαστικοί έλεγχοι των 

επιχειρήσεων από τις αρµόδιες αρχές, διαµορφώνεται  ως εξής:  

Εφορία 
Ναι  κατά 51,51% (51 από τους 99 ) 
Όχι  κατά 39,39% (39 από τους 99 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 9,09% (9 από τους 99 ) . 
 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία 

Ναι  κατά 65,65% (65 από τους 99 ) 
Όχι  κατά 29,29% (29 από τους 99 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 5,05% (5 από τους 99 ) . 
 
Λιµενικό  
Ναι  κατά 27,27% (27 από τους 99 ) 
Όχι  κατά 50,50% (50 από τους 99 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 22,22% (22 από τους 99 ) . 
 
Σ.∆.Ο.Ε.  
Ναι  κατά 54,54% (54 από τους 99 ) 
Όχι  κατά 36,36% (36 από τους 99 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 9,09% (9 από τους 99 ) . 
 
Ι.Κ.Α. 
Ναι  κατά 51,51% (51 από τους 99 ) 
Όχι  κατά 42,42% (42 από τους 99 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 6,06% (6 από τους 99 ) . 
 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας 
Ναι  κατά 41,41% (41 από τους 99 ) 
Όχι  κατά 50,50% (50 από τους 99 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 8,08% (8 από τους 99 ) . 
 
Επιθεώρηση Εργασίας 
Ναι  κατά 44,44% (44 από τους 99 ) 
Όχι  κατά 45,45% (45 από τους 99 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10,10% (10 από τους 99 ) . 
 
Πολεοδοµία 
Ναι  κατά 25,25% (25 από τους 99 ) 
Όχι  κατά 57,57% ( 57 από τους 99 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 17,17% (17 από τους 99 ) . 



 

 
 

 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 37,37% ( 37 από τους 99 ) 
Όχι  κατά 35,35% ( 35 από τους 99 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 27,27% (27 από τους 99 ) . 
 
∆ηµοτική Αρχή 
Ναι  κατά 30,30% ( 30 από τους 99 ) 
Όχι  κατά 60,60% ( 60 από τους 99 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 9% (9,09 από τους 99 ) . 
 
 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
Ναι  κατά 31,31% ( 31 από τους 99 ) 
Όχι  κατά 40,40% ( 40 από τους 99 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 28,28% (28 από τους 99 ) . 
 
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 37,37% ( 37 από τους 99 ) 
Όχι  κατά 47,47% (47 από τους 99 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 15,15% (15 από τους 99 ) . 
 
 
Ε.Ο.Τ. 
Ναι  κατά 60,60% ( 60 από τους 99 ) 
Όχι  κατά 24,24% ( 24 από τους 99 ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 15,15% (15 από τους 99 ) . 
 
 
Άλλη 
Λάβαµε δύο απαντήσεις : 
Τουριστική Αστυνοµία  : Ναι κατά 50% (1 από 2 απαντήσεις) και  
Ε.Φ.Ε.Τ. : Ναι κατά 50% ( 1 από 2 απαντήσεις ) 
(βλ. πίνακα 14 ε ) 
 

 

 
Με µπλε χρώµα βλέπουµε τις απαντήσεις του ναι, µε κόκκινο του όχι και µε πράσινο 
του δεν γνωρίζω/δεν απαντώ 



 

 
 

 
Γραφική παράσταση 14ε : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης τέταρτης 
 
 
 
Ερώτηση 15η  

15)Ποιο παράγοντα θεωρείτε σηµαντικότερο ώστε µια υπηρεσία να µπορεί να 
ασκήσει ουσιαστικό και σωστό έλεγχο; (µια απάντηση) 
 
ΛΟΓΟΣ  
Γνώση του αντικειµένου  
Πληθώρα υπαλλήλων    
Εδρεύει στην περιοχή που έχει έδρα η 
επιχείρησή µου 

 

Επαγγελµατική κατάρτιση  
Εξειδίκευση στους ελέγχους    
Άλλο 
(εξηγήστε)…………………………………….. 

 

 
 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Γνώση του αντικειµένου 7 35 
Πληθώρα υπαλλήλων   3 15 
Εδρεύει στην περιοχή που έχει έδρα η 
επιχείρησή µου 

3 15 

Επαγγελµατική κατάρτιση 2 10 
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Εξειδίκευση στους ελέγχους   5 25 
Άλλο 0 0 
Σύνολο 20 100% 
Πίνακας 15 : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης πέµπτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε είκοσι 

απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν  ο 

παράγοντας που  θεωρούν σηµαντικότερο ώστε µια υπηρεσία να µπορεί να ασκήσει 

ουσιαστικό και σωστό έλεγχο,  διαµορφώνεται  ως εξής:  

Γνώση του αντικειµένου: κατά  35% ( 7 από τους 20 ) 

Πληθώρα υπαλλήλων : κατά 15%  ( 3 από τους 20 ) 

Εδρεύει στην περιοχή που έχει έδρα η επιχείρησή µου: κατά 15%  (3 από τους 20 ) 

Εξειδίκευση στους ελέγχους:  κατά 10%  ( 2 από τους 20 ) 

Επαγγελµατική κατάρτιση: κατά 25%  ( 5 από τους 20 ) 

Άλλο: κατά 0%  ( 0 από τους 20 ) 
(βλ. πίνακα 15 ) 
 

 
Γραφική παράσταση 15 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης πέµπτης 
 
 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Γνώση του αντικειµένου 4 20 
Πληθώρα υπαλλήλων   1 5 
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Εδρεύει στην περιοχή που έχει έδρα η 
επιχείρησή µου 

5 25 

Επαγγελµατική κατάρτιση 4 20 
Εξειδίκευση στους ελέγχους   6 30 
Άλλο 0 0 
Σύνολο 20 100 
Πίνακας 15α : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης πέµπτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε είκοσι 

απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν  ο 

παράγοντας που  θεωρούν σηµαντικότερο ώστε µια υπηρεσία να µπορεί να ασκήσει 

ουσιαστικό και σωστό έλεγχο,  διαµορφώνεται  ως εξής:  

Γνώση του αντικειµένου: κατά  20% ( 4 από τους 20 ) 

Πληθώρα υπαλλήλων : κατά 5%  ( 1 από τους 20 ) 

Εδρεύει στην περιοχή που έχει έδρα η επιχείρησή µου: κατά 25%  (5 από τους 20) 

Εξειδίκευση στους ελέγχους:  κατά 20%  ( 4 από τους 20 ) 
Επαγγελµατική κατάρτιση: κατά 30%  ( 6 από τους 20 ) 

Άλλο: κατά 0%  ( 0 από τους 20 ) 
(βλ. πίνακα 15 α ) 
 

 

 
Γραφική παράσταση 15α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης πέµπτης 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αριθµός Ποσοστό ( % )  

Γνώση του αντικειµένου 3 15 
Πληθώρα υπαλλήλων   2 10 
Εδρεύει στην περιοχή που έχει έδρα η 
επιχείρησή µου 

2 10 

Επαγγελµατική κατάρτιση 4 20 
Εξειδίκευση στους ελέγχους   8 40 
Άλλο  1 5 
Σύνολο 20 100 
Πίνακας 15β : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης πέµπτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε είκοσι  

απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν  ο 

παράγοντας που  θεωρούν σηµαντικότερο ώστε µια υπηρεσία να µπορεί να ασκήσει 

ουσιαστικό και σωστό έλεγχο,  διαµορφώνεται  ως εξής:  

Γνώση του αντικειµένου: κατά  15% ( 3 από τους 20 ) 

Πληθώρα υπαλλήλων : κατά 10%  ( 2 από τους 20 ) 

Εδρεύει στην περιοχή που έχει έδρα η επιχείρησή µου: κατά 10%  (2 από τους 20 ) 

Εξειδίκευση στους ελέγχους:  κατά 20%  ( 4 από τους 20 ) 

Επαγγελµατική κατάρτιση: κατά 40%  ( 8 από τους 20 ) 

Άλλο: κατά 5%  ( 1 από τους 20 ) ( ξεκάθαρη νοµοθεσία ) 
(βλ. πίνακα 15 β ) 
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Γραφική παράσταση 15β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης πέµπτης 
 
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Γνώση του αντικειµένου 6 28,57 
Πληθώρα υπαλλήλων   7 33,33 
Εδρεύει στην περιοχή που έχει έδρα η 
επιχείρησή µου 

2 9,52 

Επαγγελµατική κατάρτιση 2 9,52 
Εξειδίκευση στους ελέγχους   3 14,29 
Άλλο  1 4,76 
Σύνολο 21 100 
Πίνακας 15γ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης πέµπτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε είκοσι µία ( 21 

) απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν  ο 

παράγοντας που  θεωρούν σηµαντικότερο ώστε µια υπηρεσία να µπορεί να ασκήσει 

ουσιαστικό και σωστό έλεγχο,  διαµορφώνεται  ως εξής:  

Γνώση του αντικειµένου: κατά  28,57% ( 6 από τους 21 ) 

Πληθώρα υπαλλήλων : κατά 33,33%  ( 7 από τους 21 ) 

Εδρεύει στην περιοχή που έχει έδρα η επιχείρησή µου: κατά 9,52%(2 από τους 21) 

Εξειδίκευση στους ελέγχους:  κατά 9,52%  ( 2 από τους 21 ) 

Επαγγελµατική κατάρτιση: κατά 14,29%  ( 3 από τους 21 ) 

Άλλο: κατά 4,76%  ( 1 από τους 21 ) ( κονδύλια δαπανών µετακίνησης ) 
(βλ. πίνακα 15 γ ) 
 

 



 

 
 

 
Γραφική παράσταση 15γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης πέµπτης 
 
 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Γνώση του αντικειµένου 12 48 
Πληθώρα υπαλλήλων   3 12 
Εδρεύει στην περιοχή που έχει έδρα η 
επιχείρησή µου 

1 4 

Επαγγελµατική κατάρτιση 2 8 
Εξειδίκευση στους ελέγχους   5 20 
Άλλο  2 8 
Σύνολο 25 100 
Πίνακας 15δ: Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης πέµπτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε είκοσι πέντε 

(25) απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν  ο 

παράγοντας που  θεωρούν σηµαντικότερο ώστε µια υπηρεσία να µπορεί να ασκήσει 

ουσιαστικό και σωστό έλεγχο,  διαµορφώνεται  ως εξής:  

Γνώση του αντικειµένου: κατά  48% ( 12 από τους 25 ) 

Πληθώρα υπαλλήλων : κατά 12%  ( 3 από τους 25 ) 

Εδρεύει στην περιοχή που έχει έδρα η επιχείρησή µου: κατά 4%  ( 1 από τους 25 ) 

Εξειδίκευση στους ελέγχους : κατά 8%  ( 2 από τους 25 ) 

Επαγγελµατική κατάρτιση: κατά 20%  ( 5 από τους 25 ) 

Άλλο: κατά 8%  ( 2 από τους 25 )  οι οποίοι απάντησαν : α) µε λιγότερους ελέγχους 
και β) πρόστιµο. 
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(βλ. πίνακα 15 δ ) 
 

 

 
Γραφική παράσταση 15δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης πέµπτης 
 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Γνώση του αντικειµένου 32 30.18% 
Πληθώρα υπαλλήλων   16 15. 09% 
Εδρεύει στην περιοχή που έχει έδρα η 
επιχείρησή µου 

13 12.26% 

Επαγγελµατική κατάρτιση 14 13.21% 
Εξειδίκευση στους ελέγχους   27 25.47% 
Άλλο 4 3.77% 
Σύνολο 106 100% 
Πίνακας 15ε : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης πέµπτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα εκατό άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε εκατόν έξι 

(106)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν  ο 

παράγοντας που  θεωρούν σηµαντικότερο ώστε µια υπηρεσία να µπορεί να ασκήσει 

ουσιαστικό και σωστό έλεγχο,  διαµορφώνεται  ως εξής:  

Γνώση του αντικειµένου: κατά  30,18% ( 32 από τους 106 ) 

Πληθώρα υπαλλήλων : κατά 15,09%  ( 16 από τους 106 ) 

Εδρεύει στην περιοχή που έχει έδρα η επιχείρησή µου: κατά 12,26% (13 από τους 106) 
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Εξειδίκευση στους ελέγχους:  κατά 13,21%  (14 από τους 106 ) 

Επαγγελµατική κατάρτιση: κατά 25,47%  ( 27 από τους 106) 

Άλλο: κατά 3,77%  ( 4 από τους 106 ) οι οποίοι απάντησαν : α) κονδύλια δαπανών 
µετακίνησης, β)  µε λιγότερους ελέγχους, γ) πρόστιµο και δ)  ξεκάθαρη νοµοθεσία . 
(βλ. πίνακα 15 ε ) 
 

 
Γραφική παράσταση 15ε : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης πέµπτης 
 
 
 

Ερώτηση 16η  

16)  Έχετε παρατηρήσει αύξηση των ελέγχων στην περιοχή σας τα τελευταία 3 
χρόνια; 

α) Ναι              �              β) Όχι                         �       
 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Ναι 15 75 

Όχι 5 25 

Σύνολο 20 100 

Πίνακας 16 : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έκτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε είκοσι (20)  

απαντήσεις. 
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Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

παρατήρηση αύξησης των ελέγχων στην περιοχή τους τα τελευταία 3 χρόνια  

διαµορφώνεται  ως εξής:  

Ναι κατά 75% ( 15 από τους 20 ) 

Όχι κατά 25% ( 5 από τους 20 ) 

( βλ. πίνακα 16 ) 

 
 

 Γραφική παράσταση 16 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έκτης 

 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Ναι 15 75 

Όχι 5 25 

Σύνολο 20 100 

Πίνακας 16α : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έκτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε είκοσι (20)  

απαντήσεις. 
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Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

παρατήρηση αύξησης των ελέγχων στην περιοχή τους τα τελευταία 3 χρόνια  

διαµορφώνεται  ως εξής:  

Ναι κατά 75% ( 15 από τους 20 ) 

Όχι κατά 25% ( 5 από τους 20 ) 

( βλ. πίνακα 16 α ) 

 
 
Γραφική παράσταση 16α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έκτης 

 
 
 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Ναι 17 85 

Όχι 3 15 

Σύνολο 20 100 

Πίνακας 16β : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έκτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε είκοσι (20)  

απαντήσεις. 
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Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

παρατήρηση αύξησης των ελέγχων στην περιοχή τους τα τελευταία 3 χρόνια  

διαµορφώνεται  ως εξής:  

Ναι κατά 85% ( 17 από τους 20 ) 

Όχι κατά 15% ( 3 από τους 20 ) 

( βλ. πίνακα 16 β ) 

 
 

Γραφική παράσταση 16β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έκτης 

 
 
 
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Ναι 17 85 

Όχι 3 15 

Σύνολο 20 100 

Πίνακας 16γ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έκτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε είκοσι (20)  

απαντήσεις. 
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Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

παρατήρηση αύξησης των ελέγχων στην περιοχή τους τα τελευταία 3 χρόνια  

διαµορφώνεται  ως εξής:  

Ναι κατά 85% ( 17 από τους 20 ) 

Όχι κατά 15% ( 3 από τους 20 ) 

( βλ. πίνακα 16 γ ) 

 

 
 
Γραφική παράσταση 16γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έκτης 

 
 
 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Ναι 19 95 

Όχι 1 5 

Σύνολο 20 100 

Πίνακας 16δ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έκτης 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε είκοσι (20)  

απαντήσεις. 
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Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

παρατήρηση αύξησης των ελέγχων στην περιοχή τους τα τελευταία 3 χρόνια  

διαµορφώνεται  ως εξής:  

Ναι κατά 95% ( 19 από τους 20 ) 

Όχι κατά 5% ( 1 από τους 20 ) 

( βλ. πίνακα 16 δ ) 

 

Γραφική παράσταση 16δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έκτης 

 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Ναι 83 87% 

Όχι 17 13% 

Σύνολο 100 100% 

Πίνακας 16ε : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έκτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα εκατό άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε εκατό (100)  

απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

παρατήρηση αύξησης των ελέγχων στην περιοχή τους τα τελευταία 3 χρόνια  

διαµορφώνεται  ως εξής:  
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Ναι κατά 87% ( 83 από τους

Όχι κατά 13% ( 17 από τους

( βλ. πίνακα 16 ε ) 

Γραφική παράσταση 16ε : Στο

 

 

 Γραφική παράσταση 16 ε (1)
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Ερώτηση 17η  

17)  Εάν ΝΑΙ, θεωρείτε ότι έχει επηρεάσει την τουριστική κίνηση; 
  α) πάρα πολύ  �   δ) λίγο   � 
  β) πολύ  �   ε) καθόλου  � 
  γ) µέτρια  � 
 

 
ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Πάρα πολύ 3 20 
πολύ 3 20 
µέτρια 3 20 
λίγο 3 20 
καθόλου 3 20 
Σύνολο 15 100 
Πίνακας 17 : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έβδοµης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα δεκαπέντε άτοµα που απάντησαν θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση ( παρατήρησαν αύξηση των ελέγχων στην περιοχή τους τα 

τελευταία 3 χρόνια  ) λάβαµε δεκαπέντε (15)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για το αν έχει επηρεάσει την τουριστική κίνηση η παρατήρηση αύξησης 

των ελέγχων στην περιοχή τους τα τελευταία 3 χρόνια , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Πάρα πολύ  κατά 20% ( 3 από τους 15  )  

Πολύ  κατά 20% ( 3 από τους 15  )  

Μέτρια κατά 20% ( 3 από τους 15  )  

Λίγο κατά 20% ( 3 από τους 15  )  

Καθόλου κατά 20% ( 3 από τους 15  )  

( βλ. πίνακα 17 ) 

 



 

 

 Γραφική παράσταση 17 : Στο
 
 
 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Πάρα πολύ 
πολύ 
µέτρια 
λίγο 
καθόλου 
Σύνολο 
Πίνακας 17α : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από

προηγούµενη ερώτηση (παρατή

τελευταία 3 χρόνια) λάβαµε

Όπως προκύπτει από την ανάλυση

γνώµη τους για το αν έχει επηρεάσει

των ελέγχων στην περιοχή τους

Πάρα πολύ  κατά 26,6% (

Πολύ  κατά 40% ( 6 από τους

Μέτρια κατά 13,3% ( 2 από

Λίγο κατά 13,3% ( 2 από τους

0% 5%

Πάρα πολύ

Πολύ

Μέτρια

Λίγο

Καθόλου

: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έβδοµης

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Αριθµός Ποσοστό

4 
6 
2 
2 
1 
15 

σεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έβδοµης 

ερώτηση αυτή από τα δεκαπέντε  άτοµα που απάντησαν θετικά

ερώτηση (παρατήρησαν αύξηση των ελέγχων στην περιοχή

λάβαµε δεκαπέντε (15)  απαντήσεις. 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

έχει επηρεάσει την τουριστική κίνηση η παρατή

στην περιοχή τους τα τελευταία 3 χρόνια , διαµορφώνεται

% ( 4 από τους 15  )  

από τους 15  )  

2 από τους 15  )  

από τους 15  )   

10% 15% 20%

20%

20%

20%

20%

20%

Νέοι Πόροι-Σκοτίνα

Νέοι Πόροι

 

έβδοµης 

Ποσοστό ( % ) 

26,6 
40 

13,3 
13,3 
6,7 
100 

απάντησαν θετικά στην 

ελέγχων στην περιοχή τους τα 

που συµπληρώθηκαν , η 

η παρατήρηση αύξησης 

διαµορφώνεται  ως εξής:  

Νέοι Πόροι-Σκοτίνα



 

 

Καθόλου κατά 6,7% ( 1 από

( βλ. πίνακα 17α ) 

 

 Γραφική παράσταση 17α 
 
 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Πάρα πολύ 
πολύ 
µέτρια 
λίγο 
καθόλου 
Σύνολο 
Πίνακας 17β : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από

προηγούµενη ερώτηση ( παρατή

τελευταία 3 χρόνια  ) λάβαµε

Όπως προκύπτει από την ανάλυση

γνώµη τους για το αν έχει επηρεάσει

των ελέγχων στην περιοχή τους

Πάρα πολύ  κατά 17,64% (

Πολύ  κατά 23,53% (4  από τους

Μέτρια κατά 23,53% ( 4 από

0,0% 10,0%

Πάρα πολύ

Πολύ

Μέτρια

Λίγο

Καθόλου

13,3%

13,3%

6,7%

1 από τους 15  )  

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έβδοµης

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Αριθµός Ποσοστό

3 
4 
4 
4 
2 
17 

σεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έβδοµης 

ερώτηση αυτή από τα δεκαεπτά άτοµα που απάντησαν θετικά

ερώτηση ( παρατήρησαν αύξηση των ελέγχων στην περιοχή

λάβαµε δεκαπέντε (17)  απαντήσεις. 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

το αν έχει επηρεάσει την τουριστική κίνηση η παρατή

περιοχή τους τα τελευταία 3 χρόνια , διαµορφώνεται

% ( 3 από τους 17 )  

από τους 17)  

4 από τους 17  )  

10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

26,6%

40,0%

Κατερίνη

 

έβδοµης 

Ποσοστό ( % ) 

17,64 
23,53 
23,53 
23,53 
11,76 
100 

απάντησαν θετικά στην 

ελέγχων στην περιοχή τους τα 

που συµπληρώθηκαν , η 

η παρατήρηση αύξησης 

διαµορφώνεται  ως εξής:  

Κατερίνη



 

 

Λίγο κατά 23,53% ( 4 από τους

Καθόλου κατά 11,76% ( 2 από

( βλ. πίνακα 17 β ) 

 

 Γραφική παράσταση 17β 
 
 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Πάρα πολύ 
πολύ 
µέτρια 
Λίγο 
Καθόλου 
Σύνολο 
Πίνακας 17γ : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 
Στην ερώτηση αυτή από

προηγούµενη ερώτηση ( παρατή

τελευταία 3 χρόνια  ) λάβαµε

Όπως προκύπτει από την ανάλυση

γνώµη τους για το αν έχει επηρεάσει

των ελέγχων στην περιοχή τους

Πάρα πολύ  κατά 23.53% (

Πολύ  κατά 23,53% (4  από τους

0,00% 5,00%

Πάρα πολύ

Πολύ

Μέτρια

Λίγο

Καθόλου 11,76%

από τους 17  ) 

2 από τους 17  )  

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έβδοµης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Αριθµός Ποσοστό

4 
4 
5 
0 
4 
17 

σεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έβδοµης 

ερώτηση αυτή από τα δεκαεπτά άτοµα που απάντησαν θετικά

ερώτηση ( παρατήρησαν αύξηση των ελέγχων στην περιοχή

λάβαµε δεκαπέντε (17)  απαντήσεις. 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

το αν έχει επηρεάσει την τουριστική κίνηση η παρατή

στην περιοχή τους τα τελευταία 3 χρόνια , διαµορφώνεται

% ( 4 από τους 17 ) , 

από τους 17)  

10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

17,64%

23,53%

23,53%

23,53%

11,76%

Λεπτοκαρυά

 

έβδοµης 

Ποσοστό ( % ) 

23,53 
23,53 
29,41 

0 
23,53 
100 

απάντησαν θετικά στην 

ελέγχων στην περιοχή τους τα 

που συµπληρώθηκαν , η 

η παρατήρηση αύξησης 

διαµορφώνεται  ως εξής:  

Λεπτοκαρυά



 

 

Μέτρια κατά 29.41% ( 5 από

Λίγο κατά 0% ( 0 από τους

Καθόλου κατά 23.53% ( 4

( βλ. πίνακα 17 γ ) 

 

 Γραφική παράσταση 17γ 
 
 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Πάρα πολύ 
πολύ 
µέτρια 
λίγο 
καθόλου 
Σύνολο 
Πίνακας 17δ : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από

προηγούµενη ερώτηση ( παρατή

τελευταία 3 χρόνια  ) λάβαµε

Όπως προκύπτει από την ανάλυση

γνώµη τους για το αν έχει επηρεάσει

των ελέγχων στην περιοχή τους

0,00% 5,00% 10,00%

Πάρα πολύ

Πολύ

Μέτρια

Λίγο

Καθόλου

0,00%

από τους 17  )  

από τους 17  )  

4 από τους 17  )  

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έβδοµης

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Αριθµός Ποσοστό

4 
5 
1 
4 
5 
19 

σεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έβδοµης 

ερώτηση αυτή από τα δεκαεννιά άτοµα που απάντησαν θετικά

ερώτηση ( παρατήρησαν αύξηση των ελέγχων στην περιοχή

λάβαµε δεκαπέντε (19)  απαντήσεις. 

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

το αν έχει επηρεάσει την τουριστική κίνηση η παρατή

στην περιοχή τους τα τελευταία 3 χρόνια , διαµορφώνεται

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

23,53%

23,53%

29,41%

23,53%

Ολυμπιακή Ακτή

Ολυμπιακή Ακτή

 

έβδοµης 

Ποσοστό ( % ) 

21,05 
26,32 
5,26 
21,05 
26,32 
100 

απάντησαν θετικά στην 

ελέγχων στην περιοχή τους τα 

συµπληρώθηκαν , η 

η παρατήρηση αύξησης 

διαµορφώνεται  ως εξής:  

Ολυμπιακή Ακτή



 

 

Πάρα πολύ  κατά 21,05% (

Πολύ  κατά 26,32% (5  από τους

Μέτρια κατά 5,26% ( 1 από

Λίγο κατά 21,05% ( 4 από τους

Καθόλου κατά 26,32% ( 5 από

( βλ. πίνακα 17 δ ) 

 

 Γραφική παράσταση 17δ 
 
 
 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Πάρα πολύ 
πολύ 
µέτρια 
λίγο 
καθόλου 
Σύνολο 
Πίνακας 17ε : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από

προηγούµενη ερώτηση ( παρατή

τελευταία 3 χρόνια  ) λάβαµε

0,00% 5,00%

Πάρα πολύ

Πολύ

Μέτρια

Λίγο

Καθόλου

5,26%

% ( 4 από τους 19)  

από τους 19)  

1 από τους 19 )  

από τους 19  )   

5 από τους 19 )  

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έβδοµης

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

Αριθµός Ποσοστό

18 
22 
15 
13 
15 
83 

σεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έβδοµης 

ερώτηση αυτή από τα ογδόντα τρία  άτοµα που απάντησαν

ερώτηση ( παρατήρησαν αύξηση των ελέγχων στην περιοχή

λάβαµε δεκαπέντε (83)  απαντήσεις. 

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

21,05%

26,32%

21,05%

26,32%

Πλαταμώνας

 

έβδοµης 

Ποσοστό ( % ) 

21.68% 
26.51% 
18. 07% 
15.66% 
18. 07% 
100% 

απάντησαν θετικά στην 

ελέγχων στην περιοχή τους τα 

Πλαταμώνας



 

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση

γνώµη τους για το αν έχει επηρ

των ελέγχων στην περιοχή τους

Πάρα πολύ  κατά 21,68% (

Πολύ  κατά 26,51% (22  από

Μέτρια κατά 18,07% ( 15

Λίγο κατά 15,66% ( 13 από τους

Καθόλου κατά 18,07% (  

( βλ. πίνακα 17 ε ) 

 

 Γραφική παράσταση 17ε 

 
 

Ερώτηση 18η  
 

18) Αν θεωρείτε ότι παρατηρε
θεωρείτε ότι συµβαίνει

 
ΛΟΓΟΣ 
Νοµοθετικό πλαίσιο  
Έλεγχος αποτελεσµάτων των
ελέγχου από τις Προϊστάµενες
τους 
Αύξηση παραβατικότητας
Αύξηση των επιχειρήσεων
Οικονοµική κρίση/ Αύξηση εσόδων

0,00% 5,00%

Πάρα πολύ

Πολύ

Μέτρια

Λίγο

Καθόλου

18,07%

15,66%

18,07%

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

το αν έχει επηρεάσει την τουριστική κίνηση η παρατή

στην περιοχή τους τα τελευταία 3 χρόνια , διαµορφώνεται

% ( 18 από τους 83 )  

22  από τους 83)  

5 από τους 83  )  

από τους 83  )   

  15 από τους 83  )  

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης έβδοµης

θεωρείτε ότι παρατηρείται αύξηση των ελέγχων για ποιόν κυρίως
θεωρείτε ότι συµβαίνει; 

 
 

αποτελεσµάτων των υπηρεσιών 
Προϊστάµενες υπηρεσίες 

 

παραβατικότητας  
επιχειρήσεων  
κρίση Αύξηση εσόδων του  

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

21,68%

26,51%

18,07%

15,66%

18,07%

Νομός Πιερίας

 

που συµπληρώθηκαν , η 

η παρατήρηση αύξησης 

διαµορφώνεται  ως εξής:  

έβδοµης 

κυρίως λόγο 

Νομός Πιερίας



 

 
 

Κράτους 
Άλλο……………………………………..  
 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

ΛΟΓΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Αριθµός Ποσοστό ( % ) 
Νοµοθετικό πλαίσιο  3 12,5 
Έλεγχος αποτελεσµάτων των υπηρεσιών 
ελέγχου από τις Προϊστάµενες υπηρεσίες 
τους 

4 16,67 

Αύξηση παραβατικότητας 7 29,17 
Αύξηση των επιχειρήσεων 4 16,67 
Οικονοµική κρίση/ Αύξηση εσόδων του 
Κράτους 

6 25 

Άλλο 0 0 
Σύνολο 24 100 
Πίνακας 18 : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης όγδοης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα δεκαπέντε άτοµα που απάντησαν θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση ( παρατήρησαν αύξηση των ελέγχων στην περιοχή τους τα 

τελευταία 3 χρόνια  ) λάβαµε εικοσιτέσσερις (24)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για την αιτία αύξησης των ελέγχων στην περιοχή τους τα τελευταία 3 

χρόνια , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Νοµοθετικό πλαίσιο κατά 12,5% ( 3 από τις 24  )  
Έλεγχος αποτελεσµάτων των υπηρεσιών ελέγχου από τις Προϊστάµενες 

υπηρεσίες τους κατά 16,67% ( 4 από τις 24  )  

Αύξηση παραβατικότητας κατά 29,17% ( 7 από τις 24  )  

Αύξηση των επιχειρήσεων  κατά 16,67% ( 4 από τις 24  )  

Οικονοµική κρίση/ Αύξηση εσόδων του Κράτους κατά 25% ( 6 από τις 24 )  

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 24  ) 

( βλ. πίνακα 18 ) 

 

 



 

 
 

 Γραφική παράσταση 18 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης όγδοης 
 
 
 

 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΛΟΓΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Αριθµός Ποσοστό ( % ) 
Νοµοθετικό πλαίσιο  2 8,7 
Έλεγχος αποτελεσµάτων των υπηρεσιών 
ελέγχου από τις Προϊστάµενες υπηρεσίες 
τους 

6 26,09 

Αύξηση παραβατικότητας 4 17,39 
Αύξηση των επιχειρήσεων 1 4,34 
Οικονοµική κρίση/ Αύξηση εσόδων του 
Κράτους 

10 43,48 

Άλλο 0 0 
Σύνολο 23 100 
Πίνακας 18α : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης όγδοης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα δεκαπέντε άτοµα που απάντησαν θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση ( παρατήρησαν αύξηση των ελέγχων στην περιοχή τους τα 

τελευταία 3 χρόνια ) λάβαµε είκοσι τρεις (23)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για την αιτία αύξησης των ελέγχων στην περιοχή τους τα τελευταία 3 

χρόνια , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Νοµοθετικό πλαίσιο κατά 8,7% ( 2 από τις 23  )  

12,50%
16,67%

29,17%

16,67%

25,00%

0,00%0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%



 

 
 

Έλεγχος αποτελεσµάτων των υπηρεσιών ελέγχου από τις Προϊστάµενες 

υπηρεσίες τους κατά 26,09% ( 6 από τις 23  )  

Αύξηση παραβατικότητας κατά 17,39% ( 4 από τις 23  )  

Αύξηση των επιχειρήσεων  κατά 4,34% ( 1 από τις 23  )  

Οικονοµική κρίση/ Αύξηση εσόδων του Κράτους κατά 43,48% ( 10 από τις 23 )  

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 23  ) 

( βλ. πίνακα 18 α ) 
 
 

 Γραφική παράσταση 18α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης όγδοης 
 
 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 
 

ΛΟΓΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Αριθµός Ποσοστό ( % ) 
Νοµοθετικό πλαίσιο  3 12,5 
Έλεγχος αποτελεσµάτων των υπηρεσιών 
ελέγχου από τις Προϊστάµενες υπηρεσίες 
τους 

3 12,5 

Αύξηση παραβατικότητας 4 16,7 
Αύξηση των επιχειρήσεων 3 12,5 
Οικονοµική κρίση/ Αύξηση εσόδων του 
Κράτους 

11 45,8 

Άλλο 0 0 
Σύνολο 24 100 
Πίνακας 18β : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης όγδοης 

 

8,70%

26,09%
17,39%

4,34%

43,48%

0,00%0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%



 

 
 

Στην ερώτηση αυτή από τα δεκαεπτά άτοµα που απάντησαν θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση ( παρατήρησαν αύξηση των ελέγχων στην περιοχή τους τα 

τελευταία 3 χρόνια  ) λάβαµε εικοσιτέσσερις (24)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για την αιτία αύξησης των ελέγχων στην περιοχή τους τα τελευταία 3 

χρόνια , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Νοµοθετικό πλαίσιο κατά 12,5% ( 3 από τις 24  )  
Έλεγχος αποτελεσµάτων των υπηρεσιών ελέγχου από τις Προϊστάµενες 

υπηρεσίες τους κατά 12,5% ( 3 από τις 24  )  

Αύξηση παραβατικότητας κατά 16,7% ( 4 από τις 24  )  

Αύξηση των επιχειρήσεων  κατά 12,5% ( 3 από τις 24  )   

Οικονοµική κρίση/ Αύξηση εσόδων του Κράτους κατά 45,8% ( 11 από τις 24 )  

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 24  ) 

( βλ. πίνακα 18 β ) 
 
 

 Γραφική παράσταση 18β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης όγδοης 
 

 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

ΛΟΓΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Αριθµός Ποσοστό ( % ) 
Νοµοθετικό πλαίσιο  1 4,55 
Έλεγχος αποτελεσµάτων των υπηρεσιών 
ελέγχου από τις Προϊστάµενες υπηρεσίες 
τους 

2 9,09 

Αύξηση παραβατικότητας 5 22,73 

12,5% 12,5%
16,7%

12,5%

45,8%

0,0%0,0%

5,0%

10,0%

15,0%
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25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%



 

 
 

Αύξηση των επιχειρήσεων 3 13,64 
Οικονοµική κρίση/ Αύξηση εσόδων του 
Κράτους 

11 50 

Άλλο 0 0 
Σύνολο 22 100 
Πίνακας 18γ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης όγδοης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα δεκαεπτά άτοµα που απάντησαν θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση ( παρατήρησαν αύξηση των ελέγχων στην περιοχή τους τα 

τελευταία 3 χρόνια  ) λάβαµε είκοσι δύο (22)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για την αιτία αύξησης των ελέγχων στην περιοχή τους τα τελευταία 3 

χρόνια , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Νοµοθετικό πλαίσιο κατά 4,55% ( 1 από τις 22  )  
Έλεγχος αποτελεσµάτων των υπηρεσιών ελέγχου από τις Προϊστάµενες 

υπηρεσίες τους κατά 9,09% ( από τις 22  )  

Αύξηση παραβατικότητας κατά 22,73% ( 5 από τις 22  )  

Αύξηση των επιχειρήσεων  κατά 13,64% ( 3 από τις 22  )   

Οικονοµική κρίση/ Αύξηση εσόδων του Κράτους κατά 50% ( 11 από τις 22 )  

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 22  ) 

( βλ. πίνακα 18 γ ) 
 
 

 

 



 

 
 

 Γραφική παράσταση 18γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης όγδοης 
 
 
 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

ΛΟΓΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Αριθµός Ποσοστό ( % ) 
Νοµοθετικό πλαίσιο  4 18,18 
Έλεγχος αποτελεσµάτων των υπηρεσιών 
ελέγχου από τις Προϊστάµενες υπηρεσίες 
τους 

2 9,09 

Αύξηση παραβατικότητας 3 13,64 
Αύξηση των επιχειρήσεων 0 0 
Οικονοµική κρίση/ Αύξηση εσόδων του 
Κράτους 

13 59,09 

Άλλο 0 0 
Σύνολο 22 100 
Πίνακας 18δ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης όγδοης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα δεκαεννιά άτοµα που απάντησαν θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση ( παρατήρησαν αύξηση των ελέγχων στην περιοχή τους τα 

τελευταία 3 χρόνια  ) λάβαµε είκοσι δύο (22)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για την αιτία αύξησης των ελέγχων στην περιοχή τους τα τελευταία 3 

χρόνια , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Νοµοθετικό πλαίσιο κατά 18,18% ( 4 από τις 22  )  
Έλεγχος αποτελεσµάτων των υπηρεσιών ελέγχου από τις Προϊστάµενες 

υπηρεσίες τους κατά 9,09% ( 2 από τις 22  )  

4,55%
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Αύξηση παραβατικότητας κατά 13,64% ( 3 από τις 22  )  

Αύξηση των επιχειρήσεων  κατά 0% ( 0 από τις 22  )  

Οικονοµική κρίση/ Αύξηση εσόδων του Κράτους κατά 59,09% ( 13 από τις 22 )  

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 22  ) 

( βλ. πίνακα 18 δ ) 
 

 

 Γραφική παράσταση 18δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης όγδοης 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΛΟΓΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Αριθµός Ποσοστό ( % ) 
Νοµοθετικό πλαίσιο  13 11.3% 
Έλεγχος αποτελεσµάτων των υπηρεσιών 
ελέγχου από τις Προϊστάµενες υπηρεσίες 
τους 

17 14.78% 

Αύξηση παραβατικότητας 23 20% 
Αύξηση των επιχειρήσεων 11 9.57% 
Οικονοµική κρίση/ Αύξηση εσόδων του 
Κράτους 

51 44.35% 

Άλλο 0 0% 
Σύνολο 115 100% 
Πίνακας 18ε : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης όγδοης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα ογδόντα τρία άτοµα που απάντησαν θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση (παρατήρησαν αύξηση των ελέγχων στην περιοχή τους τα 

τελευταία 3 χρόνια) λάβαµε εκατόν δεκαπέντε ( 115 )  απαντήσεις. 
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Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για την αιτία αύξησης των ελέγχων στην περιοχή τους τα τελευταία 3 

χρόνια , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Νοµοθετικό πλαίσιο κατά 11,3% ( 13 από τις 115  )  
Έλεγχος αποτελεσµάτων των υπηρεσιών ελέγχου από τις Προϊστάµενες 

υπηρεσίες τους κατά 14,78% ( 17 από τις 115  )  

Αύξηση παραβατικότητας κατά 20%  ( 23 από τις 115  )  

Αύξηση των επιχειρήσεων  κατά 9,57% ( 11 από τις 115  )   

Οικονοµική κρίση/ Αύξηση εσόδων του Κράτους κατά 44,35% ( 51 από τις 115 )  

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 115  ) 

( βλ. πίνακα 18 ε ) 
 

 Γραφική παράσταση 18ε : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης όγδοης 
 
 

Ερώτηση 19η  

19) Πιστεύετε ότι ο συχνός έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων  επηρεάζει   την 
τουριστική κίνηση; 
α) Ναι  θετικά       �   β) Ναι αρνητικά       �         γ) Όχι                � 
 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

ΣΥΧΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Ναι θετικά 9 45 
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Ναι αρνητικά 

Όχι 

Σύνολο 

Πίνακας 19 : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από

απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση

γνώµη τους για το αν και

επιχειρήσεων  επηρεάζει   την

 

Ναι θετικά κατά 45% ( 9 από

Ναι αρνητικά κατά 25% ( 5 

Όχι κατά 30% ( 6 από τους

( βλ. πίνακα 19 ) 

 

Γραφική παράσταση 19 : Στο
 
 

ΣΥΧΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Ναι θετικά 

Ναι αρνητικά 

45%

25%

5 

6 

20 

σεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης ένατης 

ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

το αν και κατά ποιον τρόπο ο συχνός έλεγχος των

επηρεάζει   την τουριστική κίνηση , διαµορφώνεται  ως εξής

κατά 45% ( 9 από τους 20 ) 

κατά 25% ( 5 από τους 20 ) 

από τους 20 ) 

: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης ένατης

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

Αριθµός Ποσοστό

6 

13 

30% όχι

ναι θετικά

ναι αρνητικά

 

25 

30 

100 

λάβαµε είκοσι ( 20 )  

που συµπληρώθηκαν , η 

έλεγχος των τουριστικών 

ως εξής:  

 
ένατης 

Ποσοστό ( % ) 

30 

65 



 

 

Όχι 

Σύνολο 

Πίνακας 19α : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από

απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση

γνώµη τους για το αν και

επιχειρήσεων  επηρεάζει   την

Ναι θετικά κατά 30% ( 6 από

Ναι αρνητικά κατά 65% ( 13 

Όχι κατά 5% ( 1 από τους 20 )

( βλ. πίνακα 19  α ) 

 

 

 

Γραφική παράσταση 19α : Στο
 
 
 

ΣΥΧΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Ναι θετικά 

65%

1 

20 

σεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης ένατης 

ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

το αν και κατά ποιον τρόπο ο συχνός έλεγχος των

επηρεάζει   την τουριστική κίνηση , διαµορφώνεται  ως εξής

ατά 30% ( 6 από τους 20 ) 

κατά 65% ( 13 από τους 20 ) 

από τους 20 ) 

: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης ένατης

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 
 

 

Αριθµός Ποσοστό

7 

5%

30%
όχι

ναι θετικά

ναι αρνητικά

 

5 

100 

λάβαµε είκοσι ( 20 )  

που συµπληρώθηκαν , η 

έλεγχος των τουριστικών 

ως εξής:  

 
ένατης 

Ποσοστό ( % ) 

35 



 

 

Ναι αρνητικά 

Όχι 

Σύνολο 

Πίνακας 19β : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από

απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση

γνώµη τους για το αν και

επιχειρήσεων  επηρεάζει   την

Ναι θετικά κατά 35% ( 7 από

Ναι αρνητικά κατά 55% ( 11 

Όχι κατά 10% ( 2 από τους

( βλ. πίνακα 19  β ) 

 

 

Γραφική παράσταση 19β : Στο
 
 

ΣΥΧΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Ναι θετικά 

Ναι αρνητικά 

55%

11 

2 

20 

σεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης ένατης 

ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

το αν και κατά ποιον τρόπο ο συχνός έλεγχος των

επηρεάζει   την τουριστική κίνηση , διαµορφώνεται  ως εξής

κατά 35% ( 7 από τους 20 ) 

κατά 55% ( 11 από τους 20 ) 

από τους 20 ) 

: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης ένατης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

 

Αριθµός Ποσοστό

8 

10 

10%

35%

όχι

ναι θετικά

ναι αρνητικά

 

55 

10 

100 

λάβαµε είκοσι ( 20 )  

που συµπληρώθηκαν , η 

έλεγχος των τουριστικών 

ως εξής:  

 
ένατης 

Ποσοστό ( % ) 

40 

50 



 

 

Όχι 

Σύνολο 

Πίνακας 19γ : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από

απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την

γνώµη τους για το αν και

επιχειρήσεων  επηρεάζει   την

Ναι θετικά κατά 40% ( 8 από

Ναι αρνητικά κατά 50% ( 10 

Όχι κατά 10% ( 2 από τους

( βλ. πίνακα 19  γ ) 

 

 

 

Γραφική παράσταση 19γ : Στο
 
 

ΣΥΧΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Ναι θετικά 

Ναι αρνητικά 

Όχι 

50%

2 

20 

σεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης ένατης 

ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

το αν και κατά ποιον τρόπο ο συχνός έλεγχος των

επηρεάζει   την τουριστική κίνηση , διαµορφώνεται  ως εξής

κατά 40% ( 8 από τους 20 ) 

50% ( 10 από τους 20 ) 

από τους 20 ) 

: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης ένατης

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

 

Αριθµός Ποσοστό

6 

10 

4 

10%

40%

όχι

ναι θετικά

ναι αρνητικά

 

10 

100 

λάβαµε είκοσι ( 20 )  

που συµπληρώθηκαν , η 

έλεγχος των τουριστικών 

ως εξής:  

 
ένατης 

Ποσοστό ( % ) 

30 

50 

20 



 

 

Σύνολο 

Πίνακας 19δ: Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από

απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση

γνώµη τους για το αν και

επιχειρήσεων  επηρεάζει   την

Ναι θετικά κατά 30% ( 6 από

Ναι αρνητικά κατά 50% ( 10 

Όχι κατά 20% ( 4 από τους

( βλ. πίνακα 19 δ ) 

 

 

 

Γραφική παράσταση 19δ : Στο
 
 

ΣΥΧΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Ναι θετικά 

Ναι αρνητικά 

Όχι 

Σύνολο 

50%

20 

σεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης ένατης 

ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

το αν και κατά ποιον τρόπο ο συχνός έλεγχος των

επηρεάζει   την τουριστική κίνηση , διαµορφώνεται  ως εξής

κατά 30% ( 6 από τους 20 ) 

κατά 50% ( 10 από τους 20 ) 

από τους 20 ) 

: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης ένατης

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 

Αριθµός Ποσοστό

36 36%

49 49%

15 15

100 100

20%

30%

όχι

ναι θετικά

ναι αρνητικά

 

100 

λάβαµε είκοσι ( 20 )  

συµπληρώθηκαν , η 

έλεγχος των τουριστικών 

ως εξής:  

 
ένατης 

Ποσοστό ( % ) 

36% 

49% 

15% 

100% 



 

 

Πίνακας 19ε : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από τα

απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση

γνώµη τους για το αν και

επιχειρήσεων  επηρεάζει   την

Ναι θετικά κατά 36% ( 36 από

Ναι αρνητικά κατά 49% ( 49 

Όχι κατά 15% ( 15 από τους

( βλ. πίνακα 19ε ) 

 

 

 

Γραφική παράσταση 19ε : Στο
 
 

Ερώτηση 20η  

20) Αν ΘΕΤΙΚΑ µε ποιον/ποιους
 
Αίσθηση ασφάλειας πελατών
Προστασία καταναλωτών 
Νοµιµότητα της επιχείρησης
Άλλο……………………………………..
 

ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΤΙΚΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 

49%

σεις ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης ένατης 

ερώτηση αυτή από τα εκατό άτοµα που ερωτήθηκαν, λάβαµε

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

το αν και κατά ποιον τρόπο ο συχνός έλεγχος των

επηρεάζει   την τουριστική κίνηση , διαµορφώνεται  ως εξής

κατά 36% ( 36 από τους 100 ) 

κατά 49% ( 49 από τους 100 ) 

από τους 100 ) 

: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης δέκατης ένατης

µε ποιον/ποιους τρόπο/ους; 

ασφάλειας πελατών  
καταναλωτών   

επιχείρησης  
……………………………………..  

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 
Αριθµός Ποσοστό

15%

36%

όχι

ναι θετικά

ναι αρνητικά

 

λάβαµε εκατό ( 100 )  

που συµπληρώθηκαν , η 

έλεγχος των τουριστικών 

ως εξής:  

 
ένατης 

Ποσοστό ( % ) 



 

 
 

Αίσθηση ασφάλειας 
πελατών 

2 22,22 

Προστασία καταναλωτών  4 44,44 
Νοµιµότητα της 
επιχείρησης 

3 33,33 

Άλλο 0 0 
Σύνολο 9 100 
Πίνακας 20 : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα εννέα άτοµα που απάντησαν ναι θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση,(πιστεύουν ότι ο συχνός έλεγχος των τουριστικών 

επιχειρήσεων επηρεάζει θετικά την τουριστική κίνηση)λάβαµε εννέα (9)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για τον τρόπο που έχει επηρεάσει θετικά την τουριστική κίνηση ο συχνός 

έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Αίσθηση ασφάλειας πελατών κατά 22,22% ( 2 από τους  9 ) 

Προστασία καταναλωτών κατά 44,44% ( 4 από τους  9 ) 

Νοµιµότητα της επιχείρησης κατά 33,33% ( 3 από τους  9 ) 

Άλλο κατά 0% ( 0 από τους  9 ) 
( βλ. πίνακα 20 ) 
 

 Γραφική παράσταση 20 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής 
 
 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΤΙΚΟΥ Αριθµός Ποσοστό ( % ) 
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ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 
Αίσθηση ασφάλειας 
πελατών 

4 57,14 

Προστασία καταναλωτών  1 14,28 
Νοµιµότητα της 
επιχείρησης 

2 28,57 

Άλλο 0 0 
Σύνολο 7 100 
Πίνακας 20α : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα έξι άτοµα που απάντησαν ναι θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση,(πιστεύουν ότι ο συχνός έλεγχος των τουριστικών 

επιχειρήσεων επηρεάζει θετικά την τουριστική κίνηση) λάβαµε επτά (7)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για τον τρόπο που έχει επηρεάσει θετικά την τουριστική κίνηση ο συχνός 

έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Αίσθηση ασφάλειας πελατών κατά 57,14% ( 4 από τις 7 ) 

Προστασία καταναλωτών κατά 14,22% ( 1 από τις 7 ) 

Νοµιµότητα της επιχείρησης κατά 28,57% ( 2 από τις 7 ) 

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 7 ) 
( βλ. πίνακα 20 α ) 
 

 

 Γραφική παράσταση 20α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής 
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ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΤΙΚΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Αίσθηση ασφάλειας 
πελατών 

4 50 

Προστασία καταναλωτών  2 25 
Νοµιµότητα της 
επιχείρησης 

2 25 

Άλλο 0 0 
Σύνολο 8 100 
Πίνακας 20β : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα επτά άτοµα που απάντησαν ναι θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση,(πιστεύουν ότι ο συχνός έλεγχος των τουριστικών 

επιχειρήσεων επηρεάζει θετικά την τουριστική κίνηση) λάβαµε οκτώ (8)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για τον τρόπο που έχει επηρεάσει θετικά την τουριστική κίνηση ο συχνός 

έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Αίσθηση ασφάλειας πελατών κατά 50% ( 4 από τις 8 ) 

Προστασία καταναλωτών κατά 25% ( 2 από τις 8 ) 

Νοµιµότητα της επιχείρησης κατά 25% ( 2 από τις 8 ) 

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 8 ) 
( βλ. πίνακα 20 β ) 
 

 

 Γραφική παράσταση 20β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΤΙΚΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Αίσθηση ασφάλειας 
πελατών 

2 20 

Προστασία καταναλωτών  3 30 
Νοµιµότητα της 
επιχείρησης 

5 50 

Άλλο 0 0 
Σύνολο 10 100 
Πίνακας 20γ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα οκτώ άτοµα που απάντησαν ναι θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση,(πιστεύουν ότι ο συχνός έλεγχος των τουριστικών 

επιχειρήσεων επηρεάζει θετικά την τουριστική κίνηση) λάβαµε δέκα (10)  

απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για τον τρόπο που έχει επηρεάσει θετικά την τουριστική κίνηση ο συχνός 

έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Αίσθηση ασφάλειας πελατών κατά 20% ( 2 από τις 10 ) 

Προστασία καταναλωτών κατά 30% ( 3 από τις 10 ) 

Νοµιµότητα της επιχείρησης κατά 50% ( 5 από τις 10 ) 

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 10 ) 
( βλ. πίνακα 20γ ) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Γραφική παράσταση 20γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής 
 
 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 
ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΤΙΚΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Αίσθηση ασφάλειας 
πελατών 

2 25 

Προστασία καταναλωτών  2 25 
Νοµιµότητα της 
επιχείρησης 

4 50 

Άλλο 0 0 
Σύνολο 8 100 
Πίνακας 20δ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα έξι άτοµα που απάντησαν ναι θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση,(πιστεύουν ότι ο συχνός έλεγχος των τουριστικών 

επιχειρήσεων επηρεάζει θετικά την τουριστική κίνηση) λάβαµε οκτώ (8)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για τον τρόπο που έχει επηρεάσει θετικά την τουριστική κίνηση ο συχνός 

έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Αίσθηση ασφάλειας πελατών κατά 25% ( 2 από τις 8 ) 

Προστασία καταναλωτών κατά 25% ( 2 από τις 8 ) 

Νοµιµότητα της επιχείρησης κατά 50% ( 4 από τις 8 ) 

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 8 ) 
( βλ. πίνακα 20 δ ) 
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 Γραφική παράσταση 20δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστή 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΤΙΚΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Αίσθηση ασφάλειας 
πελατών 

14 33.33% 

Προστασία καταναλωτών  12 28.57% 
Νοµιµότητα της 
επιχείρησης 

16 38. 09% 

Άλλο 0 0% 
Σύνολο 42 100% 
Πίνακας 20ε : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα τριάντα έξι άτοµα που απάντησαν ναι θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση,(πιστεύουν ότι ο συχνός έλεγχος των τουριστικών 

επιχειρήσεων επηρεάζει θετικά την τουριστική κίνηση) λάβαµε σαράντα δύο  (42)  

απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για τον τρόπο που έχει επηρεάσει θετικά την τουριστική κίνηση ο συχνός 

έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Αίσθηση ασφάλειας πελατών κατά 33,33% ( 14 από τις 42 ) 

Προστασία καταναλωτών κατά 28,57% ( 12 από τις 42 ) 

Νοµιµότητα της επιχείρησης κατά 38,09% ( 16 από τις 42 ) 
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Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 42 ) 
( βλ. πίνακα 20 ε ) 
 

 

 

 Γραφική παράσταση 20ε : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής 
 
 
 
Ερώτηση 21η  
 21) Αν ΑΡΝΗΤΙΚΑ γιατί; 
∆υσφήµιση της επιχείρησης   
Υποψία µη νοµιµότητας της επιχείρησης  
Μείωση απόδοσης της επιχείρησης µε 
την απασχόληση  προσωπικού κατά την 
διάρκεια του ελέγχου σε ώρες αιχµής 

 

Άλλο……………………………………..  
   
 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

∆υσφήµιση της επιχείρησης  2 25 
Υποψία µη νοµιµότητας της επιχείρησης 3 37,5 
Μείωση απόδοσης της επιχείρησης µε 
την απασχόληση  προσωπικού κατά την 
διάρκεια του ελέγχου σε ώρες αιχµής 

3 37,5 

Άλλο 0 0 
Σύνολο 8 100 
Πίνακας 21 : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πρώτης 
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Στην ερώτηση αυτή από τα πέντε άτοµα που απάντησαν ναι αρνητικά στην 

προηγούµενη ερώτηση,(πιστεύουν ότι ο συχνός έλεγχος των τουριστικών 

επιχειρήσεων επηρεάζει αρνητικά την τουριστική κίνηση) λάβαµε οκτώ (8)  

απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για τον τρόπο που έχει επηρεάσει θετικά την τουριστική κίνηση ο συχνός 

έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Αίσθηση ασφάλειας πελατών κατά 25% ( 2 από τις 8 ) 

Προστασία καταναλωτών κατά 37,5% ( 3 από τις 8 ) 

Νοµιµότητα της επιχείρησης κατά 37,5% ( 3 από τις 8 ) 

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 8 ) 
( βλ. πίνακα 21) 
 

 

 

 Γραφική παράσταση 21 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πρώτης 
 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

∆υσφήµιση της επιχείρησης  10 55,56 
Υποψία µη νοµιµότητας της επιχείρησης 4 22,22 
Μείωση απόδοσης της επιχείρησης µε 
την απασχόληση  προσωπικού κατά την 
διάρκεια του ελέγχου σε ώρες αιχµής 

4 22,22 

Άλλο 0 0 
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Σύνολο 18 100 
Πίνακας 21α : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πρώτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα δεκατρία άτοµα που απάντησαν ναι αρνητικά στην 

προηγούµενη ερώτηση,(πιστεύουν ότι ο συχνός έλεγχος των τουριστικών 

επιχειρήσεων επηρεάζει αρνητικά την τουριστική κίνηση) λάβαµε δεκαοκτώ (18)  

απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για τον τρόπο που έχει επηρεάσει θετικά την τουριστική κίνηση ο συχνός 

έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Αίσθηση ασφάλειας πελατών κατά 55,56% ( 10 από τις 18 ) 

Προστασία καταναλωτών κατά 22,22% ( 4 από τις 18 ) 

Νοµιµότητα της επιχείρησης κατά 22,22% ( 4 από τις 18 ) 

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 18 ) 
( βλ. πίνακα 21 α) 
 

 

 Γραφική παράσταση 21α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πρώτης 
 
 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

∆υσφήµιση της επιχείρησης  3 17,65 
Υποψία µη νοµιµότητας της επιχείρησης 8 47,05 
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Μείωση απόδοσης της επιχείρησης µε 
την απασχόληση  προσωπικού κατά την 
διάρκεια του ελέγχου σε ώρες αιχµής 

6 35,3 

Άλλο 0 0 
Σύνολο 17 100 
Πίνακας 21β : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πρώτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα έντεκα άτοµα που απάντησαν ναι αρνητικά στην 

προηγούµενη ερώτηση,(πιστεύουν ότι ο συχνός έλεγχος των τουριστικών 

επιχειρήσεων επηρεάζει αρνητικά την τουριστική κίνηση) λάβαµε δεκαεπτά (17)  

απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για τον τρόπο που έχει επηρεάσει θετικά την τουριστική κίνηση ο συχνός 

έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Αίσθηση ασφάλειας πελατών κατά 17,65% ( 3 από τις 17 ) 

Προστασία καταναλωτών κατά 47,05% ( 8 από τις 17 ) 

Νοµιµότητα της επιχείρησης κατά 35,3% ( 6 από τις 17 ) 

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 17 ) 
( βλ. πίνακα 21 β) 
 

 

 

 

 Γραφική παράσταση 21β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πρώτης 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

∆υσφήµιση της επιχείρησης  4 28,57 
Υποψία µη νοµιµότητας της επιχείρησης 3 21,43 
Μείωση απόδοσης της επιχείρησης µε 
την απασχόληση  προσωπικού κατά την 
διάρκεια του ελέγχου σε ώρες αιχµής 

7 50 

Άλλο 0 0 
Σύνολο 14 100 
Πίνακας 21γ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πρώτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα δέκα άτοµα που απάντησαν ναι αρνητικά στην 

προηγούµενη ερώτηση,(πιστεύουν ότι ο συχνός έλεγχος των τουριστικών 

επιχειρήσεων επηρεάζει αρνητικά την τουριστική κίνηση) λάβαµε δεκατέσσερις (14)  

απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για τον τρόπο που έχει επηρεάσει θετικά την τουριστική κίνηση ο συχνός 

έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Αίσθηση ασφάλειας πελατών κατά 28,57% ( 4 από τις 14 ) 

Προστασία καταναλωτών κατά 21,43% ( 3 από τις 14 ) 

Νοµιµότητα της επιχείρησης κατά 50% ( 7 από τις 14 ) 

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 14 ) 
( βλ. πίνακα 21γ) 
 

 

 

 



 

 
 

 Γραφική παράσταση 21γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πρώτης 
 
 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

∆υσφήµιση της επιχείρησης  2 11,11 
Υποψία µη νοµιµότητας της επιχείρησης 8 44,44 
Μείωση απόδοσης της επιχείρησης µε 
την απασχόληση  προσωπικού κατά την 
διάρκεια του ελέγχου σε ώρες αιχµής 

8 44,44 

Άλλο 0 0 
Σύνολο 18 100 
Πίνακας 21δ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πρώτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα δέκα άτοµα που απάντησαν ναι αρνητικά στην 

προηγούµενη ερώτηση,(πιστεύουν ότι ο συχνός έλεγχος των τουριστικών 

επιχειρήσεων επηρεάζει αρνητικά την τουριστική κίνηση) λάβαµε δεκαοκτώ (18)  

απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για τον τρόπο που έχει επηρεάσει θετικά την τουριστική κίνηση ο συχνός 

έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Αίσθηση ασφάλειας πελατών κατά 11,11% ( 2 από τις 18 ) 

Προστασία καταναλωτών κατά 44,44% ( 8 από τις 18 ) 

Νοµιµότητα της επιχείρησης κατά 44,44% ( 8 από τις 18 ) 

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 18 ) 
( βλ. πίνακα 21 δ) 
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 Γραφική παράσταση 21δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πρώτης 
 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

∆υσφήµιση της επιχείρησης  21 28% 
Υποψία µη νοµιµότητας της επιχείρησης 26 34.66% 
Μείωση απόδοσης της επιχείρησης µε 
την απασχόληση  προσωπικού κατά την 
διάρκεια του ελέγχου σε ώρες αιχµής 

28 37.34% 

Άλλο 0 0% 
Σύνολο 75 100% 
Πίνακας 21ε : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πρώτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα σαράντα εννέα (49) άτοµα που απάντησαν ναι 

αρνητικά στην προηγούµενη ερώτηση,(πιστεύουν ότι ο συχνός έλεγχος των 

τουριστικών επιχειρήσεων επηρεάζει αρνητικά την τουριστική κίνηση) λάβαµε 

εβδοµήντα πέντε (75)  απαντήσεις. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , η 

γνώµη τους για τον τρόπο που έχει επηρεάσει θετικά την τουριστική κίνηση ο συχνός 

έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων , διαµορφώνεται  ως εξής:  

Αίσθηση ασφάλειας πελατών κατά 28% ( 21 από τις 75 ) 
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Προστασία καταναλωτών κατά 34,66% ( 26 από τις 75 ) 

Νοµιµότητα της επιχείρησης κατά 37,34% ( 28 από τις 75 ) 

Άλλο κατά 0% ( 0 από τις 75 ) 
( βλ. πίνακα 21ε) 
 

 Γραφική παράσταση 21ε : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πρώτης 
 
 
Ερώτηση 22η  
22) Σας έχει ζητηθεί ποτέ να χρηµατίσετε ή να δώσετε/ υποσχεθείτε κάποιο 
αντάλλαγµα ώστε να αποφύγετε την βεβαίωση µιας παράβασης από υπάλληλο/ους 
κατά τον έλεγχο της επιχείρησής σας; 
 
Α) Ναι  �             β) Όχι   �            
 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

ΒΟΥΛΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ-  

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Ναι 4 20 

Όχι 16 80 

Σύνολο 20 100 

Πίνακας 22 : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής δεύτερης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε είκοσι (20)  

απαντήσεις. 
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Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

στην ερώτηση για το αν έχει ζητηθεί ποτέ να χρηµατίσουν ή να δώσουν/ υποσχεθούν 

κάποιο αντάλλαγµα ώστε να αποφύγουν την βεβαίωση µιας παράβασης από 

υπάλληλο/ους κατά τον έλεγχο της επιχείρησής τους, οι απαντήσεις διαµορφώνονται  

ως εξής:  

Ναι κατά 20% ( 4 από τους 20 ) 

Όχι κατά 80% ( 16 από τους 20 ) 

( βλ. πίνακα 22 ) 

 

Γραφική παράσταση 22 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής δεύτερης 

 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΒΟΥΛΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ-  

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Ναι 9 45 

Όχι 11 55 

Σύνολο 20 100 

Πίνακας 22 α: Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής δεύτερης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε είκοσι (20)  

απαντήσεις. 
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Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

στην ερώτηση για το αν έχει ζητηθεί ποτέ να χρηµατίσουν ή να δώσουν/ υποσχεθούν 

κάποιο αντάλλαγµα ώστε να αποφύγουν την βεβαίωση µιας παράβασης από 

υπάλληλο/ους κατά τον έλεγχο της επιχείρησής τους, οι απαντήσεις διαµορφώνονται  

ως εξής:  

Ναι κατά 45% ( 9 από τους 20 ) 

Όχι κατά 55% ( 11 από τους 20 ) 

( βλ. πίνακα 22 α  ) 

 

 

Γραφική παράσταση 22α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής δεύτερης 

 
 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

ΒΟΥΛΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ-  

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Ναι 7 35                  

Όχι 13 65              

Σύνολο 20 100 

Πίνακας 22β : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής δεύτερης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε είκοσι (20)  

απαντήσεις. 
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Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

στην ερώτηση για το αν έχει ζητηθεί ποτέ να χρηµατίσουν ή να δώσουν/ υποσχεθούν 

κάποιο αντάλλαγµα ώστε να αποφύγουν την βεβαίωση µιας παράβασης από 

υπάλληλο/ους κατά τον έλεγχο της επιχείρησής τους, οι απαντήσεις διαµορφώνονται  

ως εξής:  

Ναι κατά 35% ( 7 από τους 20 ) 

Όχι κατά 65% ( 13 από τους 20 ) 

( βλ. πίνακα 22 β  ) 

 

Γραφική παράσταση 22β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής δεύτερης 

 
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

ΒΟΥΛΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ-  

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Ναι 5 25 

Όχι 15 75 

Σύνολο 20 100 

Πίνακας 22γ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής δεύτερης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε είκοσι (20)  

απαντήσεις. 

35%

65%
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Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

στην ερώτηση για το αν έχει ζητηθεί ποτέ να χρηµατίσουν ή να δώσουν/ υποσχεθούν 

κάποιο αντάλλαγµα ώστε να αποφύγουν την βεβαίωση µιας παράβασης από 

υπάλληλο/ους κατά τον έλεγχο της επιχείρησής τους, οι απαντήσεις διαµορφώνονται  

ως εξής:  

Ναι κατά 25% ( 5 από τους 20 ) 

Όχι κατά 75% ( 15 από τους 20 ) 

( βλ. πίνακα 22 γ ) 

 

Γραφική παράσταση 22γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής δεύτερης 

 

 
 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

ΒΟΥΛΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ-  

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Ναι 3 15 

Όχι 17 85 

Σύνολο 20 100 

Πίνακας 22δ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής δεύτερης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε είκοσι (20)  

απαντήσεις. 

25%
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Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

στην ερώτηση για το αν έχει ζητηθεί ποτέ να χρηµατίσουν ή να δώσουν/ υποσχεθούν 

κάποιο αντάλλαγµα ώστε να αποφύγουν την βεβαίωση µιας παράβασης από 

υπάλληλο/ους κατά τον έλεγχο της επιχείρησής τους, οι απαντήσεις διαµορφώνονται  

ως εξής:  

Ναι κατά 15% ( 3 από τους 20 ) 

Όχι κατά 85% ( 17 από τους 20 ) 

( βλ. πίνακα 22 δ ) 

 

Γραφική παράσταση 22δ: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής δεύτερης 

 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΒΟΥΛΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ-  

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Ναι 28                   28% 

Όχι 72                   72% 

Σύνολο 100 100 

Πίνακας 22ε : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής δεύτερης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα εκατό άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε είκοσι (100)  

απαντήσεις. 
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Όπως προκύπτει από την

στην ερώτηση για το αν έχει

κάποιο αντάλλαγµα ώστε

υπάλληλο/ους κατά τον έλεγχο

ως εξής:  

Ναι κατά 28% ( 28 από τους

Όχι κατά 72% ( 72 από τους

( βλ. πίνακα 22 ε ) 

 

 

 Γραφική παράσταση 22ε 
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Γραφική παράσταση 22ε (1) : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής δεύτερης 

 
 

Ερώτηση 23η  

 
23) Αν ναι από υπάλληλο/ους ποιας/ων  υπηρεσιών ; 
 
 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ/∆Ε 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Εφορία       

Αστυνοµία/ 
Οικονοµική Αστυνοµία 

      

Λιµενικό       
Σ.∆.Ο.Ε.       

Ι.Κ.Α       
∆ιεύθυνση 

Υγιεινής/Υγείας 
      

Επιθεώρηση Εργασίας       
Πολεοδοµία       

Κτηνιατρική Υπηρεσία       
∆ηµοτική Αρχή       

∆ιεύθυνση Εµπορίου       
Πυροσβεστική 

Υπηρεσία 
      

Ε.Ο.Τ.       
Άλλη(Σηµειώστε  ποια) 
………………………
……………………… 

      

28%

72%

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

NAI

OXI



 

 
 

 
 

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ/∆Ε 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Εφορία 1 25% 3 75% 0 0% 

Αστυνοµία/ 
Οικονοµική Αστυνοµία 

0 0% 3 75% 1 25% 

Λιµενικό 0 0% 2 50% 2 50% 
Σ.∆.Ο.Ε. 0 0% 4 100% 0 0% 

Ι.Κ.Α 1 25% 3 75% 0 0% 
∆ιεύθυνση 

Υγιεινής/Υγείας 
2 50% 2 50% 0 0% 

Επιθεώρηση Εργασίας 2 50% 2 50% 0 0% 
Πολεοδοµία 3 75% 1 25% 0 0% 

Κτηνιατρική Υπηρεσία 0 0% 4 100% 0 0% 
∆ηµοτική Αρχή 0 0% 4 100% 0 0% 

∆ιεύθυνση Εµπορίου 0 0% 3 75% 1 25% 
Πυροσβεστική 

Υπηρεσία 
0 0% 4 100% 0 0% 

Ε.Ο.Τ. 0 0% 4 100% 0 0% 
Άλλη(Σηµειώστε  ποια) 
………………………
……………………… 

0 0% 0 0% 0 0% 

Σύνολο 9 17.31% 39 75% 4 7.7% 

Σύνολο απαντήσεων : 52  

Πίνακας 23 : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τρίτης 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα τέσσερα (4) άτοµα που απάντησαν θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση ( τους έχει ζητηθεί να χρηµατίσουν ή να δώσουν/ υποσχεθούν 

κάποιο αντάλλαγµα ώστε να αποφύγουν την βεβαίωση µιας παράβασης από 

υπάλληλο/ους κατά τον έλεγχο της επιχείρησής τους),λάβαµε πενήντα δύο (52)  

απαντήσεις.   

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, οι 

απαντήσεις διαµορφώνονται  ως εξής:  

Εφορία 
Ναι  κατά 25% (1 από τους 4) 
Όχι  κατά 75% (3 από τους 4) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 4) . 
 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 



 

 
 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία 

Ναι  κατά 0% (0 από τους 4) 
Όχι  κατά 75% (3 από τους 4  ) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 25% (1 από τους 4) . 
 
Λιµενικό  
Ναι  κατά 0% (0 από τους 4) 
Όχι  κατά 50% (2 από τους 4) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 50% (2 από τους 4) . 
 
Σ.∆.Ο.Ε.  
Ναι  κατά 0% (0 από τους 4) 
Όχι  κατά 100% (4 από τους 4) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 4 ) . 
 
Ι.Κ.Α. 
Ναι  κατά 25% (1 από τους 4) 
Όχι  κατά 75% (3 από τ τους 4) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 4) . 
 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας 
Ναι  κατά 50% (2 από τους 4 ) 
Όχι  κατά 50% (2 από τ τους 4) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 4) . 
 
Επιθεώρηση Εργασίας 
Ναι  κατά 50% (2 από τους 4 ) 
Όχι  κατά 50% (2 από τους 4) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 4) . 
 
Πολεοδοµία 
Ναι  κατά 75% (3 από τους 4 ) 
Όχι  κατά 65% ( 13 από τους 4) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 4) . 
 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 0% (0 από τους 4 ) 
Όχι  κατά 100% ( 4 από τους 4) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 4) . 
 
∆ηµοτική Αρχή 
Ναι  κατά 0% (0 από τους 4 ) 
Όχι  κατά 100% ( 4 από τους 4) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 4) . 
 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
Ναι  κατά 0% (0 από τους 4 ) 
Όχι  κατά 75% ( 3 από τους 4) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 25% (1 από τους 4) . 
 



 

 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 0% (0 από τους 4 )
Όχι  κατά 100% ( 4 από τους
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά
 
Ε.Ο.Τ. 
Ναι  κατά 0% (0 από τους 4 )
Όχι  κατά 100% ( 4 από τους
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά
 
Άλλη 
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση

(βλ. πίνακα 23 ) 

 
 

 

Γραφική παράσταση 23 : Στο
 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ 
ΖΗΤΗΣΑΝ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟ Ή 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 

Εφορία 

Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 
Λιµενικό 
Σ.∆.Ο.Ε. 

Ι.Κ.Α 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

25% 25%

0%

25%

0% 0% 0%

75% 75%

50%

 
από τους 4 ) 

από τους 4 ) 
γνωρίζω  κατά 0% ( 0 από τους 4) . 

τους 4 ) 
από τους 4) 

γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 4) . 

καµία απάντηση )  

: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τρίτης

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

2 22.22% 4 44.44%

0 0% 6 66.66%

0 0% 6 66.66%
0 0% 6 66.66%
2 22.22% 4 44.44%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

25%

0% 0%

0%

25% 25%

50%

75%

0% 0% 0% 0% 0%

50%

100%

75%

50% 50%

25%

100%100%

75%

100% 100%

 

 
εικοστής τρίτης 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ/∆Ε 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

44.44% 3 33.33% 

66.66% 3 33.33% 

66.66% 3 33.33% 
66.66% 3 33.33% 
44.44% 3 33.33% 

ΔΓ…

0%

0% 0%

100%

0%



 

 
 

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγείας 

2 22.22% 6 66.66% 1 11.11% 

Επιθεώρηση Εργασίας 0 0% 6 66.66% 3 33.33% 
Πολεοδοµία 2 22.22% 5 55.55% 2 22.22% 

Κτηνιατρική Υπηρεσία 0 0% 6 66.66% 3 33.33% 
∆ηµοτική Αρχή 1 11.11% 5 55.55% 3 33.33% 

∆ιεύθυνση Εµπορίου 1 11.11% 6 66.66% 2 22.22% 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 0 0% 6 66.66% 3 33.33% 

Ε.Ο.Τ. 0 0% 6 66.66% 3 33.33% 
Άλλη(Σηµειώστε  ποια) 
…………………………

…………………… 

0 0% 0 0% 0 0% 

Σύνολο 10 8.55% 72 61.53% 35 29.92% 

Πίνακας 23α : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τρίτης 

Σύνολο απαντήσεων :117 

Στην ερώτηση αυτή από τα εννέα (9) άτοµα που απάντησαν θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση ( τους έχει ζητηθεί να χρηµατίσουν ή να δώσουν/ υποσχεθούν 

κάποιο αντάλλαγµα ώστε να αποφύγουν την βεβαίωση µιας παράβασης από 

υπάλληλο/ους κατά τον έλεγχο της επιχείρησής τους),λάβαµε εκατόν δεκαεπτά  (117)  

απαντήσεις.   

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, οι 

απαντήσεις διαµορφώνονται  ως εξής:  

Εφορία 
Ναι  κατά 22,22% ( 2 από τους 9) 
Όχι  κατά 44,44% (4 από τους 9) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 33,33% (3 από τους 9) . 
 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία 

Ναι  κατά 0% ( 0 από τους 9) 
Όχι  κατά 66,66% (6 από τους 9) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 33,33% (3 από τους 9) . 
 

Λιµενικό  
Ναι  κατά 0% ( 0 από τους 9) 
Όχι  κατά 66,66% (6 από τους 9) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 33,33% (3 από τους 9) . 
 
Σ.∆.Ο.Ε.  
Ναι  κατά 0% ( 0 από τους 9) 
Όχι  κατά 66,66% (6 από τους 9) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 33,33% (3 από τους 9) . 
 



 

 
 

Ι.Κ.Α. 
Ναι  κατά 25% ( από τους 9) 
Όχι  κατά 75% (4 από τους 9) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (3 από τους 9) . 
 

∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας 
Ναι  κατά 22,22% ( 2 από τους 9) 
Όχι  κατά 44,44% (4 από τους 9) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 33,33% (3 από τους 9) . 
 
Επιθεώρηση Εργασίας 
Ναι  κατά 0% ( 0 από τους 9) 
Όχι  κατά 66,66% (6 από τους 9) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 33,33% (3 από τους 9) . 
 
Πολεοδοµία 
Ναι  κατά 22,22% ( 2 από τους 9) 
Όχι  κατά 55,55% (5 από τους 9) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 2% (22,22 από τους 9) . 
 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 0% ( 0 από τους 9) 
Όχι  κατά 66,66% (6 από τους 9) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 33,33% (3 από τους 9) . 
 
∆ηµοτική Αρχή 
Ναι  κατά 11,11% ( 1 από τους 9) 
Όχι  κατά 55,55% (5 από τους 9) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 33,33% (3 από τους 9) . 
 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
Ναι  κατά 11,11% ( 1 από τους 9) 
Όχι  κατά 66,66% (6 από τους 9) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 22,22% (2 από τους 9) . 
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 0% ( 0 από τους 9) 
Όχι  κατά 66,66% (6 από τους 9) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 33,33% (3 από τους 9) . 
 
Ε.Ο.Τ. 
Ναι  κατά 0% ( 0 από τους 9) 
Όχι  κατά 66,66% (6 από τους 9) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 33,33% (3 από τους 9) . 
 
Άλλη 
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση )  

(βλ. πίνακα 23 α) 

 



 

 

 

 
 

 

 Γραφική παράσταση 23α 
 
 
 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ 
ΖΗΤΗΣΑΝ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟ Ή 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 

Εφορία 

Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 
Λιµενικό 
Σ.∆.Ο.Ε. 

Ι.Κ.Α 
∆ιεύθυνση 

Υγιεινής/Υγείας 
Επιθεώρηση Εργασίας 

Πολεοδοµία 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 

∆ηµοτική Αρχή 

∆ιεύθυνση Εµπορίου 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Ε.Ο.Τ. 

0%

20%

40%

60%

80%

33% 33% 33% 33%22%

0% 0% 0%

44%

66% 66%

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τρίτης

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

1 14.28% 2 28.57%

0 0% 4 57.14%

2 28.57% 4 57.14%
1 14.28% 6 85.7%
4 57.14% 2 28.57%
6 85.7% 1 14.28%

0 0% 6 85.7%
1 14.28% 2 28.57%
0 0% 6 85.7%
5 71.4% 1 14.28%

2 28.57% 5 71.4%
 3 42.8% 3 42.8%

0 0% 7 100%

33% 33%

11%

33%

22%
33% 33%

22%
33% 33%

0%

22% 22%

0%

22%

0%
11% 11%

0% 0%

66% 66%

44%

66% 66%

55%
66%

55%

66% 66% 66%

 

εικοστής τρίτης 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ/∆Ε 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

28.57% 4 57.14% 

57.14% 3 42.8% 

57.14% 1 14.28% 
85.7% 0 0% 
28.57% 1 14.28% 
14.28% 0 0% 

85.7% 1 14.28% 
28.57% 4 57.14% 
85.7% 1 14.28% 
14.28% 1 14.28% 

71.4% 0 0% 
42.8% 1 14.28% 

100% 0 0% 

ΔΓ…

33%

0%

0% 0%

66%

0%



 

 
 

Άλλη(Σηµειώστε  ποια) 
…………………………

…………………… 

0 0% 0 0% 0 0% 

Σύνολο 25 27.48% 49 53.84% 17 18.68% 

Πίνακας 23β : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τρίτης 

Σύνολο απαντήσεων : 91 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα επτά (7) άτοµα που απάντησαν θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση ( τους έχει ζητηθεί να χρηµατίσουν ή να δώσουν/ υποσχεθούν 

κάποιο αντάλλαγµα ώστε να αποφύγουν την βεβαίωση µιας παράβασης από 

υπάλληλο/ους κατά τον έλεγχο της επιχείρησής τους),λάβαµε ενενήντα µία (91)  

απαντήσεις.   

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, οι 

απαντήσεις διαµορφώνονται  ως εξής:  

Εφορία 
Ναι  κατά 14,28% (1 από τους 7) 
Όχι  κατά 28,57% (2 από τους 7) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 57,14% (4 από τους 7) . 
 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία 

Ναι  κατά 0% (0 από τους 7) 
Όχι  κατά 57.14% (4 από τους 7) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 42.8% (3 από τους 7) . 
 
Λιµενικό  
Ναι  κατά 28.57% (2 από τους 7) 
Όχι  κατά 57.14% (4 από τους 7) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 14.28% (1 από τους 7) . 
 
Σ.∆.Ο.Ε.  
Ναι  κατά 14,28% (1 από τους 7) 
Όχι  κατά 85.7% (6 από τους 7) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 7) . 
 
Ι.Κ.Α. 
Ναι  κατά 57.14% (4 από τους 7) 
Όχι  κατά 28.57% (2 από τους 7) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 14.28% (1 από τους 7) . 
 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας 
Ναι  κατά 85.7% (6 από τους 7) 
Όχι  κατά 14.28% (1 από τους 7) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 7) . 



 

 
 

 
Επιθεώρηση Εργασίας 
Ναι  κατά 0% (0 από τους 7) 
Όχι  κατά 85.7% (6 από τους 7) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 14.28% (1 από τους 7) . 
 
Πολεοδοµία 
Ναι  κατά 14,28% (1 από τους 7) 
Όχι  κατά 28.57% (2 από τους 7) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 57.14% (4 από τους 7) . 
 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 0% (0 από τους 7) 
Όχι  κατά 85.7% (6 από τους 7) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 14.28% (1 από τους 7) . 
 
∆ηµοτική Αρχή 
Ναι  κατά 71.4% (5 από τους 7) 
Όχι  κατά 14.28% (1 από τους 7) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 14.28% (1 από τους 7) . 
 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
Ναι  κατά 28.57% (2 από τους 7) 
Όχι  κατά 71.4% (5 από τους 7) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 7) . 
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 42.8% (3 από τους 7) 
Όχι  κατά 42.8% (3 από τους 7) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 14.28% (1 από τους 7) . 
 
Ε.Ο.Τ. 
Ναι  κατά 0% (0 από τους 7) 
Όχι  κατά 100% (7 από τους 7) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 7) . 
 
Άλλη 
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση )  

(βλ. πίνακα 23 β) 

 
 

 
 

 



 

 

 Γραφική παράσταση 23β 
 
 
 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ 
ΖΗΤΗΣΑΝ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟ Ή 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 

Εφορία 

Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 
Λιµενικό 
Σ.∆.Ο.Ε. 

Ι.Κ.Α 
∆ιεύθυνση 

Υγιεινής/Υγείας 
Επιθεώρηση Εργασίας 

Πολεοδοµία 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 

∆ηµοτική Αρχή 

∆ιεύθυνση Εµπορίου 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Ε.Ο.Τ. 
Άλλη(Σηµειώστε  ποια) 
…………………………

…………………… 
Σύνολο 

Πίνακας 23γ : Απαντήσεις ερωτηθέντων
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40%

60%

80%

100%

57%

42%

14%

0%

14%

0%

28%

14%

28%

57% 57%

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τρίτης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

1 20% 3 60%

0 0% 4 80%

0 0% 4 80%
2 40% 2 40%
3 60% 2 40%
2 40% 2 40%

1 20% 3 60%
3 60% 1 20%
1 20% 3 60%
3 60% 1 20%

1 20% 3 60%
 2 40% 3 60%

1 20% 4 80%
0 0% 0 0%

20 30.77% 35 53.85

σεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τρίτης 

0%
14%

0%
14%

57%

14% 14%

0%
14%

0%

14%

57%

85%

0%
14%

0%

71%

28%

42%

0%

57%

85%

28%

14%

85%

28%

85%

14%

71%

42%

100%

 

εικοστής τρίτης 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ/∆Ε 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

60% 1 20% 

80% 1 20% 

80% 1 20% 
40% 1 20% 
40% 0 0% 
40% 1 20% 

60% 1 20% 
20% 1 20% 
60% 1 20% 
20% 1 20% 

60% 1 20% 
60% 0 0% 

80% 0 0% 
0% 0 0% 

53.85% 10 15.38% 

ΔΓ…

0%

0% 0%

100%

0%



 

 
 

Σύνολο απαντήσεων : 65 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα πέντε (5) άτοµα που απάντησαν θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση ( τους έχει ζητηθεί να χρηµατίσουν ή να δώσουν/ υποσχεθούν 

κάποιο αντάλλαγµα ώστε να αποφύγουν την βεβαίωση µιας παράβασης από 

υπάλληλο/ους κατά τον έλεγχο της επιχείρησής τους),λάβαµε εξήντα πέντε (65)  

απαντήσεις.   

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, οι 

απαντήσεις διαµορφώνονται  ως εξής:  

Εφορία 
Ναι  κατά 20% (1 από τους 5) 
Όχι  κατά 60% (3 από τους 5) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (1 από τους 5) . 
 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία 

Ναι  κατά 0% (0 από τους 5) 
Όχι  κατά 80% (4 από τους 5) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (1 από τους 5) . 
 
Λιµενικό  
Ναι  κατά 0% (0 από τους 5) 
Όχι  κατά 80% (4 από τους 5) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (1 από τους 5) . 
 
Σ.∆.Ο.Ε.  
Ναι  κατά 40% (2 από τους 5) 
Όχι  κατά 40% (2 από τους 5) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (1 από τους 5) . 
 
Ι.Κ.Α. 
Ναι  κατά 60% (3 από τους 5) 
Όχι  κατά 40% (2 από τους 5) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 5) . 
 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας 
Ναι  κατά 40% (2 από τους 5) 
Όχι  κατά 40% (2 από τους 5) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (1 από τους 5) . 
 
Επιθεώρηση Εργασίας 
Ναι  κατά 20% (1 από τους 5) 
Όχι  κατά 60% (3 από τους 5) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (1 από τους 5) . 
 
Πολεοδοµία 



 

 
 

Ναι  κατά 60% (3 από τους 5) 
Όχι  κατά 20% (1 από τους 5) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (1 από τους 5) . 
 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 20% (1 από τους 5) 
Όχι  κατά 60% (3 από τους 5) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (1 από τους 5) . 
 
∆ηµοτική Αρχή 
Ναι  κατά 60% (3 από τους 5) 
Όχι  κατά 20% (1 από τους 5) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (1 από τους 5) . 
 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
Ναι  κατά 20% (1 από τους 5) 
Όχι  κατά 60% (3 από τους 5) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 20% (1 από τους 5) . 
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 40% (2 από τους 5) 
Όχι  κατά 60% (3 από τους 5) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 5) . 
 
Ε.Ο.Τ. 
Ναι  κατά 20% (1 από τους 5) 
Όχι  κατά 80% (4 από τους 5) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 5) . 
 
Άλλη 
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση )  

(βλ. πίνακα 23 γ) 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 Γραφική παράσταση 23γ 
 

 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ 
ΖΗΤΗΣΑΝ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟ Ή 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 

Εφορία 

Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 
Λιµενικό 
Σ.∆.Ο.Ε. 

Ι.Κ.Α 
∆ιεύθυνση 

Υγιεινής/Υγείας 
Επιθεώρηση Εργασίας 

Πολεοδοµία 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 

∆ηµοτική Αρχή 

∆ιεύθυνση Εµπορίου 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Ε.Ο.Τ. 
Άλλη(Σηµειώστε  ποια) 
…………………………

…………………… 
Σύνολο 

Πίνακας 23δ : Απαντήσεις ερωτηθέντων
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20%
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40%
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80% 80%

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τρίτης

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

1 33.3% 2 66.7%

0 0% 3 100%

0 0% 3 100%
0 0% 3 100%
1 33.33% 2 66.7%
1 33.33% 2 66.7%

0 0% 3 100%
2 66.7% 1 33.33%
0 0% 3 100%
2 66.7% 1 33.3%

0 0% 3 100%
 0 0% 3 100%

1 33.33% 2 66.7%
0 0% 0 0%

8 20.52% 31 79.48

σεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τρίτης 
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20%

60%

20%

60% 60%

80%

 

εικοστής τρίτης 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ/∆Ε 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

66.7% 0 0% 

100% 0 0% 

100% 0 0% 
100% 0 0% 
66.7% 0 0% 
66.7% 0 0% 

100% 0 0% 
33.33% 0 0% 
100% 0 0% 
33.3% 0 0% 

100% 0 0% 
100% 0 0% 

66.7% 0 0% 
0% 0 0% 

79.48% 0 0% 

ΔΓ…

0%

20%

0%

80%

0%



 

 
 

 

Σύνολο απαντήσεων : 39 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα τρία (3) άτοµα που απάντησαν θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση ( τους έχει ζητηθεί να χρηµατίσουν ή να δώσουν/ υποσχεθούν 

κάποιο αντάλλαγµα ώστε να αποφύγουν την βεβαίωση µιας παράβασης από 

υπάλληλο/ους κατά τον έλεγχο της επιχείρησής τους),λάβαµε τριάντα εννέα (39)  

απαντήσεις.   

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, οι 

απαντήσεις διαµορφώνονται  ως εξής:  

Εφορία 
Ναι  κατά 33,33% (1 από τους 3) 
Όχι  κατά 66,7% (2 από τους 3) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 3) . 
 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία 

Ναι  κατά 0% (0 από τους 3) 
Όχι  κατά 100% (3 από τους 3) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 3) . 
 
Λιµενικό  
Ναι  κατά 0% (0 από τους 3) 
Όχι  κατά 100% (3 από τους 3) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 3) . 
 
Σ.∆.Ο.Ε.  
Ναι  κατά 0% (0 από τους 3) 
Όχι  κατά 100% (3 από τους 3) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 3) . 
 
Ι.Κ.Α. 
Ναι  κατά 33,33% (1 από τους 3) 
Όχι  κατά 66,7% (2 από τους 3) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 3) . 
 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας 
Ναι  κατά 33,33% (1 από τους 3) 
Όχι  κατά 66,7% (2 από τους 3) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 3) . 
 
Επιθεώρηση Εργασίας 
Ναι  κατά 0% (0 από τους 3) 
Όχι  κατά 100% (3 από τους 3) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 3) . 



 

 
 

Πολεοδοµία 
Ναι  κατά 66,7% (2 από τους 3) 
Όχι  κατά 33,33% (1 από τους 3) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 3) . 
 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 0% (0 από τους 3) 
Όχι  κατά 100% (3 από τους 3) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 3) . 
 
∆ηµοτική Αρχή 
Ναι  κατά 66,7% (2 από τους 3) 
Όχι  κατά 33,33% (1 από τους 3) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 3) . 
 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
Ναι  κατά 0% (0 από τους 3) 
Όχι  κατά 100% (3 από τους 3) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 3) . 
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 0% (0 από τους 3) 
Όχι  κατά 100% (3 από τους 3) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 3) . 
 
Ε.Ο.Τ. 
Ναι  κατά 33,33% (1 από τους 3) 
Όχι  κατά 66,7% (2 από τους 3) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 0% (0 από τους 3) . 
 
Άλλη 
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση )  

(βλ. πίνακα 23 δ) 

 
 

 

 



 

 

 Γραφική παράσταση 23 : Στο
 
 
 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ 
ΖΗΤΗΣΑΝ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟ Ή 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 

Εφορία 

Αστυνοµία/ Οικονοµική 
Αστυνοµία 
Λιµενικό 
Σ.∆.Ο.Ε. 

Ι.Κ.Α 
∆ιεύθυνση 

Υγιεινής/Υγείας 
Επιθεώρηση Εργασίας 

Πολεοδοµία 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 

∆ηµοτική Αρχή 

∆ιεύθυνση Εµπορίου 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Ε.Ο.Τ. 
Άλλη(Σηµειώστε  ποια) 
…………………………

…………………… 
Σύνολο 

Πίνακας 23ε : Απαντήσεις ερωτηθέντων

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 0% 0% 0%

33%

0% 0% 0%

66%

100%100%

: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τρίτης

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

6 21.42% 14 50%

0 0% 20 71.42%

2 7.14% 19 67.85%
3 10.71% 21 75%
11 39.28% 13 46.42%
13 46.42% 13 46.42%

3 10.71% 20 71.42%
11 39.28% 10 35.71%
1 3.57% 22 78.57%
11 39.28% 12 42.85%

4 14.29% 20 71.42%
 5 17.85% 19 67.85%

2 7.14% 23 82.14%
0 0% 0 0%

72 19.78% 226 62. 08%

σεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τρίτης 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

33% 33%

0%

66%

0%

66%

0% 0%

33%

100%100%

66% 66%

100%

33%

100%

33%

100% 100%

66%

 

εικοστής τρίτης 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ/∆Ε 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

50% 8 28.58% 

71.42% 8 28.58% 

67.85% 7 25% 
75% 4 14.29% 

46.42% 4 14.29% 
46.42% 2 7.14% 

71.42% 5 17.85% 
35.71% 7 25% 
78.57% 5 17.85% 
42.85% 5 17.85% 

71.42% 4 14.29% 
67.85% 4 14.29% 

82.14% 3 10.71% 
0% 0 0% 

62. 08% 66 18.13% 

ΔΓ…

0%

33%

0%

66%

0%



 

 
 

Σύνολο απαντήσεων : 364 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι οκτώ (28) άτοµα που απάντησαν θετικά στην 

προηγούµενη ερώτηση ( τους έχει ζητηθεί να χρηµατίσουν ή να δώσουν/ υποσχεθούν 

κάποιο αντάλλαγµα ώστε να αποφύγουν την βεβαίωση µιας παράβασης από 

υπάλληλο/ους κατά τον έλεγχο της επιχείρησής τους),λάβαµε τριακόσιες εξήντα 

τέσσερις (364)  απαντήσεις.   

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν, οι 

απαντήσεις διαµορφώνονται  ως εξής:  

Εφορία 
Ναι  κατά 21,42% (6 από τους 28) 
Όχι  κατά 50% (14 από τους 28) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 28,58% (8 από τους 28) . 
 

Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία 

Ναι  κατά 0% (0 από τους 28) 
Όχι  κατά 71,42% (20 από τους 28) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 28,58% (8 από τους 28) . 
 
Λιµενικό  
Ναι  κατά 7,14% (2 από τους 28) 
Όχι  κατά 67,85% (19 από τους 28) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 25% (7 από τους 28) . 
 
Σ.∆.Ο.Ε.  
Ναι  κατά 10,71% (3 από τους 28) 
Όχι  κατά 75% (21 από τους 28) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 14,29% (4 από τους 28) . 
 
Ι.Κ.Α. 
Ναι  κατά 39,28% (11 από τους 28) 
Όχι  κατά 46,42% (13 από τους 28) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 14,29% (4 από τους 28) . 
 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας 
Ναι  κατά 46,42% (13 από τους 28) 
Όχι  κατά 46,42% (13 από τους 28) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 7,14% (2 από τους 28) . 
 
Επιθεώρηση Εργασίας 
Ναι  κατά 10,71% (3 από τους 28) 
Όχι  κατά 71,42% (20 από τους 28) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 17,85% (5 από τους 28) . 
 
Πολεοδοµία 



 

 
 

Ναι  κατά 39,28% (11 από τους 28) 
Όχι  κατά 35,71% (10 από τους 28) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 25% (7 από τους 28) . 
 
Κτηνιατρική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 3,57% (1 από τους 28) 
Όχι  κατά 78,57% (22 από τους 28) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 17,85% (5 από τους 28) . 
 
∆ηµοτική Αρχή 
Ναι  κατά 39,28% (11 από τους 28) 
Όχι  κατά 42,85% (12 από τους 28) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 17,85% (5 από τους 28) . 
 
∆ιεύθυνση Εµπορίου 
Ναι  κατά 14,29% (4 από τους 28) 
Όχι  κατά 71,42% (20 από τους 28) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 14,29% (4 από τους 28) . 
 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Ναι  κατά 17,85% (5 από τους 28) 
Όχι  κατά 67,85% (19 από τους 28) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 14,29% (4 από τους 28) . 
 
Ε.Ο.Τ. 
Ναι  κατά 7,14% (2 από τους 28) 
Όχι  κατά 82,14% (23 από τους 28) 
∆εν απαντώ/δεν γνωρίζω  κατά 10,71% (3 από τους 28) . 
 
Άλλη 
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση )  

(βλ. πίνακα 23 ε) 

 
 

 

 



 

 

 Γραφική παράσταση 23ε 
 
 

Ερώτηση 24η  

24) Πιστεύετε ότι εάν πάρετε
λειτουργήσετε την επιχείρησή
Α) Ναι  �   
 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ  

Ναι 

Όχι 

∆εν γνωρίζω/δεν απαντώ 

Σύνολο 

Πίνακας 24 : Απαντήσεις ερωτηθέντων

Στην ερώτηση αυτή από τα

απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την

στην ερώτηση για το αν πιστεύουν

µπορούν να λειτουργήσουν την

εξής:  

Ναι κατά 35% ( 7 από τους

Όχι κατά 45% ( 9 από τους

∆εν γνωρίζω/δεν απαντώ

0%

20%

40%

60%

80%

100%

28% 28%
25%

14%

21%

0% 7% 10%

50%

71%
67%

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τρίτης

ότι εάν πάρετε την προέγκριση από την αρµόδια υπηρεσία
την επιχείρησή σας; 

β) Όχι   �           γ) ∆εν γνωρίζω/δεν

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

Αριθµός Ποσοστό

7 35%

9 45%

 4 20

20 100%

σεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τέταρτης 

αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

για το αν πιστεύουν ότι µε την προέγκριση από την αρµόδια

λειτουργήσουν την επιχείρησή τους, οι απαντήσεις διαµορφώνον

από τους 20 ) 

από τους 20 ) 

δεν απαντώ 20% ( 4 από τους 20 ) 

14% 14%
7%

17%
25%

17% 17%
14% 14%

10%

10%

39% 46%

10%

39%

3%

39%

14% 17%

7%

67%
75%

46% 46%

71%

35%

78%

42%

71%
67%

82%

 

εικοστής τρίτης 

αρµόδια υπηρεσία µπορείτε να 

γνωρίζω/δεν απαντώ �   

Ποσοστό ( % ) 

35% 

45% 

20% 

100% 

λάβαµε είκοσι (20)  

ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

από την αρµόδια υπηρεσία 

απαντήσεις διαµορφώνονται  ως 

ΔΓ…

10%

0%

7%
0%

82%

0%



 

 

( βλ. πίνακα 24 ) 

 

 

 

 

 Γραφική παράσταση 24 : Στο
 
 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ  

Ναι 

Όχι 

∆εν γνωρίζω/δεν απαντώ 

Σύνολο 

Πίνακας 24α : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από τα

απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την

στην ερώτηση για το αν πιστεύουν

µπορούν να λειτουργήσουν την

εξής:  

Ναι κατά 55% ( 11 από τους

Όχι κατά 25% ( 5 από τους

∆εν γνωρίζω/δεν απαντώ

( βλ. πίνακα 24 α ) 

 

45%

20%

: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τέταρτης

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Αριθµός Ποσοστό

11 55%

5 25%

 4 20

20 100%

σεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τέταρτης 

αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

για το αν πιστεύουν ότι µε την προέγκριση από την αρµόδια

λειτουργήσουν την επιχείρησή τους, οι απαντήσεις διαµορφώνον

από τους 20 ) 

από τους 20 ) 

δεν απαντώ 20% ( 4 από τους 20 ) 

35%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

 

εικοστής τέταρτης 

Ποσοστό ( % ) 

55% 

25% 

20% 

100% 

 

λάβαµε είκοσι (20)  

ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

από την αρµόδια υπηρεσία 

απαντήσεις διαµορφώνονται  ως 

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ



 

 

 

 Γραφική παράσταση 24α 
 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ  

Ναι 

Όχι 

∆εν γνωρίζω/δεν απαντώ 

Σύνολο 

Πίνακας 24β : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από τα

απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την

στην ερώτηση για το αν πιστεύουν

µπορούν να λειτουργήσουν την

εξής:  

Ναι κατά 35% ( 7 από τους

Όχι κατά 35% ( 7 από τους

∆εν γνωρίζω/δεν απαντώ

( βλ. πίνακα 24 β) 

 

 

25%

20%

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τέταρτης

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

Αριθµός Ποσοστό

7 35%

7 35%

 6 30

20 100%

σεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τέταρτης 

αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

για το αν πιστεύουν ότι µε την προέγκριση από την αρµόδια

λειτουργήσουν την επιχείρησή τους, οι απαντήσεις διαµορφώνον

από τους 20 ) 

από τους 20 ) 

δεν απαντώ 30% ( 6 από τους 20 ) 

55%
ΝΑΙ

ΌΧΙ

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

 

εικοστής τέταρτης 

Ποσοστό ( % ) 

35% 

35% 

30% 

100% 

 

λάβαµε είκοσι (20)  

ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

από την αρµόδια υπηρεσία 

απαντήσεις διαµορφώνονται  ως 

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ



 

 

 Γραφική παράσταση 24β 
 
 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ  

Ναι 

Όχι 

∆εν γνωρίζω/δεν απαντώ 

Σύνολο 

Πίνακας 24γ : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από τα

απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την

στην ερώτηση για το αν πιστεύουν

µπορούν να λειτουργήσουν την

εξής:  

Ναι κατά 35% ( 7 από τους

Όχι κατά 30% ( 6 από τους

∆εν γνωρίζω/δεν απαντώ

( βλ. πίνακα 24 γ) 

 

 

35%

30%

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τέταρτης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

Αριθµός Ποσοστό

7 35%

6 30%

 7 35

20 100%

σεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τέταρτης 

αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

για το αν πιστεύουν ότι µε την προέγκριση από την αρµόδια

λειτουργήσουν την επιχείρησή τους, οι απαντήσεις διαµορφώνον

από τους 20 ) 

από τους 20 ) 

δεν απαντώ 35% ( 7 από τους 20 ) 

35%

35%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

 

εικοστής τέταρτης 

Ποσοστό ( % ) 

35% 

30% 

35% 

100% 

 

λάβαµε είκοσι (20)  

ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

από την αρµόδια υπηρεσία 

απαντήσεις διαµορφώνονται  ως 

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ



 

 

 Γραφική παράσταση 24γ 
 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ  

Ναι 

Όχι 

∆εν γνωρίζω/δεν απαντώ 

Σύνολο 

Πίνακας 24δ : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από τα

απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την

στην ερώτηση για το αν πιστεύουν

µπορούν να λειτουργήσουν την

εξής:  

Ναι κατά 55% (11 από τους

Όχι κατά 15% ( 3 από τους

∆εν γνωρίζω/δεν απαντώ

( βλ. πίνακα 24 δ) 

 

 

35%

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τέταρτης

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

Αριθµός Ποσοστό

11 55%

3 15%

 6 30

20 100%

σεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τέταρτης 

αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

για το αν πιστεύουν ότι µε την προέγκριση από την αρµόδια

λειτουργήσουν την επιχείρησή τους, οι απαντήσεις διαµορφώνον

από τους 20 ) 

από τους 20 ) 

δεν απαντώ 30% ( 6 από τους 20 ) 

35%

30%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

 

εικοστής τέταρτης 

Ποσοστό ( % ) 

55% 

15% 

30% 

100% 

 

λάβαµε είκοσι (20)  

ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

από την αρµόδια υπηρεσία 

απαντήσεις διαµορφώνονται  ως 

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ



 

 

 Γραφική παράσταση 24δ 
 
 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ  

Ναι 

Όχι 

∆εν γνωρίζω/δεν απαντώ 

Σύνολο 

Πίνακας 24ε : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από τα

απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την

στην ερώτηση για το αν πιστεύουν

µπορούν να λειτουργήσουν την

εξής:  

Ναι κατά 343% ( 43 από τους

Όχι κατά 30% ( 30 από τους

∆εν γνωρίζω/δεν απαντώ

( βλ. πίνακα 24 ε) 

 

15%

30%

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τέταρτης

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Αριθµός Ποσοστό

43 43

30 30

 27 27%

100 100%

σεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τέταρτης 

αυτή από τα εκατό άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

για το αν πιστεύουν ότι µε την προέγκριση από την αρµόδια

λειτουργήσουν την επιχείρησή τους, οι απαντήσεις διαµορφώνον

από τους 100 ) 

από τους 100 ) 

δεν απαντώ 27% ( 27 από τους100 ) 

55%
ΝΑΙ

ΌΧΙ

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

 

εικοστής τέταρτης 

Ποσοστό ( % ) 

43% 

30% 

27% 

100% 

 

λάβαµε εκατό (100)  

ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

από την αρµόδια υπηρεσία 

απαντήσεις διαµορφώνονται  ως 

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ



 

 

 Γραφική παράσταση 24ε 
 
 

Ερώτηση 25η  
 

  
25) Γνωρίζετε τα έγγραφα που
Α) Ναι  �   
 

ΓΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ναι 

Όχι 

Σύνολο 

Πίνακας 25 : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από τα

απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την

στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν

επιχείρησή τους, οι απαντήσεις

Ναι κατά 80% ( 16 από τους

Όχι κατά 20% ( 4 από τους

 ( βλ. πίνακα 25) 

 

 

30%

27%

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής τέταρτης

τα έγγραφα που απαιτούνται για να είναι νόµιµη η επιχείρησή
β) Όχι   � 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Αριθµός Ποσοστό

16 80%

4 20%

20 10

ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πέµπτης 

αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

για το αν γνωρίζουν τα έγγραφα που απαιτούνται για να είναι

οι απαντήσεις διαµορφώνονται  ως εξής:  

από τους 20 ) 

από τους 20 ) 

43%

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

 

εικοστής τέταρτης 

νόµιµη η επιχείρησή σας; 

Ποσοστό ( % ) 

80% 

20% 

100% 

λάβαµε είκοσι (20)  

ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

απαιτούνται για να είναι νόµιµη η 

Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ



 

 

 Γραφική παράσταση 25 : Στο
 
 

ΓΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ναι 

Όχι 

Σύνολο 

Πίνακας 25α : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από τα

απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την

στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν

επιχείρησή τους, οι απαντήσεις

Ναι κατά 45% ( 9 από τους

Όχι κατά 55% ( 11 από τους

 ( βλ. πίνακα 25 α) 

 

 

: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πέµπτης

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Αριθµός Ποσοστό

9 45%

11 55%

20 100%

σεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πέµπτης 

αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

για το αν γνωρίζουν τα έγγραφα που απαιτούνται για να είναι

οι απαντήσεις διαµορφώνονται  ως εξής:  

από τους 20 ) 

από τους 20 ) 

80%

20%

 

εικοστής πέµπτης 

Ποσοστό ( % ) 

45% 

55% 

100% 

λάβαµε είκοσι (20)  

ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

απαιτούνται για να είναι νόµιµη η 

ΝΑΙ

ΌΧΙ



 

 

 Γραφική παράσταση 25α 
 
 
 

ΓΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ναι 

Όχι 

Σύνολο 

Πίνακας 25β : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από τα

απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την

στην ερώτηση για το αν γνωρίζ

επιχείρησή τους, οι απαντήσεις

Ναι κατά 60% ( 12 από τους

Όχι κατά 40% ( 8 από τους

 ( βλ. πίνακα 25 β) 

 

 

55%

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πέµπτης

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Αριθµός Ποσοστό

12 60%

8 40%

20 100%

σεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πέµπτης 

αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

για το αν γνωρίζουν τα έγγραφα που απαιτούνται για να είναι

οι απαντήσεις διαµορφώνονται  ως εξής:  

από τους 20 ) 

από τους 20 ) 

45%

55%

 

εικοστής πέµπτης 

Ποσοστό ( % ) 

60% 

40% 

100% 

λάβαµε είκοσι (20)  

ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

απαιτούνται για να είναι νόµιµη η 

ΝΑΙ

ΌΧΙ



 

 

 Γραφική παράσταση 25β 
 
 
 

ΓΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ναι 

Όχι 

Σύνολο 

Πίνακας 25γ : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από τα

απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την

στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν

επιχείρησή τους, οι απαντήσεις

Ναι κατά 80% ( 16 από τους

Όχι κατά 20% ( 4 από τους

 ( βλ. πίνακα 25 γ) 

 

 

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πέµπτης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Αριθµός Ποσοστό

16 80%

4 20%

20 100%

σεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πέµπτης 

αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

για το αν γνωρίζουν τα έγγραφα που απαιτούνται για να είναι

οι απαντήσεις διαµορφώνονται  ως εξής:  

από τους 20 ) 

από τους 20 ) 

60%

40%

 

εικοστής πέµπτης 

Ποσοστό ( % ) 

80% 

20% 

100% 

λάβαµε είκοσι (20)  

ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

απαιτούνται για να είναι νόµιµη η 

ΝΑΙ

ΌΧΙ



 

 

 Γραφική παράσταση 25γ 
 
 
 

ΓΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ναι 

Όχι 

Σύνολο 

Πίνακας 25 δ: Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από τα

απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την

στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν

επιχείρησή τους, οι απαντήσεις

Ναι κατά 85% ( 17 από τους

Όχι κατά 15% ( 3 από τους

 ( βλ. πίνακα 25 δ) 

 

 

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πέµπτης

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Αριθµός Ποσοστό

17 85%

3 15%

20 100%

σεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πέµπτης 

αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

για το αν γνωρίζουν τα έγγραφα που απαιτούνται για να είναι

οι απαντήσεις διαµορφώνονται  ως εξής:  

από τους 20 ) 

από τους 20 ) 

80%

20%

 

εικοστής πέµπτης 

Ποσοστό ( % ) 

85% 

15% 

100% 

λάβαµε είκοσι (20)  

ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

απαιτούνται για να είναι νόµιµη η 

ΝΑΙ

ΌΧΙ



 

 

 Γραφική παράσταση 25δ 
 
 
 

ΓΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ναι 

Όχι 

Σύνολο 

Πίνακας 25ε : Απαντήσεις ερωτηθέντων

 

Στην ερώτηση αυτή από τα

απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την

στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν

επιχείρησή τους, οι απαντήσεις

Ναι κατά 70% ( 70 από τους

Όχι κατά 30% ( 30 από τους

 ( βλ. πίνακα 25 ε) 

 

 

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πέµπτης

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Αριθµός Ποσοστό

70 70%

30 30%

100 100%

σεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πέµπτης 

αυτή από τα εκατό άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε

προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν

για το αν γνωρίζουν τα έγγραφα που απαιτούνται για να είναι

οι απαντήσεις διαµορφώνονται  ως εξής:  

από τους 100 ) 

από τους 100 ) 

85%

15%

 

εικοστής πέµπτης 

Ποσοστό ( % ) 

70% 

30% 

100% 

λάβαµε είκοσι (100)  

ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

απαιτούνται για να είναι νόµιµη η 

ΝΑΙ

ΌΧΙ



 

 

 Γραφική παράσταση 25ε 
 

 

 Ερώτηση 26η  

 
26) Ποια από τα παρακάτω έγγραφα
επιχείρησή σας; 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Πιστοποιητικό υγείας  
Ταµειακή µηχανή/Έκδοση αποδείξεων
Κατάσταση εργασίας 
Άδεια µουσικών οργάνων 
Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι. του τρέχοντος
Άδεια εργασίας 
Βιβλίο καπνίσµατος 
Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου
Άδεια Πυρασφάλειας  
Σήµα Ε.Ο.Τ. 
Βιβλία Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων
Άλλο ( Σηµειώστε ποιο/α)
……………………………………………………

 
 
ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΣΚΟΤΙΝΑ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας της 
επιχείρησης 
Πιστοποιητικό υγείας  
Ταµειακή µηχανή/Έκδοση
αποδείξεων 
Κατάσταση εργασίας 
Άδεια µουσικών οργάνων 
Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι. του 

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής πέµπτης

παρακάτω έγγραφα απαιτούνται για τη νόµιµη λειτουργία

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
και λειτουργίας της επιχείρησης  

 
µηχανή Έκδοση αποδείξεων  

 
  

του τρέχοντος έτους  
 
 

κατάληψης κοινόχρηστου χώρου  
 
 

Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων  
Σηµειώστε ποιο α) ……………………… 

…………………………………………………… 
 

ΣΚΟΤΙΝΑ                                                     20 Άτοµα

Αριθµός Ποσοστό

20 100%

13 65%
µηχανή Έκδοση 17 85%

14 70%
 5 25%

6 30%

70%

30%

 

πέµπτης 

νόµιµη λειτουργία της  

Άτοµα 
Ποσοστό ( % ) 

100% 

65% 
85% 

70% 
25% 
30% 

ΝΑΙ

ΌΧΙ



 

 
 

τρέχοντος έτους 
Άδεια εργασίας 12 60% 
Βιβλίο καπνίσµατος 8 40% 
Άδεια κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου 

10 50% 

Άδεια Πυρασφάλειας  18 90% 
Σήµα Ε.Ο.Τ. 12 60% 
Βιβλία Υγειονοµικών 
Επιθεωρήσεων 

14 70% 

Άλλο 1 5% 
Πίνακας 26 : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έκτης 

Σύνολο απαντήσεων : 150 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε εκατόν πενήντα 

(150)  απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν ποια είναι αναλυτικά τα έγγραφα που απαιτούνται 

για να είναι νόµιµη η επιχείρησή τους, οι απαντήσεις διαµορφώνονται  ως εξής:  

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης κατά 100% (20 από τους 20) 

Πιστοποιητικό υγείας κατά 65% (13 από τους 20) 

Ταµειακή µηχανή/Έκδοση αποδείξεων κατά 85% (17 από τους 20) 

Κατάσταση εργασίας κατά 70% (14 από τους 20) 

Άδεια µουσικών οργάνων κατά 25% (5 από τους 20) 

Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι. του τρέχοντος έτους κατά 30% (6 από τους 20) 

Άδεια εργασίας κατά 60% (12 από τους 20) 

Βιβλίο καπνίσµατος κατά 8% (40 από τους 20) 

Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου κατά 50% (10 από τους 20) 

Άδεια Πυρασφάλειας κατά 90% (18 από τους 20) 

Σήµα Ε.Ο.Τ. κατά 60% (12 από τους 20) 

Βιβλία Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων κατά 70% (14 από τους 20) 

Άλλο κατά 5% (1 από τους 20) ο οποίος απάντησε: έγκριση χρήσης γης, 

καταλληλότητα. 

( βλ. πίνακα 26) 

 

 



 

 
 

 Γραφική παράσταση 26 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έκτης 
 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας της 
επιχείρησης 

20 100% 

Πιστοποιητικό υγείας  14 70% 
Ταµειακή µηχανή/Έκδοση 
αποδείξεων 

20 100% 

Κατάσταση εργασίας 17 85% 
Άδεια µουσικών οργάνων 9 45% 
Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι. του 
τρέχοντος έτους 

8 40% 

Άδεια εργασίας 6 30% 
Βιβλίο καπνίσµατος 11 55% 
Άδεια κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου 

13 65% 

Άδεια Πυρασφάλειας  18 90% 
Σήµα Ε.Ο.Τ. 3 15% 
Βιβλία Υγειονοµικών 
Επιθεωρήσεων 

10 50% 

Άλλο 0 0% 
Πίνακας 26α : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έκτης 

Σύνολο απαντήσεων : 149 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε εκατόν σαράντα 

εννέα (149)  απαντήσεις. 

100%

65%
85%

70%

25% 30%

64%

40%
50%

90%

60%
70%

5%0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%



 

 
 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν ποια είναι αναλυτικά τα έγγραφα που απαιτούνται 

για να είναι νόµιµη η επιχείρησή τους, οι απαντήσεις διαµορφώνονται  ως εξής:  

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης κατά 100% (20 από τους 20) 

Πιστοποιητικό υγείας κατά 70% (14 από τους 20) 

Ταµειακή µηχανή/Έκδοση αποδείξεων κατά 100% (20 από τους 20) 

Κατάσταση εργασίας κατά 85% (17 από τους 20) 

Άδεια µουσικών οργάνων κατά 45% (9 από τους 20) 

Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι. του τρέχοντος έτους κατά 40% (8 από τους 20) 

Άδεια εργασίας κατά 30% (6 από τους 20) 

Βιβλίο καπνίσµατος κατά 55% (11 από τους 20) 

Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου κατά 65% (13 από τους 20) 

Άδεια Πυρασφάλειας κατά 90% (18 από τους 20) 

Σήµα Ε.Ο.Τ. κατά 15% (3 από τους 20) 

Βιβλία Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων κατά 50% (10 από τους 20) 

Άλλο κατά 0% (0 από τους 20) 

 

( βλ. πίνακα 26 α) 

 

 Γραφική παράσταση 26α : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έκτης 
 
 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αριθµός Ποσοστό ( % ) 
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Άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας της 
επιχείρησης 

20 100% 

Πιστοποιητικό υγείας  15 75% 
Ταµειακή µηχανή/Έκδοση 
αποδείξεων 

20 100% 

Κατάσταση εργασίας 13 65% 
Άδεια µουσικών οργάνων 8 40% 
Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι. του 
τρέχοντος έτους 

5 25% 

Άδεια εργασίας 5 25% 
Βιβλίο καπνίσµατος 8 40% 
Άδεια κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου 

8 40% 

Άδεια Πυρασφάλειας  14 70% 
Σήµα Ε.Ο.Τ. 8 40% 
Βιβλία Υγειονοµικών 
Επιθεωρήσεων 

11 55% 

Άλλο 2 10% 
Πίνακας 26β : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έκτης 

Σύνολο απαντήσεων : 137 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε εκατόν τριάντα 

επτά (137)  απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν ποια είναι αναλυτικά τα έγγραφα που απαιτούνται 

για να είναι νόµιµη η επιχείρησή τους, οι απαντήσεις διαµορφώνονται  ως εξής:  

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης κατά 100% (20 από τους 20) 

Πιστοποιητικό υγείας κατά 75% (15 από τους 20) 

Ταµειακή µηχανή/Έκδοση αποδείξεων κατά 100% (20 από τους 20) 

Κατάσταση εργασίας κατά 65% (13 από τους 20) 

Άδεια µουσικών οργάνων κατά 40% (8 από τους 20) 

Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι. του τρέχοντος έτους κατά 25% (5 από τους 20) 

Άδεια εργασίας κατά 25% (5 από τους 20) 

Βιβλίο καπνίσµατος κατά 40% (8 από τους 20) 

Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου κατά 40% (8 από τους 20) 

Άδεια Πυρασφάλειας κατά 70% (14 από τους 20) 

Σήµα Ε.Ο.Τ. κατά 40% (8 από τους 20) 

Βιβλία Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων κατά 55% (11 από τους 20) 

Άλλο κατά 10% (2 από τους 20) οι οποίοι απάντησαν : α)  άδεια περιβαλλοντικής 

µελέτης και β) βιβλίο πόρτας. 



 

 
 

 

( βλ. πίνακα 26 β) 

 

 

 Γραφική παράσταση 26β : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έκτης 
 
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας της 
επιχείρησης 

19 95% 

Πιστοποιητικό υγείας  15 75% 
Ταµειακή µηχανή/Έκδοση 
αποδείξεων 

18 90% 

Κατάσταση εργασίας 14 70% 
Άδεια µουσικών οργάνων 11 55% 
Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι. του 
τρέχοντος έτους 

9 45% 

Άδεια εργασίας 11 55% 
Βιβλίο καπνίσµατος 12 60% 
Άδεια κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου 

10 50% 

Άδεια Πυρασφάλειας  15 75% 
Σήµα Ε.Ο.Τ. 7 35% 
Βιβλία Υγειονοµικών 
Επιθεωρήσεων 

11 55% 

Άλλο 0 0% 
Πίνακας 26γ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έκτης 

Σύνολο απαντήσεων : 152 
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Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε εκατόν πενήντα 

δύο (152)  απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν ποια είναι αναλυτικά τα έγγραφα που απαιτούνται 

για να είναι νόµιµη η επιχείρησή τους, οι απαντήσεις διαµορφώνονται  ως εξής:  

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης κατά 95% (19 από τους 20) 

Πιστοποιητικό υγείας κατά 75% (15 από τους 20) 

Ταµειακή µηχανή/Έκδοση αποδείξεων κατά 90% (18 από τους 20) 

Κατάσταση εργασίας κατά 70% (14 από τους 20) 

Άδεια µουσικών οργάνων κατά 55% (11 από τους 20) 

Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι. του τρέχοντος έτους κατά 45% (9 από τους 20) 

Άδεια εργασίας κατά 55% (11 από τους 20) 

Βιβλίο καπνίσµατος κατά 60% (12 από τους 20) 

Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου κατά 50% (10 από τους 20) 

Άδεια Πυρασφάλειας κατά 75% (15 από τους 20) 

Σήµα Ε.Ο.Τ. κατά 35% (7 από τους 20) 

Βιβλία Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων κατά 55% (11 από τους 20) 

Άλλο κατά 0% (0 από τους 20) 

 

( βλ. πίνακα 26 γ) 

 

 

 



 

 
 

 Γραφική παράσταση 26γ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έκτης 
 
 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αριθµός Ποσοστό ( % ) 

Άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας της 
επιχείρησης 

19 95% 

Πιστοποιητικό υγείας  17 85% 
Ταµειακή µηχανή/Έκδοση 
αποδείξεων 

20 100% 

Κατάσταση εργασίας 15 75% 
Άδεια µουσικών οργάνων 13 65% 
Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι. του 
τρέχοντος έτους 

8 40% 

Άδεια εργασίας 14 70% 
Βιβλίο καπνίσµατος 7 35% 
Άδεια κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου 

10 50% 

Άδεια Πυρασφάλειας  18 90% 
Σήµα Ε.Ο.Τ. 6 30% 
Βιβλία Υγειονοµικών 
Επιθεωρήσεων 

14 70% 

Άλλο 1 5% 
Πίνακας 26δ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έκτης 

Σύνολο απαντήσεων : 162 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε εκατόν εξήντα 

δύο (162)  απαντήσεις. 
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     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν ποια είναι αναλυτικά τα έγγραφα που απαιτούνται 

για να είναι νόµιµη η επιχείρησή τους, οι απαντήσεις διαµορφώνονται  ως εξής:  

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης κατά 95% (19 από τους 20) 

Πιστοποιητικό υγείας κατά 85% (17 από τους 20) 

Ταµειακή µηχανή/Έκδοση αποδείξεων κατά 100% (20 από τους 20) 

Κατάσταση εργασίας κατά 75% (15 από τους 20) 

Άδεια µουσικών οργάνων κατά 65% (13 από τους 20) 

Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι. του τρέχοντος έτους κατά 40% (8 από τους 20) 

Άδεια εργασίας κατά 70% (14 από τους 20) 

Βιβλίο καπνίσµατος κατά 35% (7 από τους 20) 

Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου κατά 50% (10 από τους 20) 

Άδεια Πυρασφάλειας κατά 90% (18 από τους 20) 

Σήµα Ε.Ο.Τ. κατά 30% (6 από τους 20) 

Βιβλία Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων κατά 70% (14 από τους 20) 

Άλλο κατά 5% (1 από τους 20) ο οποίος απάντησε : Άλλα 500 χαρτιά και άδειες. 

( βλ. πίνακα 26 δ) 

 

 

 Γραφική παράσταση 26δ : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έκτης 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αριθµός Ποσοστό ( % ) 
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Άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας της 
επιχείρησης 

98 98% 

Πιστοποιητικό υγείας  74 74% 
Ταµειακή µηχανή/Έκδοση 
αποδείξεων 

95 95% 

Κατάσταση εργασίας 73 73% 
Άδεια µουσικών οργάνων 46 46% 
Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι. του 
τρέχοντος έτους 

36 36% 

Άδεια εργασίας 48 48% 
Βιβλίο καπνίσµατος 46 46% 
Άδεια κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου 

51 51% 

Άδεια Πυρασφάλειας  83 83% 
Σήµα Ε.Ο.Τ. 36 36% 
Βιβλία Υγειονοµικών 
Επιθεωρήσεων 

60 60% 

Άλλο 4 4% 
Πίνακας 26ε : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έκτης 

Σύνολο απαντήσεων : 750 

Στην ερώτηση αυτή από τα εκατό άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε επτακόσιες 

πενήντα  (750)  απαντήσεις. 

     Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν ποια είναι αναλυτικά τα έγγραφα που απαιτούνται 

για να είναι νόµιµη η επιχείρησή τους, οι απαντήσεις διαµορφώνονται  ως εξής:  

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης κατά 98% (98 από τους 100) 

Πιστοποιητικό υγείας κατά 74% (74 από τους 100) 

Ταµειακή µηχανή/Έκδοση αποδείξεων κατά 95% (95 από τους 100) 

Κατάσταση εργασίας κατά 73% (73 από τους 100) 

Άδεια µουσικών οργάνων κατά 46% (46 από τους 100) 

Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι. του τρέχοντος έτους κατά 36% (36 από τους 100) 

Άδεια εργασίας κατά 48% (48 από τους 100) 

Βιβλίο καπνίσµατος κατά 46% (46 από τους 100) 

Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου κατά 51% (51 από τους 100) 

Άδεια Πυρασφάλειας κατά 83% (83 από τους 100) 

Σήµα Ε.Ο.Τ. κατά 36% (36 από τους 100) 

Βιβλία Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων κατά 60% (60 από τους 100) 



 

 
 

Άλλο κατά 4% (4 από τους 100) οι οποίοι απάντησαν : α) έγκριση χρήσης γης, 

καταλληλότητα, β)  άδεια περιβαλλοντικής µελέτης γ) βιβλίο πόρτας και δ)Άλλα 500 

χαρτιά και άδειες. 

( βλ. πίνακα 26 ε) 

 

 

 

 Γραφική παράσταση 26ε : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έκτης 
 
 

Ερώτηση 27η  

27) Σας έχει βεβαιωθεί µήνυση για µία ή περισσότερες από τις παρακάτω 
παραβάσεις; 
 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΩ 

Έλλειψη Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας     
Υπέρβαση αδείας    
Έλλειψη Πιστοποιητικού υγείας  
εργαζοµένου/ων 

   

Μη έκδοση αποδείξεων    
Μη ύπαρξη /ελλιπής τήρηση Κατάστασης 
εργασίας 

   

Έλλειψη αδείας µουσικών οργάνων    
Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι.    
Παραβίαση ωραρίου λειτουργίας µουσικών 
οργάνων 

   

∆ιατάραξη κοινής ησυχίας    
Υπέρβαση ορίου ήχου (ντεσιµπέλ)    
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Παραβίαση ωραρίου λειτουργίας καταστήµατος    
Έλλειψη αδείας εργασίας    
Παράβαση του νόµου περί καπνίσµατος    
Έλλειψη αδείας κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου 

   

Έλλειψη αδείας Πυρασφάλειας     
Έλλειψη Σήµατος Ε.Ο.Τ.    
Έλλειψη Βιβλίου Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων    
Άλλο (Σηµειώστε ποια/ες)    
 
 
 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΣΚΟΤΙΝΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 

 Αριθµός Ποσοστό 

( % )  

Αριθµός Ποσοστό 

( % )  

Αριθµός Ποσοστό  

( % ) 

Έλλειψη Άδειας 
ίδρυσης και 
λειτουργίας  

1 5% 17 85% 2 10% 

Υπέρβαση 
αδείας 

2 10% 16 80% 2 10% 

Έλλειψη 
Πιστοποιητικού 
υγείας  
εργαζοµένου/ων 

5 25% 14 70% 1 5% 

Μη έκδοση 
αποδείξεων 

2 10% 16 80% 2 10% 

Μη ύπαρξη 
/ελλιπής τήρηση 
Κατάστασης 
εργασίας 

3 15% 16 80% 1 5% 

Έλλειψη αδείας 
µουσικών 
οργάνων 

1 5% 18 90% 1 5% 

Απόδειξη 
Α.Ε.Π.Ι. 

2 10% 17 85% 1 5% 

Παραβίαση 
ωραρίου 
λειτουργίας 
µουσικών 
οργάνων 

3 15% 16 80% 1 5% 

∆ιατάραξη 
κοινής ησυχίας 

4 20% 16 80% 0 0% 

Υπέρβαση ορίου 
ήχου 
(ντεσιµπέλ) 

3 15% 17 85% 0 0% 

Παραβίαση 
ωραρίου 

3 15% 16 80% 1 5% 



 

 
 

λειτουργίας 
καταστήµατος 
Έλλειψη αδείας 
εργασίας 

3 15% 16 80% 1 5% 

Παράβαση του 
νόµου περί 
καπνίσµατος 

1 5% 19 95% 0 0% 

Έλλειψη αδείας 
κατάληψης 
κοινόχρηστου 
χώρου 

5 25% 15 75% 0 0% 

Έλλειψη αδείας 
Πυρασφάλειας  

2 10% 18 90% 0 0% 

Έλλειψη 
Σήµατος Ε.Ο.Τ. 

2 10% 16 80% 2 10% 

Έλλειψη 
Βιβλίου 
Υγειονοµικών 
Επιθεωρήσεων 

4 20% 15 75% 1 5% 

Άλλο  0 0% 0 0% 0 0% 
Σύνολο 46 13.53% 278 81.76% 16 4.71% 
Πίνακας 27 : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έβδοµης 

Σύνολο απαντήσεων : 340 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε τριακόσιες 

σαράντα  (340)  απαντήσεις από τις οποίες παρατηρούµε ότι διενεργήθηκαν σαράντα 

έξι (46) έλεγχοι επιχειρήσεων από τις αρµόδιες αρχές. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

στην ερώτηση για το αν έχει βεβαιωθεί στην επιχείρησή τους µήνυση για µία ή 

περισσότερες από τις αναφερόµενες παραβάσεις, οι απαντήσεις διαµορφώνονται  ως 

εξής:  

Έλλειψη Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  
Ναι κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Όχι κατά 85% (17  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Υπέρβαση αδείας 
Ναι κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Έλλειψη Πιστοποιητικού υγείας εργαζοµένου/ων  
Ναι κατά 25% ( 5  από τους 20) 
Όχι κατά 70% ( 14  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Μη έκδοση αποδείξεων  
Ναι κατά 10% ( 2  από τους 20) 



 

 
 

Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Μη ύπαρξη /ελλιπής τήρηση Κατάστασης εργασίας  
Ναι κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Έλλειψη αδείας µουσικών οργάνων  
Ναι κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Όχι κατά 90% ( 18  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι.  
Ναι κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Όχι κατά 85% ( 17  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Παραβίαση ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων  
Ναι κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
∆ιατάραξη κοινής ησυχίας  
Ναι κατά 20% ( 4  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Υπέρβαση ορίου ήχου (ντεσιµπέλ)  
Ναι κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Όχι κατά 85% ( 17  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Παραβίαση ωραρίου λειτουργίας καταστήµατος 
Ναι κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Έλλειψη αδείας εργασίας  
Ναι κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Παράβαση του νόµου περί καπνίσµατος 
Ναι κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Όχι κατά 95% ( 19  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Έλλειψη αδείας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου  
Ναι κατά 25% ( 5  από τους 20) 
Όχι κατά 75% ( 15  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Έλλειψη αδείας Πυρασφάλειας  
Ναι κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Όχι κατά 90% ( 18  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Έλλειψη Σήµατος Ε.Ο.Τ.  
Ναι κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 10% ( 2  από τους 20) 



 

 

Έλλειψη Βιβλίου Υγειονοµικών

Ναι κατά 20% ( 4  από τους
Όχι κατά 75% ( 15  από τους
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  
Άλλο  
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση

(βλ. πίνακα 27) 

 

 Γραφική παράσταση 27 : Στο
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ίδρυσης και 
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υγείας  
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4 
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/ελλιπής 
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Κατάστασης 
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: Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έβδοµης
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εικοστής έβδοµης 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 
Αριθµός Ποσοστό 

( % ) 

10% 

20% 

0% 

0% 

10% 

ΔΓ/ΔΑ

Ά
λ

λ
ο

0%

20%

0%

75%

0%



 

 
 

εργασίας 
Έλλειψη αδείας 
µουσικών 
οργάνων 

8 40% 12 60% 0 0% 

Απόδειξη 
Α.Ε.Π.Ι. 

6 30% 12 60% 2 10% 

Παραβίαση 
ωραρίου 
λειτουργίας 
µουσικών 
οργάνων 

4 20% 16 80% 0 0% 

∆ιατάραξη 
κοινής ησυχίας 

6 30% 14 70% 0 0% 

Υπέρβαση 
ορίου ήχου 
(ντεσιµπέλ) 

4 20% 16 80% 0 0% 

Παραβίαση 
ωραρίου 
λειτουργίας 
καταστήµατος 

3 15% 17 85% 0 0% 

Έλλειψη αδείας 
εργασίας 

6 30% 13 65% 1 5% 

Παράβαση του 
νόµου περί 
καπνίσµατος 

3 15% 16 80% 1 5% 

Έλλειψη αδείας 
κατάληψης 
κοινόχρηστου 
χώρου 

5 25% 15 75% 0 0% 

Έλλειψη αδείας 
Πυρασφάλειας  

2 10% 16 80% 2 10% 

Έλλειψη 
Σήµατος Ε.Ο.Τ. 

0 0% 18 90% 2 10% 

Έλλειψη 
Βιβλίου 
Υγειονοµικών 
Επιθεωρήσεων 

6 30% 14 70% 0 0% 

Άλλο  0 0% 0 0% 0 0% 
Σύνολο 76 22.36% 248 72.94% 16 4.7% 
Πίνακας 27α : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έβδοµης 

Σύνολο απαντήσεων : 340 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε τριακόσιες 

σαράντα  (340)  απαντήσεις από τις οποίες παρατηρούµε ότι διενεργήθηκαν 

εβδοµήντα έξι (76) έλεγχοι επιχειρήσεων από τις αρµόδιες αρχές. 



 

 
 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

στην ερώτηση για το αν έχει βεβαιωθεί στην επιχείρησή τους µήνυση για µία ή 

περισσότερες από τις αναφερόµενες παραβάσεις, οι απαντήσεις διαµορφώνονται  ως 

εξής:  

Έλλειψη Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  
Ναι κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Όχι κατά 75% (15  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Υπέρβαση αδείας 
Ναι κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Όχι κατά 70% ( 14  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 20% ( 4  από τους 20) 
Έλλειψη Πιστοποιητικού υγείας εργαζοµένου/ων  
Ναι κατά 40% ( 8  από τους 20) 
Όχι κατά 60% ( 12  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Μη έκδοση αποδείξεων  
Ναι κατά 20% ( 4  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Μη ύπαρξη /ελλιπής τήρηση Κατάστασης εργασίας  
Ναι κατά 30% ( 6  από τους 20) 
Όχι κατά 60% ( 12  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Έλλειψη αδείας µουσικών οργάνων  
Ναι κατά 40% ( 8  από τους 20) 
Όχι κατά 60% ( 12  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι.  
Ναι κατά 30% ( 6  από τους 20) 
Όχι κατά 60% ( 12  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Παραβίαση ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων  
Ναι κατά 20% ( 4  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
∆ιατάραξη κοινής ησυχίας  
Ναι κατά 30% ( 6  από τους 20) 
Όχι κατά 70% ( 14  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Υπέρβαση ορίου ήχου (ντεσιµπέλ)  
Ναι κατά 20% ( 4  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Παραβίαση ωραρίου λειτουργίας καταστήµατος 
Ναι κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Όχι κατά 85% ( 17  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 



 

 

Έλλειψη αδείας εργασίας
Ναι κατά 30% ( 6  από τους
Όχι κατά 65% ( 13  από τους
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  
Παράβαση του νόµου περί καπνίσµατος
Ναι κατά 15% ( 3  από τους
Όχι κατά 80% ( 16  από τους
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  
Έλλειψη αδείας κατάληψης

Ναι κατά 25% ( 5  από τους
Όχι κατά 75% ( 15  από τους
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  
Έλλειψη αδείας Πυρασφάλειας

Ναι κατά 10% ( 2  από τους
Όχι κατά 80% ( 16  από τους
∆εν απαντώ κατά 10% ( 2
Έλλειψη Σήµατος Ε.Ο.Τ
Ναι κατά 0% ( 0  από τους
Όχι κατά 90% ( 18  από τους
∆εν απαντώ κατά 10% ( 2
Έλλειψη Βιβλίου Υγειονοµικών

Ναι κατά 30% ( 6  από τους
Όχι κατά 70% ( 14  από τους
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  
Άλλο  
0% ( δεν λάβαµε καµία απάντηση

(βλ. πίνακα 27 α ) 

 

 

 

 Γραφική παράσταση 27α 
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καµία απάντηση )  

 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έβδοµης
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εικοστής έβδοµης 
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ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 

 Αριθµός Ποσοστό  

( % ) 

Αριθµός Ποσοστό ( 

% )   

Αριθµός Ποσοστό 

( % ) 

Έλλειψη Άδειας 
ίδρυσης και 
λειτουργίας  

7 35% 12 60% 1 5% 

Υπέρβαση 
αδείας 

1 5% 19 95% 0 0% 

Έλλειψη 
Πιστοποιητικού 
υγείας  
εργαζοµένου/ων 

7 35% 12 60% 1 5% 

Μη έκδοση 
αποδείξεων 

2 10% 18 90% 0 0% 

Μη ύπαρξη 
/ελλιπής 
τήρηση 
Κατάστασης 
εργασίας 

5 25% 14 70% 1 5% 

Έλλειψη αδείας 
µουσικών 
οργάνων 

6 30% 14 70% 0 0% 

Απόδειξη 
Α.Ε.Π.Ι. 

4 20% 16 80% 0 0% 

Παραβίαση 
ωραρίου 
λειτουργίας 
µουσικών 
οργάνων 

2 10% 17 85% 1 5% 

∆ιατάραξη 
κοινής ησυχίας 

2 10% 17 85% 1 5% 

Υπέρβαση 
ορίου ήχου 
(ντεσιµπέλ) 

0 0% 20 100% 0 0% 

Παραβίαση 
ωραρίου 
λειτουργίας 
καταστήµατος 

0 0% 20 100% 0 0% 

Έλλειψη αδείας 
εργασίας 

2 10% 18 90% 0 0% 

Παράβαση του 
νόµου περί 
καπνίσµατος 

4 20% 16 80% 0 0% 

Έλλειψη αδείας 
κατάληψης 

3 15% 16 80% 1 5% 



 

 
 

κοινόχρηστου 
χώρου 
Έλλειψη αδείας 
Πυρασφάλειας  

3 15% 16 80% 1 5% 

Έλλειψη 
Σήµατος Ε.Ο.Τ. 

0 0% 20 100% 0 0% 

Έλλειψη 
Βιβλίου 
Υγειονοµικών 
Επιθεωρήσεων 

3 15% 16 80% 1 5% 

Άλλο  1 5% 0 0% 0 0% 
Σύνολο 52 15.25% 281 82.4% 8 2.35% 
Πίνακας 27β : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έβδοµης 

Σύνολο απαντήσεων : 341 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε τριακόσιες 

σαράντα µία (341)  απαντήσεις από τις οποίες παρατηρούµε ότι διενεργήθηκαν 

πενήντα δύο (52) έλεγχοι επιχειρήσεων από τις αρµόδιες αρχές. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

στην ερώτηση για το αν έχει βεβαιωθεί στην επιχείρησή τους µήνυση για µία ή 

περισσότερες από τις αναφερόµενες παραβάσεις, οι απαντήσεις διαµορφώνονται  ως 

εξής:  

Έλλειψη Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  
Ναι κατά 35% ( 7  από τους 20) 
Όχι κατά 60% (12  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Υπέρβαση αδείας 
Ναι κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Όχι κατά 95% ( 19  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Έλλειψη Πιστοποιητικού υγείας εργαζοµένου/ων  
Ναι κατά 35% ( 7  από τους 20) 
Όχι κατά 60% ( 12  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Μη έκδοση αποδείξεων  
Ναι κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Όχι κατά 90% ( 18  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Μη ύπαρξη /ελλιπής τήρηση Κατάστασης εργασίας  
Ναι κατά 25% ( 5  από τους 20) 
Όχι κατά 70% ( 14  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Έλλειψη αδείας µουσικών οργάνων  
Ναι κατά 30% ( 6  από τους 20) 
Όχι κατά 70% ( 14  από τους 20) 



 

 
 

∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι.  
Ναι κατά 20% ( 4  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Παραβίαση ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων  
Ναι κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Όχι κατά 85% ( 17  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
∆ιατάραξη κοινής ησυχίας  
Ναι κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Όχι κατά 85% ( 17  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Υπέρβαση ορίου ήχου (ντεσιµπέλ)  
Ναι κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Όχι κατά 100% ( 20  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Παραβίαση ωραρίου λειτουργίας καταστήµατος 
Ναι κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Όχι κατά 100% ( 20  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Έλλειψη αδείας εργασίας  
Ναι κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Όχι κατά 90% ( 18  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Παράβαση του νόµου περί καπνίσµατος 
Ναι κατά 20% ( 4  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Έλλειψη αδείας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου  
Ναι κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Έλλειψη αδείας Πυρασφάλειας  
Ναι κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Έλλειψη Σήµατος Ε.Ο.Τ.  
Ναι κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Όχι κατά 100% ( 20  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Έλλειψη Βιβλίου Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων  
Ναι κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Άλλο  
Ναι κατά 100% ( 1 από τον 1) ο οποίος απάντησε : Έλλειψη εγγραφής στο βιβλίο 
πόρτας 
Όχι κατά 0% ( 0  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 



 

 

 (βλ. πίνακα 27 β ) 

 

 

 

 Γραφική παράσταση 27β 
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 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έβδοµης
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εικοστής έβδοµης 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 
Αριθµός Ποσοστό 

( % ) 

2 10% 

1 5% 

2 10% 

3 15% 

2 10% 

ΔΓ/ΔΑ
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0%

15%
5%

80%

0%



 

 
 

Έλλειψη 
αδείας 
µουσικών 
οργάνων 

4 20% 14 70% 2 10% 

Απόδειξη 
Α.Ε.Π.Ι. 

2 10% 15 75% 3 15% 

Παραβίαση 
ωραρίου 
λειτουργίας 
µουσικών 
οργάνων 

3 15% 16 80% 1 5% 

∆ιατάραξη 
κοινής 
ησυχίας 

4 20% 14 70% 2 10% 

Υπέρβαση 
ορίου ήχου 
(ντεσιµπέλ) 

3 15% 16 80% 1 5% 

Παραβίαση 
ωραρίου 
λειτουργίας 
καταστήµατος 

3 15% 16 80% 1 5% 

Έλλειψη 
αδείας 
εργασίας 

1 5% 15 75% 4 20% 

Παράβαση 
του νόµου 
περί 
καπνίσµατος 

4 20% 13 65% 3 15% 

Έλλειψη 
αδείας 
κατάληψης 
κοινόχρηστου 
χώρου 

4 20% 14 70% 2 10% 

Έλλειψη 
αδείας 
Πυρασφάλεια
ς  

3 15% 15 75% 2 10% 

Έλλειψη 
Σήµατος 
Ε.Ο.Τ. 

1 5% 16 80% 3 15% 

Έλλειψη 
Βιβλίου 
Υγειονοµικών 
Επιθεωρήσεω
ν 

0 0% 16 80% 4 20% 

Άλλο  0 0% 0 0% 0 0% 
Σύνολο 55 16.18% 247 72.64% 38 11.18% 
Πίνακας 27γ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έβδοµης 

Σύνολο απαντήσεων : 340 



 

 
 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε τριακόσιες 

σαράντα  (340)  απαντήσεις από τις οποίες παρατηρούµε ότι διενεργήθηκαν πενήντα 

πέντε  (55) έλεγχοι επιχειρήσεων από τις αρµόδιες αρχές. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

στην ερώτηση για το αν έχει βεβαιωθεί στην επιχείρησή τους µήνυση για µία ή 

περισσότερες από τις αναφερόµενες παραβάσεις, οι απαντήσεις διαµορφώνονται  ως 

εξής:  

Έλλειψη Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  
Ναι κατά 20% ( 4  από τους 20) 
Όχι κατά 70% (14  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Υπέρβαση αδείας 
Ναι κατά 25% ( 5  από τους 20) 
Όχι κατά 70% ( 14  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Έλλειψη Πιστοποιητικού υγείας εργαζοµένου/ων  
Ναι κατά 25% ( 5  από τους 20) 
Όχι κατά 65% ( 13  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Μη έκδοση αποδείξεων  
Ναι κατά 25% ( 5  από τους 20) 
Όχι κατά 60% ( 12  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Μη ύπαρξη /ελλιπής τήρηση Κατάστασης εργασίας  
Ναι κατά 20% ( 4  από τους 20) 
Όχι κατά 70% ( 14  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Έλλειψη αδείας µουσικών οργάνων  
Ναι κατά 20% ( 4  από τους 20) 
Όχι κατά 70% ( 14  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι.  
Ναι κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Όχι κατά 75% ( 15  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Παραβίαση ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων  
Ναι κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
∆ιατάραξη κοινής ησυχίας  
Ναι κατά 20% ( 4  από τους 20) 
Όχι κατά 70% ( 14  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Υπέρβαση ορίου ήχου (ντεσιµπέλ)  
Ναι κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 



 

 
 

Παραβίαση ωραρίου λειτουργίας καταστήµατος 
Ναι κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Έλλειψη αδείας εργασίας  
Ναι κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Όχι κατά 75% ( 15  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 20% ( 4  από τους 20) 
Παράβαση του νόµου περί καπνίσµατος 
Ναι κατά 20% ( 4  από τους 20) 
Όχι κατά 65% ( 13  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Έλλειψη αδείας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου  
Ναι κατά 20% ( 4  από τους 20) 
Όχι κατά 70% ( 14  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Έλλειψη αδείας Πυρασφάλειας  
Ναι κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Όχι κατά 75% ( 15  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Έλλειψη Σήµατος Ε.Ο.Τ.  
Ναι κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Έλλειψη Βιβλίου Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων  
Ναι κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 20% ( 4  από τους 20) 
Άλλο  
0% (∆εν λάβαµε καµία απάντηση) 
 

(βλ. πίνακα 27 γ ) 

 

 
 



 

 

 Γραφική παράσταση 27γ 
 
 
 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 
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 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έβδοµης

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αριθµός Ποσοστό 

( % ) 

Αριθµός Ποσοστό 

( % ) 

25% 15 75% 0

15% 16 80% 1

15% 17 85% 0

35% 12 60% 1

10% 17 85% 1

25% 15 75% 0
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εικοστής έβδοµης 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 
Αριθµός Ποσοστό 

( % ) 

0 0% 

1 5% 

0 0% 

1 5% 

1 5% 

0 0% 

1 5% 

ΔΓ/ΔΑ

Ά
λ

λ
ο

20%

0%
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80%
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Παραβίαση 
ωραρίου 
λειτουργίας 
µουσικών 
οργάνων 

5 25% 15 75% 0 0% 

∆ιατάραξη 
κοινής 
ησυχίας 

4 20% 16 80% 0 0% 

Υπέρβαση 
ορίου ήχου 
(ντεσιµπέλ) 

3 15% 17 85% 0 0% 

Παραβίαση 
ωραρίου 
λειτουργίας 
καταστήµατος 

2 10% 18 90% 0 0% 

Έλλειψη 
αδείας 
εργασίας 

0 0% 19 95% 1 5% 

Παράβαση του 
νόµου περί 
καπνίσµατος 

2 10% 18 90% 0 0% 

Έλλειψη 
αδείας 
κατάληψης 
κοινόχρηστου 
χώρου 

6 30% 14 70% 0 0% 

Έλλειψη 
αδείας 
Πυρασφάλειας  

1 5% 19 95% 0 0% 

Έλλειψη 
Σήµατος 
Ε.Ο.Τ. 

0 0% 19 95% 1 5% 

Έλλειψη 
Βιβλίου 
Υγειονοµικών 
Επιθεωρήσεων 

2 10% 17 85% 1 5% 

Άλλο  0 0% 0 0% 0 0% 
Σύνολο 52 15.3% 281 82.6% 7 2.06% 
Πίνακας 27δ : Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έβδοµης 

Σύνολο απαντήσεων : 340 

 

Στην ερώτηση αυτή από τα είκοσι άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε τριακόσιες 

σαράντα  (340)  απαντήσεις από τις οποίες παρατηρούµε ότι διενεργήθηκαν πενήντα 

δύο  (52) έλεγχοι επιχειρήσεων από τις αρµόδιες αρχές.  

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

στην ερώτηση για το αν έχει βεβαιωθεί στην επιχείρησή τους µήνυση για µία ή 



 

 
 

περισσότερες από τις αναφερόµενες παραβάσεις, οι απαντήσεις διαµορφώνονται  ως 

εξής:  

Έλλειψη Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  
Ναι κατά 25% ( 5  από τους 20) 
Όχι κατά 75% (15  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 00% ( 0  από τους 20) 
Υπέρβαση αδείας 
Ναι κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Έλλειψη Πιστοποιητικού υγείας εργαζοµένου/ων  
Ναι κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Όχι κατά 85% ( 17  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Μη έκδοση αποδείξεων  
Ναι κατά 35% ( 7  από τους 20) 
Όχι κατά 60% ( 12  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Μη ύπαρξη /ελλιπής τήρηση Κατάστασης εργασίας  
Ναι κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Όχι κατά 85% ( 17  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Έλλειψη αδείας µουσικών οργάνων  
Ναι κατά 25% ( 5  από τους 20) 
Όχι κατά 75% ( 15  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι.  
Ναι κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Όχι κατά 85% ( 17  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  από τους 20) 
Παραβίαση ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων  
Ναι κατά 25% ( 5  από τους 20) 
Όχι κατά 75% ( 15  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
∆ιατάραξη κοινής ησυχίας  
Ναι κατά 20% ( 4  από τους 20) 
Όχι κατά 80% ( 16  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Υπέρβαση ορίου ήχου (ντεσιµπέλ)  
Ναι κατά 15% ( 3  από τους 20) 
Όχι κατά 85% ( 17  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Παραβίαση ωραρίου λειτουργίας καταστήµατος 
Ναι κατά 10% ( 2  από τους 20) 
Όχι κατά 90% ( 18  από τους 20) 
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Έλλειψη αδείας εργασίας  
Ναι κατά 0% ( 0  από τους 20) 
Όχι κατά 95% ( 19  από τους 20) 



 

 

∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  
Παράβαση του νόµου περί καπνίσµατος
Ναι κατά 10% ( 2  από τους
Όχι κατά 90% ( 18  από τους
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  
Έλλειψη αδείας κατάληψης

Ναι κατά 30% ( 6  από τους
Όχι κατά 70% ( 14  από τους
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  
Έλλειψη αδείας Πυρασφάλειας

Ναι κατά 5% ( 1  από τους
Όχι κατά 95% ( 19  από τους
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  
Έλλειψη Σήµατος Ε.Ο.Τ
Ναι κατά 0% ( 0  από τους
Όχι κατά 95% ( 19  από τους
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  
Έλλειψη Βιβλίου Υγειονοµικών

Ναι κατά 10% ( 2  από τους
Όχι κατά 85% ( 17  από τους
∆εν απαντώ κατά 5% ( 1  
Άλλο  
0% (∆εν λάβαµε καµία απάντηση
 

(βλ. πίνακα 27 δ ) 
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 : Στοιχεία ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έβδοµης

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 
 Αριθµός Ποσοστό 

( % )  

Αριθµός Ποσοστό 

( % ) 

Αριθµός Ποσοστό 

( % ) 

Έλλειψη 
Άδειας 
ίδρυσης και 
λειτουργίας  

20 20% 73 73% 7 7% 

Υπέρβαση 
αδείας 

13 13% 79 79% 8 8% 

Έλλειψη 
Πιστοποιητικο
ύ υγείας  
εργαζοµένου/
ων 

28 28% 68 68% 4 4% 

Μη έκδοση 
αποδείξεων 

20 20% 74 74% 6 6% 

Μη ύπαρξη 
/ελλιπής 
τήρηση 
Κατάστασης 
εργασίας 

20 20% 73 73% 7 7% 

Έλλειψη 
αδείας 
µουσικών 
οργάνων 

24 24% 73 73% 3 3% 

Απόδειξη 
Α.Ε.Π.Ι. 

16 16% 77 77% 7 7% 

Παραβίαση 
ωραρίου 
λειτουργίας 
µουσικών 
οργάνων 

17 17% 80 80% 3 3% 

∆ιατάραξη 
κοινής 
ησυχίας 

20 20% 77 77% 3 3% 

Υπέρβαση 
ορίου ήχου 
(ντεσιµπέλ) 

13 13% 86 86% 1 1% 

Παραβίαση 
ωραρίου 
λειτουργίας 
καταστήµατος 

11 11% 87 87% 2 2% 

Έλλειψη 
αδείας 
εργασίας 

12 12% 81 81% 7 7% 

Παράβαση του 
νόµου περί 
καπνίσµατος 

14 14% 82 82% 4 4% 



 

 
 

Έλλειψη 
αδείας 
κατάληψης 
κοινόχρηστου 
χώρου 

23 23% 74 74% 3 3% 

Έλλειψη 
αδείας 
Πυρασφάλειας  

11 11% 84 84% 5 5% 

Έλλειψη 
Σήµατος 
Ε.Ο.Τ. 

13 13% 89 89% 8 8% 

Έλλειψη 
Βιβλίου 
Υγειονοµικών 
Επιθεωρήσεων 

15 15% 78 78% 7 7% 

Άλλο  1 1% 0 0% 0 0% 
Σύνολο 281 16.52% 1335 78.48% 85 5% 
Πίνακας 27ε: Απαντήσεις ερωτηθέντων ερώτησης εικοστής έβδοµης 

Σύνολο απαντήσεων : 1701 

Στην ερώτηση αυτή από τα εκατό άτοµα που ερωτήθηκαν,  λάβαµε χίλιες 

επτακόσιες µία  (1.701)  απαντήσεις , από τις οποίες παρατηρούµε ότι διενεργήθηκαν 

διακόσιοι ογδόντα ένας (281) έλεγχοι επιχειρήσεων από τις αρµόδιες αρχές. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν , 

στην ερώτηση για το αν έχει βεβαιωθεί στην επιχείρησή τους µήνυση για µία ή 

περισσότερες από τις αναφερόµενες παραβάσεις, οι απαντήσεις διαµορφώνονται  ως 

εξής:  

Έλλειψη Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  
Ναι κατά 20% ( 20  από τους 100) 
Όχι κατά 73% (73  από τους 100) 
∆εν απαντώ κατά 7% ( 7  από τους 100) 
Υπέρβαση αδείας 
Ναι κατά 13% ( 13  από τους 100) 
Όχι κατά 79% ( 79  από τους 100) 
∆εν απαντώ κατά 8% ( 8  από τους 100) 
Έλλειψη Πιστοποιητικού υγείας εργαζοµένου/ων  
Ναι κατά 28% ( 28  από τους 100) 
Όχι κατά 68% ( 68  από τους 100) 
∆εν απαντώ κατά 4% ( 4  από τους 100) 
Μη έκδοση αποδείξεων  
Ναι κατά 20% ( 20  από τους 100) 
Όχι κατά 74% ( 74  από τους 100) 
∆εν απαντώ κατά 6% ( 6  από τους 20) 
Μη ύπαρξη /ελλιπής τήρηση Κατάστασης εργασίας  
Ναι κατά 20% ( 20  από τους 100) 
Όχι κατά 73% ( 73  από τους 100) 



 

 
 

∆εν απαντώ κατά 7% ( 7  από τους 100) 
Έλλειψη αδείας µουσικών οργάνων  
Ναι κατά 24% ( 24  από τους 100) 
Όχι κατά 73% ( 73  από τους 100) 
∆εν απαντώ κατά 3% ( 3  από τους 100) 
Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι.  
Ναι κατά 16% ( 16  από τους 100) 
Όχι κατά 77% ( 77  από τους 100) 
∆εν απαντώ κατά 7% ( 7  από τους 100) 
Παραβίαση ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων  
Ναι κατά 17% ( 17  από τους 100) 
Όχι κατά 80% ( 80  από τους 100) 
∆εν απαντώ κατά 3% ( 3  από τους 100) 
∆ιατάραξη κοινής ησυχίας  
Ναι κατά 20% ( 20  από τους 100) 
Όχι κατά 77% ( 77  από τους 100) 
∆εν απαντώ κατά 3% ( 3  από τους 100) 
Υπέρβαση ορίου ήχου (ντεσιµπέλ)  
Ναι κατά 13% ( 13  από τους 100) 
Όχι κατά 86% ( 86  από τους 100) 
∆εν απαντώ κατά 1% ( 1  από τους 100) 
Παραβίαση ωραρίου λειτουργίας καταστήµατος 
Ναι κατά 11% ( 11  από τους 100) 
Όχι κατά 87% ( 87  από τους 100) 
∆εν απαντώ κατά 2% ( 2  από τους 100) 
Έλλειψη αδείας εργασίας  
Ναι κατά 12% ( 12  από τους 100) 
Όχι κατά 81% ( 81  από τους 100) 
∆εν απαντώ κατά 7% ( 7  από τους 100) 
Παράβαση του νόµου περί καπνίσµατος 
Ναι κατά 14% ( 14  από τους 100) 
Όχι κατά 82% ( 82  από τους 100) 
∆εν απαντώ κατά 4% ( 4  από τους 100) 
Έλλειψη αδείας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου  
Ναι κατά 23% ( 23  από τους 100) 
Όχι κατά 74% ( 74  από τους 100) 
∆εν απαντώ κατά 3% ( 3  από τους 100) 
Έλλειψη αδείας Πυρασφάλειας  
Ναι κατά 11% ( 11  από τους 100) 
Όχι κατά 84% ( 84  από τους 100) 
∆εν απαντώ κατά 5% ( 5  από τους 20) 
Έλλειψη Σήµατος Ε.Ο.Τ.  
Ναι κατά 13% ( 13  από τους 100) 
Όχι κατά 89% ( 89  από τους 100) 
∆εν απαντώ κατά 8% ( 8  από τους 100) 
Έλλειψη Βιβλίου Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων  
Ναι κατά 15% ( 15  από τους 100) 
Όχι κατά 78% ( 78  από τους 100) 
∆εν απαντώ κατά 7% ( 7  από τους 100) 
Άλλο  



 

 

Ναι κατά 1% ( 1  από τους
πόρτας 
Όχι κατά 0% ( 0  από τους
∆εν απαντώ κατά 0% ( 0  από
 

(βλ. πίνακα 27 ε ) 

 

 

 

 Γραφική παράσταση 27ε 
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Κεφάλαιο 7ο  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων παρατηρούµε ότι υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις ανά εξεταζόµενη περιοχή στο νοµό Πιερίας : 

 
 

ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΣΚΟΤΙΝΑ 
 

Στην περιοχή των Νέων Πόρων – Σκοτίνας οι περισσότεροι επιχειρηµατίες είναι 
γυναίκες, ηλικίας 18–25 ετών, ενώ οι µισοί από αυτούς είναι έγγαµοι. ∆εν δηλώνουν 
νέοι επιχειρηµατίες, διαµένουν στην περιοχή λόγω της εργασίας τους και οι 
περισσότεροι έχουν ξενοδοχείο/ ενοικιαζόµενα δωµάτια. Οι περισσότεροι όταν 
ακούνε τη λέξη «έλεγχος»,  το πρώτο που σκέφτονται είναι η εφορία, καθόσον, κατά 
την τελευταία τριετία, η εφορία και το Σ∆ΟΕ διενήργησε τους περισσότερους 
ελέγχους στις επιχειρήσεις τους. Οι περισσότεροι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει 
διαφοροποίηση ως προς την ελαστικότητα/ανεκτικότητα από τους υπαλλήλους των 
ελεγκτικών υπηρεσιών κατά τη διενέργεια των ελέγχων, για τη βεβαίωση ή µη των 
παραβάσεων, ενώ αυτοί που έχουν αντίθετη άποψη, πιστεύουν ότι οι υπάλληλοι του 
ΕΟΤ είναι οι πλέον ελαστικοί. Είναι πολύ ικανοποιηµένοι από τον τρόπο διενέργειας 
ελέγχων από την Αστυνοµία/Οικονοµική Αστυνοµία, ενώ είναι πολύ δυσαρεστηµένοι 
από τον τρόπο διενέργειας ελέγχων από τη ∆ηµοτική Αρχή. Πιστεύουν ότι οι 
υγειονοµικές παραβάσεις επηρεάζουν περισσότερο την επιχείρησή τους, ενώ οι 
παραβάσεις σχετικά µε το κάπνισµα δεν την επηρεάζουν καθόλου, ενώ 
ενηµερώνονται για τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησής τους από το λογιστή τους. 

Ουσιαστικούς ελέγχους θεωρούν πως διενεργεί η Αστυνοµία/Οικονοµική 
Αστυνοµία και ο ΕΟΤ, ενώ το αντίθετο θεωρούν για την Πολεοδοµία και πιστεύουν 
ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας για να µπορεί µια υπηρεσία να ασκήσει ουσιαστικό 
και σωστό έλεγχο είναι η γνώση του αντικειµένου από τους υπαλλήλους της. Έχουν 
παρατηρήσει αύξηση των ελέγχων στην περιοχή τους κατά την τελευταία τριετία και 
οι απόψεις διίστανται για το βαθµό που αυτό έχει επηρεάσει την τουριστική κίνηση. 
Θεωρούν ότι η αύξηση των ελέγχων συµβαίνει λόγω της αύξησης της 
παραβατικότητας και ότι ο συχνός έλεγχος των επιχειρήσεων επηρεάζει θετικά την 
τουριστική κίνηση µε την προστασία των καταναλωτών. Στους περισσότερους δεν 
έχει ζητηθεί  αντάλλαγµα προκειµένου να αποφύγουν τη βεβαίωση κάποιας 
παράβασης, ενώ στους υπόλοιπους έχει ζητηθεί κυρίως από υπαλλήλους της 
Πολεοδοµίας. Γνωρίζουν ότι η προέγκριση δεν αντικαθιστά την άδεια λειτουργίας 
της επιχείρησης αλλά, ενώ  δηλώνουν ότι γνωρίζουν τα απαραίτητα έγγραφα για τη 
νόµιµη λειτουργία της επιχείρησής τους, πολλά από τα έγγραφα που οφείλουν να 
διαθέτουν δεν τα γνωρίζουν. Τέτοια έγγραφα είναι η άδεια µουσικών οργάνων και η 
απόδειξη ΑΕΠΙ, αφού οι περισσότερες από τις εξεταζόµενες επιχειρήσεις 
αναπαράγουν µουσική, όπως και το βιβλίο καπνίσµατος το οποίο πρέπει να διαθέτουν 
όλες οι επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όπως και οι περισσότερες από τις 
εξεταζόµενες. Κυρίως τους έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις για έλλειψη πιστοποιητικού 
υγείας εργαζοµένου/ων  και για έλλειψη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 

 



 

 
 

 
 
 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 

Στην περιοχή της Κατερίνης οι περισσότεροι επιχειρηµατίες είναι άντρες, ηλικίας 
36 - 45 ετών, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς είναι έγγαµοι. ∆εν δηλώνουν νέοι 
επιχειρηµατίες, διαµένουν µόνιµα στην περιοχή και οι περισσότεροι έχουν επιχείρηση 
Καφέ- Μπαρ. Οι περισσότεροι όταν ακούνε τη λέξη «έλεγχος»,  το πρώτο που 
σκέφτονται είναι η αστυνοµία, καθόσον, κατά την τελευταία τριετία, η αστυνοµία 
διενήργησε τους περισσότερους ελέγχους στις επιχειρήσεις τους. Οι περισσότεροι 
πιστεύουν ότι υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την ελαστικότητα/ανεκτικότητα από 
τους υπαλλήλους των ελεγκτικών υπηρεσιών κατά τη διενέργεια των ελέγχων, για τη 
βεβαίωση ή µη των παραβάσεων και ότι οι υπάλληλοι της εφορίας είναι οι πλέον 
ελαστικοί. Είναι πολύ ικανοποιηµένοι από τον τρόπο διενέργειας ελέγχων από την 
∆ιεύθυνση Εµπορίου, ενώ είναι πολύ δυσαρεστηµένοι από τον τρόπο διενέργειας 
ελέγχων από την Εφορία. Πιστεύουν ότι οι παραβάσεις σχετικά µε τη φοροδιαφυγή 
επηρεάζουν περισσότερο την επιχείρησή τους, ενώ οι παραβάσεις σχετικά µε την 
ηχορύπανση δεν την επηρεάζουν καθόλου, ενώ ενηµερώνονται για τη νόµιµη 
λειτουργία της επιχείρησής τους από το λογιστή τους. Ουσιαστικούς ελέγχους 
θεωρούν πως διενεργεί  ο ΕΟΤ, ενώ το αντίθετο θεωρούν για τη ∆ηµοτική Αρχή και 
πιστεύουν ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας για να µπορεί µια υπηρεσία να ασκήσει 
ουσιαστικό και σωστό έλεγχο, είναι η εξειδίκευση των υπαλλήλων στους ελέγχους. 
Έχουν παρατηρήσει αύξηση των ελέγχων στην περιοχή τους κατά την τελευταία 
τριετία και θεωρούν ότι αυτό έχει επηρεάσει κατά πολύ την τουριστική κίνηση. 
Θεωρούν ότι η αύξηση των ελέγχων συµβαίνει λόγω  της οικονοµικής κρίσης, µε 
σκοπό την αύξηση των εσόδων του κράτους, και ότι ο συχνός έλεγχος των 
επιχειρήσεων επηρεάζει αρνητικά την τουριστική κίνηση, προκαλώντας δυσφήµιση 
της επιχείρησης. Οριακά στους περισσότερους δεν έχει ζητηθεί  αντάλλαγµα 
προκειµένου να αποφύγουν τη βεβαίωση κάποιας παράβασης, ενώ στους υπόλοιπους 
έχει ζητηθεί κυρίως από υπαλλήλους της Εφορίας, του ΙΚΑ, της ∆ιεύθυνσης 
Υγιεινής/Υγείας και της Πολεοδοµίας. Γνωρίζουν ότι η προέγκριση δεν αντικαθιστά 
την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και  δηλώνουν ότι δε γνωρίζουν τα 
απαραίτητα έγγραφα για τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησής τους. Παρόλα αυτά, 
παρατηρούµε ότι διαθέτουν πιο άρτια γνώση των απαραίτητων εγγράφων για την 
επιχείρησή τους, σε σχέση µε τους επιχειρηµατίες της περιοχής των Νέων Πόρων – 
Σκοτίνας, που εξετάσαµε προηγουµένως. Κυρίως τους έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις 
για έλλειψη πιστοποιητικού υγείας εργαζοµένου/ων και για έλλειψη άδειας µουσικών 
οργάνων. 

 
 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 
 
Στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς οι περισσότεροι επιχειρηµατίες είναι άντρες, 

ηλικίας 36–45 ετών, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς είναι έγγαµοι. ∆εν δηλώνουν 
νέοι επιχειρηµατίες, διαµένουν στην περιοχή λόγω της εργασίας τους και οι 
περισσότεροι έχουν επιχείρηση εστιατορίου όπως και ξενοδοχείο/ενοικιαζόµενα 
δωµάτια. Οι περισσότεροι όταν ακούνε τη λέξη «έλεγχος»,  το πρώτο που σκέφτονται 
είναι η εφορία, ενώ κατά την τελευταία τριετία, η Αστυνοµία/Οικονοµική Αστυνοµία 



 

 
 

διενήργησε τους περισσότερους ελέγχους στις επιχειρήσεις τους. Οι περισσότεροι 
πιστεύουν ότι υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την ελαστικότητα/ανεκτικότητα από 
τους υπαλλήλους των ελεγκτικών υπηρεσιών κατά τη διενέργεια των ελέγχων, για τη 
βεβαίωση ή µη των παραβάσεων και ότι οι υπάλληλοι της Αστυνοµίας/Οικονοµικής 
Αστυνοµίας είναι οι πλέον ελαστικοί. Είναι πολύ ικανοποιηµένοι από τον τρόπο 
διενέργειας ελέγχων από τον ΕΟΤ, ενώ είναι πολύ δυσαρεστηµένοι από τον τρόπο 
διενέργειας ελέγχων από το Λιµενικό. Πιστεύουν ότι οι παραβάσεις σχετικά µε τη 
φοροδιαφυγή , οι υγειονοµικές παραβάσεις, όπως και το παραεµπόριο επηρεάζουν 
περισσότερο την επιχείρησή τους, ενώ οι παραβάσεις σχετικά µε το κάπνισµα δεν την 
επηρεάζουν καθόλου, ενώ ενηµερώνονται για τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησής 
τους από το λογιστή τους. Ουσιαστικούς ελέγχους θεωρούν πως διενεργεί  ο ΕΟΤ, 
ενώ το αντίθετο θεωρούν για την Πυροσβεστική Υπηρεσία και πιστεύουν ότι ο 
σηµαντικότερος παράγοντας για να µπορεί µια υπηρεσία να ασκήσει ουσιαστικό και 
σωστό έλεγχο, είναι η εξειδίκευση των υπαλλήλων στους ελέγχους. Έχουν 
παρατηρήσει αύξηση των ελέγχων στην περιοχή τους κατά την τελευταία τριετία και 
κατά µέσο όρο θεωρούν ότι αυτό έχει επηρεάσει µέτρια την τουριστική κίνηση. 
Θεωρούν ότι η αύξηση των ελέγχων συµβαίνει λόγω  της οικονοµικής κρίσης, µε 
σκοπό την αύξηση των εσόδων του κράτους, και ότι ο συχνός έλεγχος των 
επιχειρήσεων επηρεάζει αρνητικά την τουριστική κίνηση, προκαλώντας υποψία για 
τη µη νοµιµότητα της επιχείρησης. Στους περισσότερους δεν έχει ζητηθεί  
αντάλλαγµα προκειµένου να αποφύγουν τη βεβαίωση κάποιας παράβασης, ενώ στους 
υπόλοιπους έχει ζητηθεί κυρίως από υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Υγιεινής/Υγείας. 
Περίπου το ένα τρίτο από αυτούς δηλώνει πως γνωρίζει ότι η προέγκριση δεν 
αντικαθιστά την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και δηλώνουν ότι γνωρίζουν τα 
απαραίτητα έγγραφα για τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησής τους. Παρόλα αυτά, 
παρατηρούµε ότι εκτός από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και την 
υποχρέωση χρήσης ταµειακής µηχανής για την έκδοση αποδείξεων, είναι πολλά τα 
έγγραφα που δεν γνωρίζουν ότι πρέπει να διαθέτουν. Κυρίως τους έχουν βεβαιωθεί 
παραβάσεις για έλλειψη άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και για έλλειψη 
πιστοποιητικού υγείας εργαζοµένου/ων. 

 
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
 
Στην περιοχή της Ολυµπιακής Ακτής Κατερίνης οι περισσότεροι επιχειρηµατίες 

είναι άντρες, ηλικίας 36–45 ετών, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς είναι έγγαµοι. ∆εν 
δηλώνουν νέοι επιχειρηµατίες, διαµένουν στην περιοχή λόγω της εργασίας τους και 
οι περισσότεροι έχουν επιχείρηση Καφετέρια-Μπαρ. Οι περισσότεροι όταν ακούνε τη 
λέξη «έλεγχος»,  το πρώτο που σκέφτονται είναι «ασφάλεια», ενώ κατά την 
τελευταία τριετία, το ΙΚΑ διενήργησε τους περισσότερους ελέγχους στις επιχειρήσεις 
τους. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την 
ελαστικότητα/ανεκτικότητα από τους υπαλλήλους των ελεγκτικών υπηρεσιών κατά 
τη διενέργεια των ελέγχων, για τη βεβαίωση ή µη των παραβάσεων και ότι οι 
υπάλληλοι της ∆ηµοτικής Αρχής είναι οι πλέον ελαστικοί. Είναι απλά ικανοποιηµένοι 
από τον τρόπο διενέργειας ελέγχων από την Αστυνοµία, ενώ είναι πολύ 
δυσαρεστηµένοι από τον τρόπο διενέργειας ελέγχων από τη ∆ηµοτική Αρχή. 
Πιστεύουν ότι οι παραβάσεις σχετικά µε την ηχορύπανση επηρεάζουν περισσότερο 
την επιχείρησή τους, ενώ οι παραβάσεις σχετικά µε τη φοροδιαφυγή και το 
παραεµπόριο δεν την επηρεάζουν καθόλου, ενώ ενηµερώνονται για τη νόµιµη 
λειτουργία της επιχείρησής τους από το λογιστή τους. Ουσιαστικούς ελέγχους 



 

 
 

θεωρούν πως διενεργεί  η Αστυνοµία/Οικονοµική Αστυνοµία, ενώ το αντίθετο 
θεωρούν για την Πολεοδοµία και τη ∆ηµοτική Αρχή. Πιστεύουν ότι ο 
σηµαντικότερος παράγοντας για να µπορεί µια υπηρεσία να ασκήσει ουσιαστικό και 
σωστό έλεγχο, είναι η πληθώρα των υπαλλήλων που ασχολούνται µε την άσκηση 
ελέγχων. Έχουν παρατηρήσει αύξηση των ελέγχων στην περιοχή τους κατά την 
τελευταία τριετία και θεωρούν ότι αυτό έχει επηρεάσει µέτρια την τουριστική κίνηση. 
Θεωρούν ότι η αύξηση των ελέγχων συµβαίνει λόγω  της οικονοµικής κρίσης, µε 
σκοπό την αύξηση των εσόδων του κράτους, και ότι ο συχνός έλεγχος των 
επιχειρήσεων επηρεάζει αρνητικά την τουριστική κίνηση, µε τη µείωση της απόδοσης 
της επιχείρησης, λόγω της απασχόλησης του προσωπικού κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου σε ώρες αιχµής. Στους περισσότερους δεν έχει ζητηθεί  αντάλλαγµα 
προκειµένου να αποφύγουν τη βεβαίωση κάποιας παράβασης, ενώ στους υπόλοιπους 
έχει ζητηθεί κυρίως από υπαλλήλους του ΙΚΑ, της Πολεοδοµίας και της ∆ηµοτικής 
Αρχής. Οριακά οι περισσότεροι δηλώνουν πως γνωρίζουν ότι η προέγκριση δεν 
αντικαθιστά την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ενώ στην πλειοψηφία τους 
δηλώνουν ότι γνωρίζουν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόµιµη λειτουργία της 
επιχείρησής τους. Παρόλα αυτά, παρατηρούµε ότι είναι πολλά τα έγγραφα που δεν 
γνωρίζουν ότι πρέπει να διαθέτουν. Κυρίως τους έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις για 
υπέρβαση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, για έλλειψη πιστοποιητικού υγείας 
εργαζοµένου/ων και για µη έκδοση αποδείξεων. 

 
 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 
 
Στην περιοχή του Πλαταµώνα οι περισσότεροι επιχειρηµατίες είναι άντρες, 

ηλικίας 26–35 ετών, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς είναι άγαµοι. Οριακά οι 
περισσότεροι δεν δηλώνουν νέοι επιχειρηµατίες, ενώ οι περισσότεροι διαµένουν στην 
περιοχή λόγω της εργασίας τους και οι περισσότεροι διαθέτουν 
ζαχαροπλαστείο/λουκουµατζίδικο. Οι περισσότεροι όταν ακούνε τη λέξη «έλεγχος»,  
το πρώτο που σκέφτονται είναι η εφορία, ενώ κατά την τελευταία τριετία, η Εφορία, 
το Σ∆ΟΕ και το ΙΚΑ διενήργησαν τους περισσότερους ελέγχους στις επιχειρήσεις 
τους. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την 
ελαστικότητα/ανεκτικότητα από τους υπαλλήλους των ελεγκτικών υπηρεσιών κατά 
τη διενέργεια των ελέγχων, για τη βεβαίωση ή µη των παραβάσεων και ότι οι 
υπάλληλοι του Σ∆ΟΕ είναι οι πλέον ελαστικοί. Είναι πολύ  ικανοποιηµένοι από τον 
τρόπο διενέργειας ελέγχων από την Αστυνοµία/Οικονοµική Αστυνοµία και τον ΕΟΤ, 
ενώ είναι απλά δυσαρεστηµένοι από τον τρόπο διενέργειας ελέγχων από τη 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας και την Κτηνιατρική Υπηρεσία. Πιστεύουν ότι οι 
υγειονοµικές παραβάσεις και το παραεµπόριο επηρεάζουν περισσότερο την 
επιχείρησή τους, ενώ οι παραβάσεις σχετικά µε την ηχορύπανση και την 
πυρασφάλεια δεν την επηρεάζουν καθόλου, ενώ ενηµερώνονται για τη νόµιµη 
λειτουργία της επιχείρησής τους από το λογιστή τους. Ουσιαστικούς ελέγχους 
θεωρούν πως διενεργεί  το Σ∆ΟΕ, ενώ το αντίθετο θεωρούν για το Λιµενικό, τη 
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας, την Κτηνιατρική Υπηρεσία, τη ∆ηµοτική Αρχή και την 
Πυροσβεστική. Πιστεύουν ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας για να µπορεί µια 
υπηρεσία να ασκήσει ουσιαστικό και σωστό έλεγχο, είναι η γνώση του αντικειµένου 
από τους υπαλλήλους που ασχολούνται µε την άσκηση ελέγχων. Σχεδόν καθ’ 
ολοκληρία, έχουν παρατηρήσει αύξηση των ελέγχων στην περιοχή τους κατά την 
τελευταία τριετία και οι απόψεις τους διίστανται για το βαθµό επηρεασµού της 
τουριστικής κίνησης. Θεωρούν ότι η αύξηση των ελέγχων συµβαίνει λόγω  της 



 

 
 

οικονοµικής κρίσης, µε σκοπό την αύξηση των εσόδων του κράτους, και ότι ο συχνός 
έλεγχος των επιχειρήσεων επηρεάζει αρνητικά την τουριστική κίνηση, µε πρόκληση 
υποψίας για τη µη νοµιµότητα της επιχείρησης και µε τη µείωση της απόδοσης της 
επιχείρησης, λόγω της απασχόλησης του προσωπικού κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
σε ώρες αιχµής. Στους περισσότερους δεν έχει ζητηθεί  αντάλλαγµα προκειµένου να 
αποφύγουν τη βεβαίωση κάποιας παράβασης, ενώ στους υπόλοιπους έχει ζητηθεί 
κυρίως από υπαλλήλους της Πολεοδοµίας και της ∆ηµοτικής Αρχής. Γνωρίζουν ότι η 
προέγκριση δεν αντικαθιστά την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ενώ στην 
πλειοψηφία τους δηλώνουν ότι γνωρίζουν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόµιµη 
λειτουργία της επιχείρησής τους. Μεταξύ των υπολοίπων περιοχών διαθέτουν την 
πλέον άρτια γνώση των απαραιτήτων εγγράφων που οφείλουν να διαθέτουν για να 
είναι νόµιµη η επιχείρησή τους, παρόλο που είναι αρκετά τα έγγραφα που δεν 
γνωρίζουν ότι πρέπει να διαθέτουν. Κυρίως τους έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις για µη 
έκδοση αποδείξεων. 

 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
 

Συγκεντρωτικά για το νοµό Πιερίας, οι περισσότεροι επιχειρηµατίες είναι άντρες, 
ηλικίας 36–45 ετών, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς είναι έγγαµοι. Οι µισοί από 
αυτούς δηλώνουν νέοι επιχειρηµατίες, ενώ οι περισσότεροι διαµένουν στην περιοχή 
λόγω της εργασίας τους και οι περισσότεροι έχουν ξενοδοχείο/ενοικιαζόµενα 
δωµάτια. Οι περισσότεροι όταν ακούνε τη λέξη «έλεγχος»,  το πρώτο που σκέφτονται 
είναι η εφορία, ενώ κατά την τελευταία τριετία, η Εφορία και το ΙΚΑ διενήργησαν 
τους περισσότερους ελέγχους στις επιχειρήσεις τους. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι 
υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την ελαστικότητα/ανεκτικότητα από τους 
υπαλλήλους των ελεγκτικών υπηρεσιών κατά τη διενέργεια των ελέγχων, για τη 
βεβαίωση ή µη των παραβάσεων και ότι οι υπάλληλοι της Εφορίας και της ∆ηµοτικής 
Αρχής είναι οι πλέον ελαστικοί. Είναι πολύ ικανοποιηµένοι από τον τρόπο 
διενέργειας ελέγχων από τον ΕΟΤ, ενώ είναι πολύ δυσαρεστηµένοι από τον τρόπο 
διενέργειας ελέγχων από τη ∆ηµοτική Αρχή. Πιστεύουν ότι οι υγειονοµικές 
παραβάσεις επηρεάζουν περισσότερο την επιχείρησή τους, ενώ το παραεµπόριο δεν 
την επηρεάζουν καθόλου, ενώ ενηµερώνονται για τη νόµιµη λειτουργία της 
επιχείρησής τους από το λογιστή τους. Ουσιαστικούς ελέγχους θεωρούν πως 
διενεργεί  η Αστυνοµία/Οικονοµική Αστυνοµία, ενώ το αντίθετο θεωρούν για τη 
∆ηµοτική Αρχή. Πιστεύουν ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας για να µπορεί µια 
υπηρεσία να ασκήσει ουσιαστικό και σωστό έλεγχο, είναι η γνώση του αντικειµένου 
από τους υπαλλήλους που ασχολούνται µε την άσκηση ελέγχων. Έχουν παρατηρήσει 
αύξηση των ελέγχων στην περιοχή τους κατά την τελευταία τριετία και θεωρούν ότι 
αυτό έχει επηρεάσει πολύ την τουριστική κίνηση. Θεωρούν ότι η αύξηση των 
ελέγχων συµβαίνει λόγω  της οικονοµικής κρίσης, µε σκοπό την αύξηση των εσόδων 
του κράτους, και ότι ο συχνός έλεγχος των επιχειρήσεων επηρεάζει αρνητικά την 
τουριστική κίνηση, µε τη µείωση της απόδοσης της επιχείρησης, λόγω της 
απασχόλησης του προσωπικού κατά τη διάρκεια του ελέγχου σε ώρες αιχµής. Στους 
περισσότερους δεν έχει ζητηθεί  αντάλλαγµα προκειµένου να αποφύγουν τη 
βεβαίωση κάποιας παράβασης, ενώ στους υπόλοιπους έχει ζητηθεί κυρίως από 
υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Υγιεινής/Υγείας. Οι περισσότεροι δηλώνουν πως 
γνωρίζουν ότι η προέγκριση δεν αντικαθιστά την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, 
καθώς και ότι γνωρίζουν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόµιµη λειτουργία της 



 

 
 

επιχείρησής τους. Παρόλα αυτά, παρατηρούµε ότι είναι αρκετά τα έγγραφα που δεν 
γνωρίζουν ότι πρέπει να διαθέτουν. Κυρίως τους έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις για 
έλλειψη πιστοποιητικού υγείας εργαζοµένου/ων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Κεφάλαιο 8ο 
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 ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
 
Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής εικόνας και της θέσης του ελληνικού 

τουρισµού στις διεθνείς αγορές, θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν οι δοµές της δηµόσιας 
διοίκησης καθώς και οι µηχανισµοί άσκησης της τουριστικής πολιτικής 
(Βαλιάτζα,2003). Αυτό θα επιτευχθεί µε εκσυγχρονισµό της σχετικής νοµοθεσίας,  µε 
µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των φορέων που προσφέρουν δηµόσιες υπηρεσίες 
και σχεδιασµό βελτίωσής των. 

Συνεργασία µε τους υπερεθνικούς οργανισµούς για έγκαιρη εύρεση λύσης για 
προβλήµατα που παρουσιάζονται στον κλάδο της τουριστικής οικονοµίας Οι 
κυριότεροι υπερεθνικοί οργανισµοί είναι ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και ο Οργανισµός 
Οικονοµικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (Ηγουµενάκης, 1999). 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την προώθηση του ελληνικού τουρισµού σε 
διεθνές επίπεδο, είναι η ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων, η ενίσχυση του µάρκετινγκ 
και η ορθολογική χρηµατοδοτική διάρθρωση των τουριστικών µονάδων µε 
επενδυτικά κίνητρα σε περιοχές που υστερούν σε τουριστική ανάπτυξη. 

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία µεταξύ των κρατών-µελών, των 
περιφερειών τους και γενικά όλων των εµπλεκοµένων στον τοµέα του τουρισµού για 
τη βελτίωση και εκµετάλλευση των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών µέσων, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι ο τουριστικός κλάδος θα συνεχίσει να συµπεριλαµβάνεται στο 
σχεδιασµό παρόµοιων προγραµµάτων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,2006 ). 

Γι’ αυτό θα πρέπει να αναβαθµιστεί η συνεργασία όλων των φορέων της 
«τουριστικής αλυσίδας», µέσω στρατηγικού σχεδιασµού της τουριστικής ανάπτυξης 
και µε ενίσχυση των οικονοµικών κινήτρων σε τουριστικές επιχειρήσεις.  

Η αναβάθµιση των τουριστικών υπηρεσιών θα επιτευχθεί µέσω της βελτίωσης 
συντονισµού µεταξύ της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
επιχειρήσεων,  µε σκοπό την οργάνωση και τη βελτίωση των τουριστικών υποδοµών. 

Το κράτος θα πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από την 
οικονοµική κρίση, µε δηµιουργία αξιόπιστου φορολογικού συστήµατος που να µην 
επιδέχεται κανενός είδους παράβαση ή παρανοµία. Σε σχέση µε την αγορά εργασίας, 
χορήγηση υψηλότερων επιδοµάτων ανεργίας, στο µέτρο του δυνατού,  µεταρρύθµιση 
του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και αύξηση της απασχόλησης νέων. 
 

 ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
 
    Γενικά για την ανάπτυξη του τουρισµού σε τοπικό επίπεδο  θα πρέπει να 

διευρυνθεί η συνεργασία του ∆ήµου µε τον ιδιωτικό τοµέα σε επίπεδο  έρευνας της 
τουριστικής αγοράς, σχεδιασµού και προώθησης τουριστικών προϊόντων, ώστε να 
βελτιστοποιηθούν οι δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης της εκάστοτε περιοχής. Για 
παράδειγµα, µια διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από το ∆ήµο (γιορτή 



 

 
 

κρασιού, γιορτή χαλβά, µε συναυλίες, µε πρόσκληση χορευτικών τµηµάτων 
συλλόγων από διάφορες περιοχές της χώρας ) θα είναι επιτυχής κατά τα µέγιστα όταν 
θα υπάρξει συνεργασία µε τις τοπικές επιχειρήσεις. Αρχικά σε επίπεδο διαφήµισης 
της διοργάνωσης από τις επιχειρήσεις και κατά συνέχεια σε επίπεδο µεταφοράς, 
φιλοξενίας, σίτισης και διασκέδασης των τουριστών. 

     Ευκταίο είναι να προωθηθεί ο εναλλακτικός τουρισµός µε το σχεδιασµό 
αντίστοιχων τουριστικών πακέτων. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα τη διεύρυνση της 
τουριστικής περιόδου και συνεκδοχικά µείωση της εποχικότητας. Έτσι, θα αναδειχθεί 
το φυσικό περιβάλλον, µέσω της διαφήµισης, και θα επιφέρει ανάπτυξη του 
τουρισµού σε περιοχές που δεν είναι ευρέως γνωστές ως τουριστικοί προορισµοί .  

Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του 
τουρισµού, µε την υιοθέτηση προγραµµάτων αναδιάρθρωσης δοµών και διαδικασιών, 
όπου κρίνεται απαραίτητο, όπως και µε τη χρήση τεχνολογικών καινοτοµιών. 
Καταλυτικό ρόλο θα διαδραµατίσει επίσης, η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, 
η οποία θα επιτευχθεί µε εκπαίδευση-επιµόρφωση του υπάρχοντος ανθρώπινου 
δυναµικού ή και µε πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού. Όλα τα 
προαναφερόµενα, είναι απαραίτητο να γίνονται µε γνώµονα την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου. 

 
 

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 
 
Συγκεκριµένα για το νοµό Πιερίας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, 

παραθέτουµε ορισµένες προτάσεις ώστε η περιοχή να αναπτυχθεί τουριστικά κατά το 
βέλτιστο βαθµό. 
     Εκµετάλλευση χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για γυναίκες επιχειρηµατίες, 
καθώς παρατηρήσαµε ότι περισσότερο οι άντρες επιχειρούν στο νοµό.  

Εκµετάλλευση χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για νέους,  αφού οι περισσότεροι 
είναι ηλικίας µεταξύ  36-45 ετών, όπως και προγραµµάτων που αφορούν νέους 
επιχειρηµατίες αφού οι περισσότεροι δηλώνουν πως δεν είναι νέοι επιχειρηµατίες. 

∆ιοργάνωση επιµορφωτικών προγραµµάτων για επιχειρηµατίες, αφού 
παρατηρήσαµε πως ενηµερώνονται από το λογιστή τους για τη νοµιµότητα της 
επιχείρησης.    

Άσκηση ελέγχου δηµόσιας διοίκησης και στην προκειµένη περίπτωση  προς τους 
υπαλλήλους  που διενεργούν ελέγχους στις επιχειρήσεις, από την προϊστάµενη  αρχή 
τους για νόµιµη άσκηση των  καθηκόντων τους,  έως και για παραβατικές 
συµπεριφορές των υπαλλήλων, αφού παρατηρήσαµε το φαινόµενο της πρόθεσης για 
δωροληψία από υπαλλήλους διαφόρων υπηρεσιών. 

Εξειδίκευση των υπαλλήλων στον έλεγχο των επιχειρήσεων  για άσκηση 
ουσιαστικών ελέγχων µε διενέργεια  επιµορφωτικών σεµιναρίων  ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα, ώστε να ενηµερώνονται έγκαιρα για τις σχετικές νοµοθετικές 
µεταρρυθµίσεις, ως και για τις µεθόδους ελέγχου τήρησης αυτών. 

Εξειδίκευση των υπαλλήλων των υπηρεσιών  έκδοσης εγγράφων σχετικών µε τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων, ώστε να γνωρίζουν οι ίδιοι και να ενηµερώνουν και 
τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες για τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόµιµη 
λειτουργία του κάθε είδους επιχείρησης, ως και το εύρος ισχύος κάθε σχετικού 
εγγράφου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η προέγκριση, η οποία ενώ αποτελεί 
ένα από τα προκαταρτικά στάδια της διαδικασίας για την έκδοση άδειας λειτουργίας 
µιας επιχείρησης, οι επιχειρηµατίες παραπληροφορούνται από αρµόδιους 



 

 
 

διοικητικούς υπαλλήλους, µη γνώστες του αντικειµένου, ότι υποκαθιστά την άδεια 
λειτουργίας µέχρι την έκδοσή της. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να καθησυχάζονται οι 
επιχειρηµατίες και να λειτουργούν την επιχείρησή τους χωρίς να διαθέτουν τη 
σχετική άδεια. Συνεπακόλουθα, βρίσκονται εκτεθειµένοι σε ενδεχόµενους 
διοικητικούς ελέγχους, δεχόµενοι τις νόµιµες συνέπειες (σφράγιση καταστήµατος, 
δικαστήριο). 

Άσκηση ουσιαστικών ελέγχων από τις αρµόδιες υπηρεσίες, αφού όπως 
παρατηρήσαµε, οι παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί κατά την τελευταία τριετία στις 
τοπικές επιχειρήσεις είναι λίγες, σε σχέση µε τις ελλείψεις που διαθέτουν σε έγγραφα 
και τήρηση κανονισµών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

( Για Έλληνες επιχειρηµατίες ) 
 
 
 
Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί αφορά έρευνα για την εκπόνηση πτυχιακής 

εργασίας στο Τµήµα ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Το 
ερωτηµατολόγιο είναι εµπιστευτικό. Η συµβολή σας είναι πολύ σηµαντική για την 
ολοκλήρωση της έρευνας. Η έρευνα πραγµατοποιείται σε άτοµα που επιχειρούν  στην 
περιοχή της Πιερίας και σε αυτούς δίνεται το ερωτηµατολόγιο προς συµπλήρωση. Για 
τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου δεν θα χρειαστείτε περισσότερο από δέκα  
λεπτά. 

 
 
 
 

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας 
 
 
 
 

Θέµα :  «Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» 

 
 
1)  Φύλο: 

α)  Άντρας   �      β)  Γυναίκα   � 

 

2)  Ηλικία: 

  α) 18-25 ετών �  δ) 46-55 ετών  � 

  β) 26-35 ετών �  ε) 56-65 ετών  � 

  γ) 36-45 ετών �  στ) 66 και άνω  � 

 

3)  Οικογενειακή κατάσταση: 

  α) Έγγαµος-η  � 

  β) Άγαµος-η   � 

 



 

 
 

4) Είστε νέος επιχειρηµατίας; 
  α) Ναι   � 

  β) Όχι      � 

 

5) Πως συνδέεστε µε την περιοχή; 
  α) Είναι ο τόπος µόνιµης κατοικίας µου � 
  β) Είναι ο τόπος καταγωγής µου  � 
  γ) Είναι ο τόπος εργασίας µου  � 

δ) Άλλο...................................................... � 
 

6)  Τι είδους  επιχείρηση  έχετε; 
 
Ξενοδοχείο/Ενοικιαζόµενα δωµάτια  
Τουριστικό Γραφείο  
Επιχείρηση Θαλάσσιων Αθληµάτων   
Εστιατόριο   
Ταβέρνα/Ψητοπωλείο   
Καφετέρια   
Καφέ - Μπαρ  
Σνακ - Μπαρ  
Ψαροταβέρνα  
Κέντρο διασκέδασης  
Ταχυφαγείο (FAST - FOOD)  
Πιτσαρία  
Ζαχαροπλαστείο/Λουκουµατζίδικο    
Αναψυκτήριο  
Αρτοποιείο/Αρτοσκευάσµατα  
Άλλο (Σηµειώστε ποια ) 
……………………………………. 

 

 
7)   Όταν ακούτε τη λέξη «έλεγχος»  ποιο είναι το πρώτο πράγµα που σκέφτεστε; 
  α) Ασφάλεια                                                                          � 
  β) Προστασία                                                    � 
  γ) Αστυνοµία                                                     � 

δ) Εφορία                                                                              � 
ε) Παραβάσεις                                                                       � 
στ) Πρόστιµο                                                                        � 
ζ) ∆ικαστήριο                                                                        � 

  η) Άλλο...................................................................    � 
 
8) Ποια/ες από τις παρακάτω υπηρεσίες διενήργησε/αν έλεγχο την τελευταία 
τριετία στην επιχείρησή σας; (µπορείτε να δώσετε περισσότερες από µια 
απαντήσεις) 
Εφορία  
Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία  
Λιµενικό   
Σ.∆.Ο.Ε.  
Ι.Κ.Α  



 

 
 

∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας   
Επιθεώρηση Εργασίας  
Πολεοδοµία  
Κτηνιατρική Υπηρεσία  
∆ηµοτική Αρχή  
∆ιεύθυνση Εµπορίου  
Πυροσβεστική Υπηρεσία  
Ε.Ο.Τ.  
Άλλη(Σηµειώστε  ποια) 
……………………………………………… 
 

 

 
 
9) Πιστεύετε ότι υπάρχει διαφοροποίηση στην ανεκτικότητα/ ελαστικότητα από 
τους υπαλλήλους κατά την διενέργεια ελέγχων ως προς την βεβαίωση ή µη των 
παραβάσεων; 
Α) Ναι  �                         β) Όχι   �   
 

 
10) Αν ναι από τους  υπαλλήλους ποιας/ων υπηρεσιών ; 
 

 
11) Σηµειώστε το βαθµό ικανοποίησής σας από τον τρόπο διενέργειας ελέγχων 
των αρµόδιων αρχών   στην περιοχή σας; 
 
ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ 
ΑΡΧΕΣ – 
ΒΑΘΜΟΣ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Πολύ 
ικανοποι
ηµένος 
 

Ικανοπ
οιηµέν
ος 
 

Ούτε 
Ικανο
ποιηµ
ένος 
ούτε 
∆υσα
ρεστη
µένος 
 

∆υσαρε
στηµέν
ος 

Πολύ 
∆υσα
ρεστη
µένος 

∆εν 
απαντ
ώ/δεν 
γνρίζ
ω 

Εφορία  
Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία  
Λιµενικό   
Σ.∆.Ο.Ε.  
Ι.Κ.Α  
∆ιεύθυνση Υγιεινής/Υγείας   
Επιθεώρηση Εργασίας  
Πολεοδοµία  
Κτηνιατρική Υπηρεσία  
∆ηµοτική Αρχή  
∆ιεύθυνση Εµπορίου  
Πυροσβεστική Υπηρεσία  
Ε.Ο.Τ.  
Άλλη (Σηµειώστε  ποια) 
………………………………………… 

 



 

 
 

Αστυνοµία/Οικο-
νοµική Αστυνοµία 

      

Λιµενικό        
Σ.∆.Ο.Ε.       

Ι.Κ.Α       

∆ιεύθυνση 
Υγιεινής/Υγείας 

      

Επιθεώρηση 
Εργασίας 

      

Πολεοδοµία       
Κτηνιατρική 
Υπηρεσία 

      

∆ηµοτική Αρχή       
∆ιεύθυνση 
Εµπορίου 

      

Εφορία       
Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

      

Ε.Ο.Τ.       
Άλλη……………
………………… 

      

 
 
12)   Σε ποιο βαθµό, κατά την γνώµη σας, οι παρακάτω παραβάσεις επηρεάζουν 
την επιχείρησή σας; 
 
  Καθόλου λίγο µέτρια πολύ Πάρα 

πολύ 
Παραβάσεις σχετικά µε το 
κάπνισµα. 

     

Πολεοδοµικές παραβάσεις      
Υγειονοµικές παραβάσεις      

Ηχορύπανση      
Παραβάσεις σχετικά µε 
την εργασία. 

     

Παραβάσεις σχετικά µε τη 
φοροδιαφυγή. 

     

Παραβάσεις σχετικά µε 
την πυρασφάλεια  

     

Παραεµπόριο      
Άλλη……………………
…… 

     

 
13) Με ποιο τρόπο ενηµερώνεστε για τη νόµιµη λειτουργία της επιχείρησής 

σας  προς  αποφυγή παραβάσεων; 
 

Παρακολούθηση της νοµοθεσίας  
Σπουδές στο αντικείµενο  



 

 
 

∆ιαδίκτυο   
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου  
Από τις αρµόδιες Υπηρεσίες  
Από τον Επαγγελµατικό Σύλλογο της 
περιοχής σας 

 

Από το λογιστή σας  
Παρακολούθηση σεµιναρίων  

Άλλο……………………………………..  

 
 

14) Ποιες από τις παρακάτω υπηρεσίες διενεργούν κατά τη γνώµη σας 
ουσιαστικούς ελέγχους; 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ∆ΕΝ 

ΑΠΑΝΤΩ/∆Ε
Ν ΓΝΩΡΙΖΩ 

Εφορία    
Αστυνοµία/ Οικονοµική Αστυνοµία    
Λιµενικό     
Σ.∆.Ο.Ε.    
Ι.Κ.Α    
∆ιεύθυνση Υγιεινής/ Υγείας    
Επιθεώρηση Εργασίας    
Πολεοδοµία    
Κτηνιατρική Υπηρεσία    
∆ηµοτική Αρχή    
∆ιεύθυνση Εµπορίου    
Πυροσβεστική Υπηρεσία    
Ε.Ο.Τ.    
Άλλη(Σηµειώστε  ποια) 
……………………………………
………… 

   

 
15) Ποιο παράγοντα θεωρείτε σηµαντικότερο ώστε µια υπηρεσία να µπορεί 

να ασκήσει ουσιαστικό και σωστό έλεγχο; (µια απάντηση) 
 
ΛΟΓΟΣ  
Γνώση του αντικειµένου  
Πληθώρα υπαλλήλων    
Εδρεύει στην περιοχή που έχει έδρα η 
επιχείρησή µου 

 

Επαγγελµατική κατάρτιση  
Εξειδίκευση στους ελέγχους    
Άλλο 
(εξηγήστε)…………………………………….. 

 

 
16)  Έχετε παρατηρήσει αύξηση των ελέγχων στην περιοχή σας τα τελευταία 3 
χρόνια; 



 

 
 

α) Ναι              �              β) Όχι                         �       
 
17)  Εάν ΝΑΙ, θεωρείτε ότι έχει επηρεάσει την τουριστική κίνηση; 
  α) πάρα πολύ  �   δ) λίγο   � 
  β) πολύ  �   ε) καθόλου  � 
  γ) µέτρια  � 
 

18) Αν θεωρείτε ότι παρατηρείται αύξηση των ελέγχων για ποιόν κυρίως λόγο 
θεωρείτε ότι συµβαίνει; 
 

ΛΟΓΟΣ  
Νοµοθετικό πλαίσιο   
Έλεγχος αποτελεσµάτων των υπηρεσιών 
ελέγχου από τις Προϊστάµενες υπηρεσίες 
τους 

 

Αύξηση παραβατικότητας  
Αύξηση των επιχειρήσεων  
Οικονοµική κρίση/ Αύξηση εσόδων του 
Κράτους 

 

Άλλο……………………………………..  
 
19) Πιστεύετε ότι ο συχνός έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων  επηρεάζει   
την τουριστική κίνηση; 
α) Ναι  θετικά       �   β) Ναι αρνητικά       �         γ) Όχι                � 
 
20) Αν ΘΕΤΙΚΑ µε ποιον/ποιους τρόπο/ους; 
 
Αίσθηση ασφάλειας πελατών  
Προστασία καταναλωτών   
Νοµιµότητα της επιχείρησης  
Άλλο……………………………………..  
 
21) Αν ΑΡΝΗΤΙΚΑ γιατί; 
 
∆υσφήµιση της επιχείρησης   
Υποψία µη νοµιµότητας της επιχείρησης  
Μείωση απόδοσης της επιχείρησης µε 
την απασχόληση  προσωπικού κατά την 
διάρκεια του ελέγχου σε ώρες αιχµής 

 

Άλλο……………………………………..  
 
22) Σας έχει ζητηθεί ποτέ να χρηµατίσετε ή να δώσετε/ υποσχεθείτε κάποιο 
αντάλλαγµα ώστε να αποφύγετε την βεβαίωση µιας παράβασης από 
υπάλληλο/ους κατά τον έλεγχο της επιχείρησής σας; 
 
Α) Ναι  �             β) Όχι   �            
 
 
23) Αν ναι από υπάλληλο/ους ποιας/ων  υπηρεσιών ; 



 

 
 

 
 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ/∆Ε 
ΓΝΩΡΙΖΩ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Εφορία       

Αστυνοµία/ 
Οικονοµική Αστυνοµία 

      

Λιµενικό       
Σ.∆.Ο.Ε.       

Ι.Κ.Α       
∆ιεύθυνση 

Υγιεινής/Υγείας 
      

Επιθεώρηση Εργασίας       
Πολεοδοµία       

Κτηνιατρική Υπηρεσία       
∆ηµοτική Αρχή       

∆ιεύθυνση Εµπορίου       
Πυροσβεστική 

Υπηρεσία 
      

Ε.Ο.Τ.       
Άλλη(Σηµειώστε  ποια) 
………………………
……………………… 

      

 
 
24) Πιστεύετε ότι εάν πάρετε την προέγκριση από την αρµόδια υπηρεσία 
µπορείτε να λειτουργήσετε την επιχείρησή σας; 
Α) Ναι  �   β) Όχι   �           γ) ∆εν γνωρίζω/δεν απαντώ �   
 
 

  
25) Γνωρίζετε τα έγγραφα που απαιτούνται για να είναι νόµιµη η επιχείρησή 
σας; 
Α) Ναι  �   β) Όχι   � 
 
 
26) Ποια από τα παρακάτω έγγραφα απαιτούνται για τη νόµιµη λειτουργία της  
επιχείρησή σας; 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης  
Πιστοποιητικό υγείας   
Ταµειακή µηχανή/Έκδοση αποδείξεων  
Κατάσταση εργασίας  
Άδεια µουσικών οργάνων  
Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι. του τρέχοντος έτους  
Άδεια εργασίας  



 

 
 

Βιβλίο καπνίσµατος  
Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου  
Άδεια Πυρασφάλειας   
Σήµα Ε.Ο.Τ.  
Βιβλία Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων  
Άλλο ( Σηµειώστε ποιο/α) ……………………… 
……………………………………………………    

 

 
27) Σας έχει βεβαιωθεί µήνυση για µία ή περισσότερες από τις παρακάτω 
παραβάσεις; 
 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ ∆ΕΝ 
ΑΠΑΝΤΩ 

Έλλειψη Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας     
Υπέρβαση αδείας    
Έλλειψη Πιστοποιητικού υγείας  
εργαζοµένου/ων 

   

Μη έκδοση αποδείξεων    
Μη ύπαρξη /ελλιπής τήρηση Κατάστασης 
εργασίας 

   

Έλλειψη αδείας µουσικών οργάνων    
Απόδειξη Α.Ε.Π.Ι.    
Παραβίαση ωραρίου λειτουργίας µουσικών 
οργάνων 

   

∆ιατάραξη κοινής ησυχίας    
Υπέρβαση ορίου ήχου (ντεσιµπέλ)    
Παραβίαση ωραρίου λειτουργίας καταστήµατος    
Έλλειψη αδείας εργασίας    
Παράβαση του νόµου περί καπνίσµατος    
Έλλειψη αδείας κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου 

   

Έλλειψη αδείας Πυρασφάλειας     
Έλλειψη Σήµατος Ε.Ο.Τ.    
Έλλειψη Βιβλίου Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων    
Άλλο (Σηµειώστε ποια/ες)    
 
 
 


