Συνάδελφοι κυρίες & κύριοι , να σας καλωσορίσω και να σας
ευχαριστήσω θερμά για την συμμετοχή σας σ αυτή την ημερίδα.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω :
➢ Τους συνδιοργανωτές της ημερίδας
➢ Την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την φιλοξενία
➢ Ιδιαίτερα τους εισηγητές και την Δ/νση αδειοδοτήσεων
Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και την
Παγκόσμια τράπεζα για την συνεργασία και την βοήθεια
τους
➢ Όλες τις Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής
Υγιεινής Αττικής & ιδιαίτερα τον Κεντρικό Τομέα για την
συμβολή τους στο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο.
➢ Καθώς και τους Συλλόγους των Εποπτών Δημόσιας
Υγείας για την στήριξη τους.

Όπως γνωρίζετε βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και
σε μια περίοδο αλλαγών σε όλα τα επίπεδα.
(Δ.2) Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ
«Το επίπεδο υγείας του
πληθυσμού μιας χώρας είναι ταυτόχρονα συνέπεια και
βασικός παράγοντας της αναπτυξιακής κατάστασης και
προοπτικής της χώρας»
Στην χώρα μας τα Κ.Υ.Ε περιλαμβάνουν μια πολυπληθή και
ετερογενή ομάδα επιχειρήσεων μείζονος σημασίας για την Ελληνική
οικονομία ,εφόσον στην συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούν
μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χιλιάδες εργαζόμενους και
εκατομμύρια τελικούς καταναλωτές.
Στο πλαίσιο των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη
συμπεριλαμβάνεται και η απλούστευση διαδικασίας αδειοδότησης
των επιχειρήσεων αυτών.
Το Υπουργείο Υγείας ως αρμόδια αρχή, συμβάλλει στην διατήρηση
και προαγωγή της υγείας των πολιτών σύμφωνα με τα σύγχρονα
πρότυπα και τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας μεταξύ άλλων έχει την
αρμοδιότητα του σχεδιασμού, της οργάνωσης και εποπτείας
δράσεων και προγραμμάτων για την προστασία και βελτίωση του
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
(Δ.3) Το «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας» (ν. 4442/2016)
δημιούργησε
την ανάγκη
σύστασης τεσσάρων ομάδων εργασίας για την δημιουργία νέων
νομοθετικών πλαισίων στους τομείς:
•
•
•
•

μεταποίησης τροφίμων & ποτών,(Κ.Υ.Α ΦΕΚ 1061/2017 τ.Β)
Κ.Υ.Ε, (ΚΥΑ ΦΕΚ 1723/17 τ.Β)
τουριστικά καταλύματα
εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

(ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ)

(Δ.4)Το πέρασμα από την αδειοδότηση στην γνωστοποίηση
λειτουργίας των επιχειρήσεων (Κ.Υ.Ε) έφερε αλλαγές και στο
επίπεδο των ελέγχων όπου πλέον οι εκ των προτέρων έλεγχοι (exante) αντικαταστάθηκαν με τους εκ των υστέρων(ex-post).
Παράλληλα συγκροτήθηκε και λειτουργεί Ομάδα εργασίας των
συναρμόδιων Υπουργείων με την συμμετοχή και του Υπουργείου
Υγείας για τον προσδιορισμό γενικών αρχών για την
διενέργεια των ελέγχων & την επιβολή κυρώσεων, ώστε να
υπάρξουν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις ( νέος Νόμος πλαίσιο για τον
έλεγχο & την εποπτεία οικονομικών δραστηριοτήτων) ,
με
εισαγωγή εκσυγχρονισμένων μεθόδων στο χώρο της εποπτείας και
της άσκησης των ελέγχων.
Μία εκ των μεθόδων είναι και τα προτυποποιημένα έντυπα ελέγχου
του ελεγκτικού μηχανισμού σύμφωνα με τα οποία θα διενεργούνται
οι εκ των υστέρων έλεγχοι.

Όπως όμως σε κάθε αλλαγή ,άλλοι στέκονται με δυσπιστία άλλοι με
κριτική σκέψη εμείς εδώ θα θέλαμε τη συμμετοχή σας και τις
απόψεις σας για το καλλίτερο.

(Δ.5)
Η φιλοσοφία των ex –post ελέγχων
Ο σύγχρονος αποδεκτός τρόπος διασφάλισης της υγιεινής και
ασφάλειας των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι η
εγκατάσταση & εφαρμογή ενός συστήματος αυτοελέγχου της
επιχείρησης , όπως προσδιορίζεται από την Εθνική & Ενωσιακή
νομοθεσία.
Ο αυτοέλεγχος θα πρέπει να διασφαλίζει την ποιότητα στη
λειτουργία των επιχειρήσεων (όπως το εργασιακό
το
περιβαλλοντικό κ.α.) καθώς επίσης και την τήρηση των βασικών
αρχών HACCP για τις επιχειρήσεις τροφίμων και αρχείων
σύμφωνα με τις Υγειονομικές διατάξεις για τις λοιπές επ[ιχειρήσεις.

(Δ.6) Στο πλαίσιο των παραπάνω καθώς επίσης και το πέρασμα
από τους (ex-ante) στους (ex-post) ελέγχους γίνεται σαφές ότι θα
πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να αναμορφωθεί η μεθοδολογία του
Υγειονομικού Ελέγχου, αναβαθμίζοντας και τον ρόλο των
Εποπτών Δημόσιας Υγείας ώστε να αποκτήσουν νέες δεξιότητες:
• στην προώθηση του αυτοελέγχου στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις,
• στην εκπαίδευση & ενημέρωση των επαγγελματιών,
• στα νέα δεδομένα
της νομοθεσίας (όπως για παράδειγμα η
επικαιροποίηση της Υ.Δ
για τις Επιχειρήσεις Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος)

.

(Δ.7) Υγειονομικοί έλεγχοι –ο ρόλος του Επόπτη Δημόσιας Υγείας
Κύριο μέλημα όλων των Υγειονομικών Υπαλλήλων είναι η
προστασία και η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και ειδικότερα
η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής στους χώρους
που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, με τη λήψη
υγειονομικών μέτρων συμβάλλοντας στον περιορισμό της
μετάδοσης λοιμογόνων παραγόντων(τροφιμογενών , υδατογενών).
(Δ.8) Όπως ήδη γνωρίζεται ο υγειονομικός έλεγχος των επιχειρήσεων
πρέπει να στηρίζεται:
 στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών & των ορισμών της
Ενωσιακής & Εθνικής νομοθεσίας.
 στις υποχρεώσεις των υπευθύνων των Επιχειρήσεων
 στις γενικές και ειδικές απαιτήσεις υγιεινής
 στην μεθοδολογία της γνωστοποίησης
 στις απαιτήσεις εξοπλισμού και συγκρότησης των χώρων.
 στην διαχείριση των απορριμμάτων
 στην ατομική υγιεινή & εκπαίδευση των εργαζομένων.
 κατάταξη των επιχειρήσεων ανάλογα με την επικινδυνότητα
και καθορισμό συχνότητας επιθεώρησης
Η νέα υγειονομική διάταξη που πρόκειται να εκδοθεί αξιολογεί
τις επιχειρήσεις τροφίμων
σε τρία επίπεδα κινδύνου---χαμηλού , μεσαίου και υψηλού— σύμφωνα με την φύση των
διεργασιών που επιτελούνται( είδος τροφίμου, δραστηριότητα,
επεξεργασία), το μέγεθος της επιχείρησης και την ειδική
κατηγορία του πληθυσμού.
 στις κατευθυντήριες οδηγίες για κάθε κατηγορία επιχείρησης.
 στην ανάλυση κινδύνου και στα κρίσιμα σημεία ελέγχου
 στις γενικές και ειδικές απαιτήσεις των χώρων αποθήκευσης,
παρασκευής, επεξεργασίας ή μεταποίησης, διάθεσης
μεταφοράς τροφίμων.
 ενημέρωση επιχειρηματιών

(Δ.9,)Στο σημείο αυτό θα σας παρουσιάσουμε το δύο σχέδια
προτυποποιημένων εντύπων ελέγχων το ένα αφορά επιχειρήσεις
μαζικής εστίασης και το άλλο κομμωτήρια, μανικιούρ –πεντικιούρ,
δερματοστιξία.
Η προτυποποίηση διαδικασιών ελέγχου είναι το «κλειδί» για τη
διαφάνεια, τη σαφήνεια και την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση
της σωστής και νόμιμης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

(Δ. 10)
Έντυπο μαζικής εστίασης
14 ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
(8 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
(6 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Έντυπο κομμωτηρίου, περιποίησης
άκρων, δερματοστιξίας
4 ΚΕΦΑΛΑΙΑ
7 ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
(Δ.11) ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 Αρχεία αυτοελέγχου
(προσωπικού, σχεδιαγράμματα –κατόψεις, διαγράμματα
ροής με περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας όπου
απαιτείται,νερού,καθαρισμού- απολύμανσης,απεντόμωσης –
μυοκτονίας,θερμοκρασιών,πρώτων υλών –προμηθευτών)
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (δάπεδα, τοίχοι, οροφές,
παράθυρα, πόρτες, χώροι υγιεινής, απόβλητα, ύδρευση,
πάγος, καταπολέμηση τρωκτικών, ατομική υγιεινή)
(Δ.12)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 Αποθήκευση
 Χώρος επεξεργασίας (παρασκευαστήριο)
 Έλεγχος θερμοκρασίας
 Καθαρισμός –Απολύμανση
 Σερβίρισμα και παράδοση
 Ιχνηλασιμότητα

(Δ13) Έντυπο κομμωτηρίου , περιποιηση άκρων, δερματοστιξία.
Φάκελος επιχείρησης
 Επιχείρησης(σχεδιαγράμματα
και
κατόψεις
του
Μηχανικού)
 Φάκελος προσωπικού ( πιστοποιητικά υγείας, βεβαιώσεις
συνδρομής νόμιμων προυποθέσεων για την άσκηση του
επαγγέλματος))
 Φάκελος καθαρισμού-απολύμανσης

(Δ.14)
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(ΔΑΠΕΔΑ
,ΤΟΙΧΟΙ,
ΟΡΟΦΕΣ ,ΑΕΡΙΣΜΌΣ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ)
 Ύδρευση/ Αποχέτευση( στερεά & υγρά απόβλητα)
 Αποχωρητήρια/αποδυτήρια
 Ατομική Υγιεινή & Υγεία εργαζομένων
 Εξοπλισμός (μέθοδος απολύμανσης & αποστείρωσης σε
περίπτωση χρήσης εργαλείων)
(Δ.15)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

 Ικανοποιητική (χαμηλή επικινδυνότητα) 0%-39,9%
 Σχετικά Ικανοποιητική (μεσαία επικινδυνότητα) 40%-70%
 Μη Ικανοποιητική
(υψηλή επικινδυνότητα) ≥ 70%
Τα έντυπα αυτά δημιουργήθηκαν από το Τμήμα Υγειονομικών
Κανονισμών & Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας με την συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
της εκπροσώπου της Παγκόσμιας τράπεζας κας. Gordana Ristic.
Πιλοτικά θα γίνει πρακτική εφαρμογή των εντύπων (check list) σε
αντίστοιχες επιχειρήσεις σε περιοχές αρμοδιότητας των Δ/νσεων
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της
Περιφέρειας Αττικής και στην συνέχεια θα ακολουθήσει δημιουργία
και άλλων προτυποποιημένων εντύπων ελέγχου για τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις.
Κλείνοντας την ομιλία μου θα ήθελα να σας επισημάνω ότι θα
ακολουθήσουν ενημερωτικές ημερίδες από το Υπουργείο μας
για όλες τις αλλαγές μετά την ολοκλήρωση του νομοθετικού
πλαισίου και την έκδοση της επικαιροποιημένης Υγειονομικής
Διάταξης.

