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       Αρ. πρωτ:  /  18 – 11 – 2014. 

 

       ΠΡΟΣ:  Ως πίνακας αποδεκτών.  

 

 

 

ΘΕΜΑ: « Πρόβλεψη και Προκήρυξη Οργανικών Θέσεων Πτυχιούχων Τμήματος 

Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας με Κατεύθυνση στη Δημόσια Υγεία – Υγιεινολόγων Α-

Τ.Ε.Ι. για κάθε Οργανισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (Δήμων) ». 

 

Σχετ.: α) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ Τ.Α΄/ 7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της  

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

β) Το υπ’ αριθ.: Π.Δ 95/ 2013 [ΦΕΚ 133/ Τ.Α΄/ 5-6-2013 «Περί Μετονομασίας 

Σχολής και Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Τμημάτων − 

Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας». 

γ)  Η υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/Τ΄Β/8-10-2012) Υγειον. Διάταξη. 

δ) Η ΚΥΑ 15523 ΦΕΚ 1187/ Τ΄Β/ 31-08-2006 «Περί Αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 

853/2004,854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου..».  

ε) Ο Νόμος 4235 ΦΕΚ 32/ 11-02-2014 «Διοικητικά μέτρα, Διαδικασίες και 

Κυρώσεις στην εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας στους τομείς των 

Τροφίμων..».  

στ) Το υπ΄αριθ.: 7/ 07-09-2014 έγγραφό μας.  
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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Κύριοι Δήμαρχοι,  

 

Με αφορμή τα θέματα Δημόσια Υγείας που προκύπτουν καθημερινά στην κοινωνία μας, τις 

απαιτήσεις των νέων Υγειονομικών Διατάξεων, τους Οργανισμούς και τις αρμοδιότητες των 

Δήμων, τις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής: 

 

I. Σκεπτικό. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/ 2006) στο 

εδάφιο 10 του τομέα γ΄ («Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και 

των Οικισμών») περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η λήψη μέτρων για την προστασία της 

Δημόσιας Υγείας, όπως ο υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών 

δεξαμενών νερού, ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που 

λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και 

της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από 

τροχοφόρα, κλπ. Με το Νόμο 3852/ 2010 (α.σχετ), [άρθρο 94, παράγραφος 2] στον 

Τομέα Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων προστέθηκε και η 

ακόλουθη αρμοδιότητα : 

 

 Η συνδρομή στο έργο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και η διενέργεια 

ελέγχων ή άλλων πράξεων, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ και 

σύμφωνα με τις οδηγίες τους. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3, εδάφιο γ, της ΚΥΑ 15523/ 2006 (δ΄σχετ.) παρέχεται η δυνατότητα 

να μεταβιβαστούν από την Κεντρική Αρμόδια Αρχή, αρμοδιότητες σε άλλες υπηρεσίες ή 

φορείς που έχουν την αποδεδειγμένη ικανότητα να εκτελέσουν και εφαρμόσουν 

προγράμματα επίσημου ελέγχου τροφίμων όπου η μεταβίβαση αυτών των αρμοδιοτήτων 

σε υπηρεσία ή φορέα γίνεται με υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ 

των Κεντρικών αρμοδίων αρχών και της οικείας υπηρεσίας ή του οικείου φορέα. Στα 

πρωτόκολλα αυτά αναφέρονται οι όροι και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών και 

κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια. 

Κεντρική Αρμόδια Αρχή πλέον και βάσει του Νόμου 4235/ 2014 (ε΄ σχετ.) είναι το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια των αρμόδιων, κατά περίπτωση, 

υπηρεσιών του και του εποπτευόμενου από αυτό Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων 

(ΕΦΕΤ), για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 

1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 882/2004.  
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Έτσι λοιπόν ο Νόμος αυτός αποτελεί πλέον τον πυρήνα για την διασφάλιση της Δημόσιας 

Υγείας από Μη Συμμορφώσεις που προκύπτουν καθημερινά από υπεύθυνους επιχειρήσεων 

τροφίμων και ποτών καθώς κατηγοριοποιούνται για πρώτη φορά οι παραβάσεις και 

επιβάλλονται με ένα σύστημα δίκαιο, οι ανάλογες Διοικητικές Κυρώσεις αφού πρώτα 

ληφθούν υπόψη ο βαθμός της επικινδυνότητας κάθε φορά, η πολλαπλότητα των μη 

συμμορφώσεων της επιχείρησης, το μέγεθος της επιχείρησης και η υποτροπή της ως προς 

την ίδια μη συμμόρφωση στην διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών.  

Για την εφαρμογή αυτής της Μεγάλης Νομοθεσίας στον χώρο του Τροφίμου και 

γενικότερα των Υγειονομικών Ελέγχων των Επιχειρήσεων απαιτείται να στελεχωθούν 

άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων με το ανάλογο Επιστημονικό Προσωπικό 

Υγιεινολόγους Α-Τ.Ε.Ι, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί αναλόγως και να μην μείνει ένας 

ακόμη Νόμος που θα τον εφαρμόζει αποκλειστικά η Κεντρική Αρμόδια Αρχή αφού 

δύναται πλέον η αρμόδια κεντρική αρχή να αναθέτει αρμοδιότητες επίσημων ελέγχων και 

σε άλλες υπηρεσίες για την άσκηση των επίσημων ελέγχων σύμφωνα με την §1β του 

άρθρου 2 αυτού του Νόμου  αυτού (4235/ 2014).  

Κλείνοντας να σας ενημερώσουμε επίσης πως οι Υγιεινολόγοι, μπορούν να αξιοποιηθούν 

στους Δήμους και στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης [όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 94, παράγραφος 3.Β, (α.σχετ.)] όπου με τον Ν. 3850/ 2010 

προστέθηκαν οι εξής αρμοδιότητες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο γνώσης και 

κινητοποίησης καθαρά των Υγιεινολόγων Α-Τ.Ε.Ι, δηλαδή :  

 Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. 

 Η υλοποίηση : 

o Προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο 

Υγείας. 

o Εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με 

έκτακτη χρηματοδότηση. 

o Προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη μέτρων σε θέματα 

δημόσιας υγιεινής, η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.  

 Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές 

υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της 

Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. 

 Η εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών 

νοσημάτων ζώων. 
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Όπως και στον τομέα Περιβάλλον υπάρχουν δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

στις οποίες έχει άμεση αρμοδιότητα η ειδικότητα του Υγιεινολόγου Α-Τ.Ε.Ι, λόγω των 

επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, δηλαδή για την: 

 Παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

 Διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, 

μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, 

λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και 

αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης 

(Χ.Α.Δ.Α.). 

Τέλος, θα είναι πολύ χρήσιμο για τους Πολίτες κάθε Δήμου να γίνονται Προγράμματα 

Αγωγής Υγείας που μπορεί να οργανώνονται είτε από το Υπουργείο Υγείας, Άθλησης & 

Διατροφής (όπως η εκστρατεία κατά του ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ, αλλά και η ενημέρωση των 

παιδιών στα σχολεία από τα πρώτα χρόνια στα θρανία, επίσης μπορεί να τρέξουν 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας για την αξία της Υγιεινής Διατροφής κ.α.) είτε από τον 

εκάστοτε Δήμο αυτόνομα ώστε η νέα γενιά να αποκτά γνώσεις, ευαισθητοποίηση & 

δύναμη για να πατά γερά στα βήματα του μέλλοντος. 

 

II. Συμπέρασμα. 

 

Όλα τα προαναφερόμενα είναι θέματα που άπτονται του αντικειμένου μας και θεωρούμε 

ότι λόγω ειδικότητας, επαγγελματικών δικαιωμάτων και γνώσης με ειδίκευση οι 

περισσότεροι νέοι συνάδερφοι λόγω των Μεταπτυχιακών τους σπουδών σε θέματα όπως: 

Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία, Περιβάλλον & Υγεία, Προαγωγή και Αγωγή Υγείας, 

Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας, πως είναι απαραίτητο στους οργανισμούς των Δήμων της 

χώρας να προβλεφθούν και να προκηρυχθούν οργανικές θέσεις Υγιεινολόγων Α-Τ.Ε.Ι, οι 

οποίοι μπορούν να στελεχώσουν και να υποστηρίξουν τα διάφορα τμήματα των Δήμων, 

όπως το τμήμα Αδειών Καταστημάτων, το τμήμα Περιβάλλοντος, το Γραφείο Ενημέρωσης 

Καταναλωτή, κλπ. και να εφαρμόσουν κάθε Υγειονομική Διάταξη όπως ορίζει το άρθρο 43 

§3 του Ν. 4025/ 2011 όπου αρμόδια Υγειονομικά – Ελεγκτικά όργανα για την 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων ορίζονται οι Υγιεινολόγοι – Επόπτες 

Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, των Υγειονομικών Υπηρεσιών των 

Περιφερειών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση.     

     ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

  ΕΥΘΑΛΙΑ ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗ     ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:  

 

1) Υπουργό Εσωτερικών 

κο  Ντινόπουλο Αργύρη    

Σταδίου 27 Αθήνα & Β. Σοφίας 15 Αθήνα. 

 Τ.Κ: 10183   

 

2) Υφυπουργός Εσωτερικών 

κο  Γεώργιο Ντόλιο  

Σταδίου 27 Αθήνα. 

Τ.Κ: 10183 

 

3) Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών 

Γιάννη Φ. Ιωαννίδη  

Σταδίου 27 Αθήνα. 

Τ.Κ: 10183 

 

4) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Β. Σοφίας 15 Αθήνα. 

Τ.Κ: 10674 

 

5) Ειδικό Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

  

6) Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας - Ενημέρωσης 

Φραγκούδη  11 & Πάντου Αθήνα. 

Τ.Κ: 10163 

 

7) Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 

Τμήμα  Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 

Σταδίου 27 Αθήνα. 

Τ.Κ: 10183 

 

8) Διεύθυνση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών 

Ευαγγελιστρίας 2 Αθήνα. 

Τ.Κ: 10563 

 

10) ΚΕΔΕ  

Ακαδημίας 65 & Γεναδίου 8 Αθήνα. 

Τ.Κ: 10678 
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11) Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων 

Νομού Αττικής  

Κάτσικα 4 Αθήνα. 

Τ.Κ: 10434 

 

12)  Καλλικρατικούς Δήμους. 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 

1) Υπουργό Υγείας 

κο Βορίδη Μάκη 

Αριστοτέλους 17 Αθήνα. 

Τ.Κ: 10187 

 

2) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 

            Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής 

Αριστοτέλους 19 Αθήνα. 

Τ.Κ: 10187 

 

3) Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας 

Γλάδστωνος 10 Αθήνα. 

Τ.Κ: 10210 

 

4) Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ 

Σ.Ε.Υ.Π – Τμήμα Δημόσιας Υγείας 

Αγ. Σπυρίδωνος Αιγάλεω 

Τ.Κ: 12210 

 

 

 

 


