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Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

 

Η Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας εκφράζει την ικανοποίηση της στην 

Ηγεσία και τα Στελέχη του Υπουργείου Υγείας, για την έκδοση της υπ’ αριθμ. 

Υ1γ/Γ.Π./οίκ.47829 (ΦΕΚ 2161/τ.Β΄/23-06-2017) Υγειονομικής Διάταξης με θέμα 

«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών 

και άλλες διατάξεις», η οποία διευκολύνει τη λειτουργία επιχειρήσεων του κλάδου 

τροφίμων και ποτών αλλά και γενικότερα των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

με όρους που διασφαλίζουν τη Δημόσια Υγεία, στο πλαίσιο παγκοσμίως 

αναγνωρισμένων προτύπων και συστημάτων διαχείρισης για την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Η εφαρμογή της Νέας Υγειονομικής Διάταξης, αποτελεί ένα αξιόλογο και βασικό βήμα 

στις νέες απαιτητικές συνθήκες που διαμορφώνονται στην διενέργεια των Υγειονομικών 

ελέγχων με την αξιοποίηση αναλόγων σύγχρονων εργαλείων (Check Lists). 

 Η καλή αυτή αρχή, απαιτεί και άμεσες, αναγκαίες, συνοδευτικές ενέργειες, προκειμένου 

να ολοκληρωθεί επιτυχώς το όλο εγχείρημα με: 

1.Τον εκσυγχρονισμό και ρύθμιση του Κυρωτικού Πλαισίου, 

2.Την οριστική διευθέτηση, του προβληματικού φαινομένου. της 

αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων των  ελεγκτικών μηχανισμών  

3. Και το σημαντικότερο, την επαρκή στελέχωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών 

της Χώρας, με Επόπτες Δημόσιας Υγείας. 
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Κύριε Υπουργέ, σε αυτό το σημείο, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε, τη δημιουργική 

συμβολή των συναδέλφων Εποπτών  Δημόσιας Υγείας, του Τμήματος Υγειονομικών 

Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου καθώς και των συναδέλφων Εποπτών 

Δημόσιας Υγείας που με τις εποικοδομητικές τους παρατηρήσεις, την Υγειονομική τους 

εμπειρία, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και υπηρεσιακή τους επιμονή, συνέβαλλαν στην 

επεξεργασία και σύνταξη αυτής της Υγειονομικής Διάταξης, η οποία αποτελεί, τομή στις 

διαδικασίες  έλεγχου των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος: 

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο το οποίο μεταξύ άλλων, θα βοηθήσει τις Υγειονομικές 

Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στην απρόσκοπτη άσκηση των 

Υγειονομικών Ελέγχων για το σπουδαίο λειτούργημα της προστασίας και της 

προάσπισης της Δημόσιας Υγείας. 

Θεωρούμε, ότι η Νέα Υγειονομική Διάταξη που υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας - στον 

οποίο παρέχεται πάγια εξουσιοδότηση να εκδίδει Υγειονομικές Διατάξεις (Α.Ν 

2520/1940, Ν.4025/2011 & Ν.4075/2012) - αποτελεί συνέχεια του νέου Νομοθετικού 

πλαισίου «περί απλούστευσης διαδικασιών, άρσης εμποδίων και μείωσης της 

γραφειοκρατίας »  δίνοντας έμφαση στην προστασία της υγείας του πληθυσμού. 

Γεγονός που αναδείχθηκε στην εξαιρετικά επιτυχημένη ημερίδα που οργανώθηκε από 

την Παγκόσμια Τράπεζα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Υγείας και την 

Περιφέρεια Αττικής με θέμα «Νέο Νομοθετικό πλαίσιο στα καταστήματα Υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (24-5-2017 ΕΣΔΥ)» . 

Οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας, ως Επιστημονικός κλάδος Πτυχιούχων του Τμήματος 

Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Δημόσια Υγεία, 

(Π.Δ.95/201/ΦΕΚ133/2013) του Α ΤΕΙ Αθήνας είναι ο κλάδος που: 

 Έχει χαρακτήρα πολυτομεακό. 

 Περιλαμβάνει ευρύτατες λειτουργίες και δράσεις Υγειονομικής σημασίας.  

Διαθέτει προνόμια άσκησης Δημόσιας Εξουσίας ως Τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης, 

συμβάλλοντας αποτελεσματικά, στο έργο της προστασίας της Δημόσιας Υγείας, 

εφαρμόζοντας την Υγειονομική Νομοθεσία που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας. 

Ειδικότερα για τον έλεγχο των Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας στις Επιχειρήσεις 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τον έλεγχο της κατάστασης υγείας των εργαζομένων, των 

έλεγχο της τήρησης Περιβαλλοντικής Υγιεινής, κ.λ.π. (συν.2) 

 

Στο πλαίσιο των προαναφερομένων και με αφορμή  τόσο το νέο νομοθετικό πλαίσιο ( για 

την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος), όσο και την έκδοση της Νέας Υγειονομικής Διάταξης 

καθώς επίσης και την αντιμετώπιση άλλων επίκαιρων θεμάτων Δημόσιας Υγείας & 



Περιβαλλοντικής Υγιεινής προτείνουμε τη συνδιοργάνωση και διεξαγωγή Ημερίδας, 

με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών των Υγειονομικών Υπηρεσιών 

των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

 

Με αφορμή τη σημερινή μας συνάντηση, σας επαναφέρουμε, το αίτημα μας, ώστε να 

συμπεριληφθεί ο κλάδος των ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ( λόγω παράληψης 

καταγραφής από το εισηγητικό κείμενο του ΚΕΣΥΠΕ)  στο σχέδιο Νόμου «Νέο Πλαίσιο 

Οργάνωσης των Νοσοκομείων» και συγκεκριμένα στην υπό συγκρότηση υπηρεσία 

επιστημόνων μη Ιατρών, τεχνολόγων και επαγγελματιών Υγείας , με την παράλληλη 

πρόβλεψη δημιουργίας αυτοτελούς Τμήματος ή αυτοτελούς Γραφείου Εποπτών Δημόσιας 

Υγείας. (συν 1) 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

ως γνωστό,  οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας, συμβάλλουν τα μέγιστα για την προστασία της 

Δημόσιας Υγείας που αποτελεί διαχρονική πολιτική επιλογή του Ελληνικού κράτους, και 

περιλαμβάνει το σύνολο των οργανωμένων δραστηριοτήτων της Πολιτείας και της 

Κοινωνίας, που αποβλέπουν στην προαγωγή της υγείας, στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής και στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης όλου του πληθυσμού. 

 

Για το λόγο αυτό, ως Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημόσιας Υγείας, επανερχόμαστε στο 

κατ επανάληψη κατατεθέν αίτημα μας, για τη σύσταση ΝΠΔΔ Εποπτών Δημόσιας Υγείας 

με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Εποπτών Δημόσιας Υγείας ( ΠΑΣΕΔΥ)» - το οποίο 

θα υπάγεται στην Εποπτεία του Υπουργού Υγείας – και  αναμένουμε στην άμεση 

υλοποίησή του. (συν.3) 

 

 

Με εκτίμηση 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

 

          Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας           

 

 

 

    Μακρυνός Γεώργιος                                           Καντεράκης Γεώργιος        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
             
 


