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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΘΕΜΑ: «ΕΝΣΑΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ» 

 

Απζηεξέο ζπζηάζεηο απεπζύλεη ην Υπνπξγείν Υγείαο ζ’ όιεο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο ρώξαο γηα 

εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ζηα: 

1. Τξόθηκα θαη Πνηά θαη  

2. Σηελ εθαξκνγή ειέγρνπ απαγόξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζε θιεηζηνύο ρώξνπο. Υπελζπκίδνπκε όηη νη 

έιεγρνη έρνπλ επεθηαζεί θαη ζην ειεθηξνληθό ηζηγάξν. 

Οη έιεγτοη ζα είλαη εληαηηθοί ζηα θαηαζηήκαηα εζηηαηόρηα – θαθέ – θαθελεία – πηηζαρίες – ηαβέρλες – 

κεδεδοπωιεία – κπάρ – θέληρο δηαζθέδαζες θαη κάιηζηα ζα επεθηαζούλ ζε οτήκαηα ποσ κεηαθέροσλ 

ηρόθηκα ζε πάγθοσς – σπαίζρηες αγορές – ιαϊθές αγορές θ.ι.π. 

Σηα κέιε θαηαζηήκαηα Υ.Δ., Υγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο επηζεκαίλνπκε όηη όιεο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη 

λα εθαξκόδνπλ ηα έμη αξρεία ή ηνπο έμη θαθέινπο νη νπνίνη είλαη : 

1
ο
 : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Πεξηέρεη α. Αληίγξαθν θαηάζηαζεο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ, πηζηνπνηεηηθά πγείαο 

ηνπ πξνζσπηθνύ θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο απηώλ ζηελ Υγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, 

ζύκθσλα κε ην επίπεδν πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε εηδηθόηεηα, όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ΚΥΑ 14708/17-8-

2007(ΦΔΚ1616/ηβ/2007). 

Τν πηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο ηνπ ππεύζπλνπ ηεο επηρείξεζεο από πηζηνπνηεκέλν γηα ην αληηθείκελν 

εθπαίδεπζεο θνξέα είλαη απαξαίηεην θαηά ηνλ έιεγρν αδεηνδόηεζεο. 

β. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο ελδείθλπηαη νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ 

λα δηαζέηνπλ ηνλ αληίζηνηρν γηα ην είδνο ηεο επηρείξεζεο Δγθεθξηκέλν Κιαδηθό Δζληθό Οδεγό Υγηεηλήο  θαζώο 

θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ, (π.ρ. εγρεηξίδην 

Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ 

2
ο
 : ΝΕΡΟΤ Πεξηέρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ ηξόπνπ πδξνδόηεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη όπνπ απαηηείηαη 

απνηειέζκαηα δεηγκαηνιεςίαο 

3
ο 
:ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ  Πεξηέρεη ην πξόγξακκα θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ηεο 

επηρείξεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ θαζώο θαη ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, ηα 

ρξεζηκνπνηνύκελα θαζαξηζηηθά θαη απνιπκαληηθά, κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά, γηα ηε ρξήζε ηνπο, ζε 

ρώξνπο ηξνθίκσλ. 

4
ο
 : ΑΠΕΝΣΟΜΩΗ  ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ  Πεξηέρεη ην πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηξσθηηθώλ θαη εληόκσλ , 

ηελ θαηάζηαζε θαη ηα επίζεκα πηζηνπνηεηηθά ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ εληνκνθηόλσλ θαη ηξσθηηθνθηόλσλ  

θαζώο θαη θάηνςε ή ζθαξίθεκα ηεο επηρείξεζεο όπνπ ζα απεηθνλίδνληαη νη δνισκαηηθνί ζηαζκνί ή νη ζηαζκνί 

παξαθνινύζεζεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη έληππα απνηειεζκαηηθόηεηαο/ηεθκεξίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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5
ο
 : ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΩΝ Πεξηέρεη ηα ζηνηρεία παξαθνινύζεζεο όισλ ησλ ςπθηηθώλ ζαιάκσλ θαη 

ζεξκνζαιάκσλ. 

6
ο
 : ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ Αλαθέξνληαη νη πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο θαη ππάξρνπλ 

ηα ζρεηηθά ζπλνδεπηηθά δειηία απνζηνιήο ησλ πξντόλησλ θαη πξώησλ πιώλ, ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ηρλειαζηκόηεηαο (όπνπ απηό απαηηείηαη ) θαζώο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ 

εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκόζηαο Υγείαο. 

7 : ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ   Βεβαίσζε δηαρείξηζεο ρξεζηκνπνηεκέλσλ καγεηξηθώλ ειαίσλ. 

Επίζες ε αιιαγή επηβοιής ηωλ προζηίκωλ γηα ηο ηζηγάρο έτεη ηροποποηεζεί κε ηολ Νόκο 4419 ηοσ 2016. 

Επηβάιιεηαη πρόζηηκο, αλάιογα ηελ περίπηωζε από 500 έως 10.000 Εσρώ. 

Με ηελ ηέηαρηε παράβαζε ε επητείρεζε θιείλεη γηα 10 κέρες ελώ κε ηελ Πέκπηε παράβαζε ζεκαίλεη 

ορηζηηθό θιείζηκο ηες επητείρεζες. 

Θερκή παράθιεζε, ηα Επηκειεηήρηα, οη Εκπορηθοί ζύιιογοη θαη ηα κέιε θαηαζηήκαηα λα ελεκερώζοσλ 

ηα κέιε θαηαζηήκαηα εζηίαζες θαη δηαζθέδαζες γηα ηοσς εληαηηθούς ειέγτοσς, ηόζο γηα ηα ηρόθηκα όζο 

θαη γηα ηο ηζηγάρο.  

 

 

Γηα ηο Δ.. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

Γρεγόρες Σζαπαηζάρες 


