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ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει των Εορτών».
Σχετ.:
1. Ο ΑΝ 2520/1920, ΦΕΚ 273/40,τα «Περί Υγ. Διατάξεων", όπως τροποποιήθηκε κ ισχύει.
2. Η ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοιού ΦΕΚ 42/τ.α.
25-2-2020», όπως τροποποιείται και ισχύει.
3. Η Υγ. Διάταξη με Υ1γ/ΓΠ. Οικ. 47829 ΦΕΚ 2161, τ.β.,/2017 « Υγειονομικοί Όροι & Προυποθέσεις
λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων κ ποτών & άλλες διατάξεις».
4. Η ΚΥΑ με αρ.. οικ. 16228/2017, ΦΕΚ 1723. τ.β./2017 «Απλούστευση και Προτυποποίηση
…κινηματογράφου» .
5. Η ΚΥΑ με αρ. πρωτ.Δ1α /ΓΠ. οικ. 80189, ΦΕΚ 5486, τ.β./12-12-2020 « Έκτακτα μέτρα
προστασίας της Δημόσιας Υγείας ….έως τις 7/1/2021».
6. Η με αρ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ.οικ. 18154/14-3-2020 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας
κ ΑΔΑ
ΩΤΨΚ4654ΥΟ-Δ9Τ «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς …..στις επιχειρήσεις υγειον.
ενδιαφέροντος».
7. Η με αρ. Δ1γ/ΓΠ.οικ. 19954/20-3-2020 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας «ΑΔΑ 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ
«Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης ....του SARS-COV-2»
7..Oδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς λοίμωξης από το νέο
κορωνοϊό SARS-CoV-2 , οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του και συνεχώς
επικαιροποιούνται.
8.Οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τα Ιδρύματα Χρονίως Πασχόντων και Μονάδες Φιλοξενίας
Ηλικιωμένων
9.Το τεχνικό κείμενο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων «Coronavirus disease 2019
(COVID-19) pandemic: increased transmission in the EU/EEA and the UK – seventh update, 25
March 2020. Stockholm: ECDC; 2020.»
Η παρούσα εγκύκλιος έχει ως σκοπό την υπενθύμιση για εντατικοποίηση των
υγειονομικών ελέγχων ενόψει των Εορτών και ειδικότερα την υπενθύμιση της ορθής εφαρμογής
και της πιστής τήρησης των ανωτ. σχετ. 6’&7’ εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία
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καθ’όλη τη διάρκεια της πανδημίας από τον κορωνοιό SARS-COV-2, αναφορικά με χώρους,
επιχειρήσεις, δραστηριότητες και υπηρεσίες που από τη λειτουργία τους δύναται να πληγεί η Δημόσια
Υγεία περισσότερο από ποτέ.
Στο πλαίσιο των υγειονομικών ελέγχων που ήδη διενεργούνται, ενόψει της εορταστικής περιόδου και
λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο κινδύνου που χαρακτηρίζει την κάθε μία ξεχωριστά, να δοθεί
προτεραιότητα στα εξής :

-Στην τήρηση και πιστή εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης και εξυγίανσης όπως αυτές έχουν
καταγραφεί στην ανωτ. σχετ. 7’ εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.
-Στον ενδελεχή υγειονομικό έλεγχο των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως
υπεραγορές τροφίμων, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες, των
επιχειρήσεων παρασκευής και προσφοράς γεύματος με διανομή κατοίκον ή κατανάλωσης εκτός
του καταστήματος.
- Στην τήρηση των υγειονομικών κανονισμών στις υπαίθριες – λαϊκές αγορές, στα οχήματα
μεταφοράς τροφίμων και ποτών κλπ.
- Στον υγειονομικό έλεγχο των πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων προκειμένου να μην
δημιουργηθούν τυχόν προβλήματα υγειονομικού χαρακτήρα από την ανεξέλεγκτη διακίνηση και
διάθεση σφαγίων ζών και
γενικότερα σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής, διάθεσης, διανομής κυρίως ευαλλοίωτων
τροφίμων για την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων.
Επιπρόσθετα επισημαίνεται, η αναγκαιότητα ελέγχου της εφαρμογής της ισχύουσας
αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
Οι υγειονομικοί αυτοί έλεγχοι θα γίνονται:
 με μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα και θα αφορούν κυρίως στον έλεγχο τήρησης
των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων και
 με πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες-υπεύθυνους, αλλά και με πιστή
εφαρμογή της σχετικής ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας και των οδηγιών κατά της
διασποράς του κορωνοιού SARS-COV-2.
Οι κ.κ. Περιφερειάρχες παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους υγειονομικούς
υπαλλήλους (απαλλαγή από αλλότρια καθήκοντα, διευκόλυνση στις μετακινήσεις με παροχή
αυτοκινήτων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων
υπερωριακής απασχόλησης, κ.λ.π), προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πραγματικά αυξημένες
υποχρεώσεις τους.
Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι οικείες Περιφέρειες παρακαλούνται να συντονίσουν τις ενέργειες στην
περίπτωση εμπλοκής συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ορθή και αποτελεσματική
αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και να προστατευθεί και διασφαλισθεί άμεσα η
Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα.
Παρακαλούμε όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις Υπηρεσίες σας να λάβουν γνώση,
ενυπόγραφα, της παρούσας εγκυκλίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

ΠΡΟΣ: .

1.

Όλες Τις Περιφέρειες της χώρας
Α. Υπόψη κ.κ. Περιφερειαρχών
Αντιπεριφερειαρχών
( Έδρες τους)
Β. Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΝ/ΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Γ. Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΝ/ΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
2.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Γρ. .κκ. Γενικών Γραμματέων (με την παράκληση να ενημερώσουν όλους τους εποπτευόμενους Ο.Τ.Α.έδρες τους)
3.Όλες τις Υ.ΠΕ.
Γραφείο κ.κ. Διοικητών (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες τους).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Δ/νση Προστασίας &
Ενημέρωσης Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος
10181 – ΑΘΗΝΑ
2. Υπουργείο Τουρισμού
Βασ. Αμαλίας 12
105 57 Αθήνα
2. ΕΑΔ
Πειραιώς 205
118 53 – AΘΗΝΑ
3. ΕΟΔΥ
ΚΕΔΥ
Αμ. Φλέμινγκ 32
116072 ΒΑΡΗ
5. ΕΦΕΤ
Γραφείο Προέδρου
Ιατρίδου & Κηφισίας,
115 26 Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφεία Υφυπουργών
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέων
4. Γραφείο Τύπου
5. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
6. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος
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