ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

«ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΕΤ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ»

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) συστάθηκε με το Ν. 2741/ΦΕΚ 199/28-09-1999.
Οι πρώτοι υπάλληλοι του ΕΦΕΤ διενεργούσαν ελέγχους σύμφωνα με τις οδηγίες και
προϋποθέσεις της Ε.Ε. και επειδή κανείς δε γνώριζε ούτε το πλαίσιο ούτε την ύπαρξη του
ΕΦΕΤ, τα πρόστιμα ήταν επακόλουθο των ελέγχων. Ακόμη, όμως, κι αν κάποιος κάτι είχε
πληροφορηθεί ήταν αδύνατον να εφαρμοστούν οι οδηγίες του ΕΦΕΤ, καθώς οι Παιδικοί
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί συμπεριλαμβάνονταν στη μαζική εστίαση, γεγονός που σήμαινε ότι
ο Κλάδος μας είχε το ίδιο πλαίσιο με φορείς μαζικής εστίασης όπως π.χ. το Ξενοδοχείο Hilton.
Τότε, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ. ήρθε σε επαφή με τη Διοίκηση του ΕΦΕΤ και
παρουσιάζοντας πολλά επιχειρήματα (όπως π.χ. το συγκεκριμένο σταθερό ημερήσιο
διαιτολόγιο, οι μικρές ποσότητες, ο τρόπος οργάνωσης των Δομών κ.α.), προσπάθησε να
εξηγήσει γιατί θα έπρεπε να υπάρξει άλλος Οδηγός, εστιασμένος στις ιδιαιτερότητες του
κλάδου μας. Η απάντηση ήταν αφοπλιστική: «ΟΧΙ, δεν προβλέπεται ούτε μπορούμε να
κάνουμε εξαίρεση γιατί μετά από εσάς θα έρθουν και άλλοι να μας το ζητήσουν»
Τα χρόνια περνούσαν και τα προβλήματα αυξάνονταν. Το 2012, με την ίδρυση της
Ομοσπονδίας μας, επιστρέψαμε στη Διοίκηση του ΕΦΕΤ με νέες προτάσεις και με νέα
αιτήματα, όπως π.χ. να οργανώσουμε Σεμινάρια, να ανταποκριθούμε σε εξετάσεις
πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ και να αρχίσουμε κάποια μορφή διαβούλευσης, η οποία θα
αναδείκνυε την ανάγκη κυκλοφορίας ενός Κλαδικού Οδηγού Υγιεινής και Τροφίμων.
Η πρότασή μας έγινε δεκτή.
Ο Οδηγός -με την Ειδική Σύμβουλο κυρία Σόνια Μπαλοδήμου- μπήκε στη διαδικασία
υλοποίησης και μετά από πολλές συνεργασίες, διορθώσεις προτάσεις και υποδείξεις
εγκρίθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2019. Στη συνέχεια, ακολούθησε το χρονοδιάγραμμα της
Διαβούλευσης που προβλέπεται από τον ΕΦΕΤ, το οποίο και ολοκληρώθηκε στις 2 Ιουλίου
2019. Από τις 3 Ιουλίου 2019, είναι πλέον στη διάθεση όλων των Ιδιωτικών Βρεφονηπιακών
Παιδικών Σταθμών.
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Η Ομοσπονδία –μέσω των Μελών-Συλλόγων- προγραμματίζει σειρά Σεμιναρίων, τα οποία ανά
τριετία θα επαναλαμβάνονται, δίνοντας πάντα επικαιροποιημένη γνώση και εμπειρία με
επικαιροποιημένες πληροφορίες, ώστε να πιστοποιούνται όλοι που επιθυμούν να
εργαστούν σε ανάλογες ειδικότητες. Άλλωστε, αναφέρεται και ως βασική προϋπόθεση στην
Υ/Α 11828/17, «η μαγείρισσα η οποία θα προσληφθεί στο Βρεφονηπιακό Παιδικό Σταθμό
να διαθέτει την Πιστοποίηση του ΕΦΕΤ».

Ο Οδηγός –διανθισμένος με πολλές σχετικές φωτογραφίες- προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ σε όποιον
παρακολουθήσει το Σεμινάριο και δίνεται με πρακτική ανεξάρτητη λειτουργικότητα
κεφαλαίων, ώστε- αν κάτι αλλάξει στο μέλλον- να μπορεί η προσθαφαίρεση να γίνει με τέτοιο
τρόπο που δε θα αχρηστεύσει όλο το σώμα.
Ελπίζουμε η εφαρμογή του Οδηγού να σας βοηθήσει να κάνετε προτάσεις, οι οποίες θα
συμβάλλουν -στο να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα εφαρμογής- στο μέλλον.

Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
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