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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ    Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 

2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος        Αρ. Πρωτ.:1367 
(Στοά Ηλία Καραπατή) 
Βόλος  Τ.Κ. 38333 
Τηλ. 24210-26173, 26574   
Fax: 24210-21944  
email: tee_vol@tee.gr 
Website:www.teemag.gr 

 

 

ΠΡΟΣ: 1. Προέδρο Δ.Ε ΤΕΕ 
                   κ. Γιώργο Στασινό 
 

               2. Μέλη Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ 
 
ΘΕΜΑ: Σύνταξη διαγραμμάτων ροής εργασιών της επιχείρησης 
 
       
  Συνάδελφε Πρόεδρε,  
 

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε συνάδελφος ενώπιον της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ Μαγνησίας και αναφέρονται στο ΦΕΚ 2161/23 
Ιουνίου 2017, που αφορά τους «Υγειονομικούς όρους και 
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών 
και άλλες διατάξεις», σε άρθρο τού εν λόγω ΦΕΚ, για τα 
διαγράμματα ροής εργασιών της επιχείρησης, αναγράφεται: 
 
«Τα διαγράμματα ροής πρέπει να είναι αντίστοιχα με τις κατηγορίες 
και δραστηριότητες που συνυπάρχουν: 
• Οι επιχειρήσεις του Επιπέδου Ι (χαμηλού κινδύνου) τηρούν τα 
διαγράμματα ροής των διεργασιών της Επιχείρησης υπογεγραμμένα 
από τον Υγειονομικά υπεύθυνο ή Υγιεινολόγο Τ.Ε. ή επιστήμονα 
σχετικής ειδικότητας. 
• Οι επιχειρήσεις του Επιπέδου ΙΙ (μεσαίου κινδύνου) και III (υψηλού 
κινδύνου) όπου υπάρχει παραγωγική διαδικασία τα διαγράμματα ροής 
συνοδεύονται από περιγραφική έκθεση υπογεγραμμένα από 
Υγιεινολόγο Τ.Ε. ή επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.» 
 
Πριν την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου όπως γνωρίζετε,  
τα διαγράμματα ροής εργασιών της επιχείρησης 
συντάσσονταν από τους διπλωματούχους μηχανικούς. 
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Με την εφαρμογή όμως του νέου νόμου, αυτό δεν διευκρινίζεται, 
καθώς αναφέρεται γενικά και αόριστα «επιστήμονα σχετικής 
ειδικότητας», με αποτέλεσμα σχετικά διαγράμματα μελών μας, να 
μην γίνονται αποδεκτά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως μας 
ανέφεραν. 
 
Συνάδελφε Πρόεδρε, 
 
Σας παρακαλούμε και σας προτείνουμε παράλληλα, να απευθυνθείτε 
στο αρμόδιο Υπουργείο με ερώτημά σας για το θέμα, προκειμένου να 
διευκρινιστεί πλήρως, ότι τα συγκεκριμένα διαγράμματα μπορούν να 
συντάσσονται και από διπλωματούχους μηχανικούς, όπως ίσχυε και 
στο πρόσφατο παρελθόν. 
 
 
 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή 
   
 

   Η Πρόεδρος                     Η Γ. Γραμματέας 

                                 
     Νάνσυ Καπούλα                      Θεοδώρα Παπάζογλου                 

 

 


