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ΘΕΜΑ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Α.Ν. 2520/40 (ΦΕΚ273/τΑ/4-9-1940) «περί Υγειονομικών Διατάξεων».
2.Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τΑ/10-3-2000) «περί Οργανισμού του
Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας»
3. Το Ν.3861/2010(ΦΕΚ112/τΑ/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια και Λοιπές Διατάξεις».
4.Την Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/83(ΦΕΚ 526/τΒ/24-9-83) με θέμα
«Υγειονομικός Έλεγχος, γενικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των
καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή/και ποτών και ειδικοί όροι
ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών»
όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.
5. Την Υ.Δ 8405/92(ΦΕΚ665/τβ/29-10-1992) «Αντικατάσταση του άρθρου 14
της Α1β8577/83 Υ.Δ».
6. Τον Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου της Ευρώπης
852/2004.
7.Τον Ν. 1568/1985»Υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων»(ΦΕΚ177/τΑ/1985) όπως έχει τροποποιηθεί.
8.Τις Διατάξεις του Ν. 3991/2011 «Αναθεωρημένος Διεθνής Υγειονομικός
Κανονισμός του Π.Ο.Υ(ΦΕΚ162/τΑ/2011).
9.Τα σχετικά έγγραφα των Περιφερειακών Υγειονομικών Υπηρεσιών και
Επαγγελματικών Οργανώσεων στα οποία διατυπώνονται προτάσεις
για την τροποποίηση της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διατάξεως.
10.Η αρ. πρωτ. ΔΥ1δ/8866/3-3-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημόσιας του ΥΥΚΑ με θέμα «Ανασυγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την
συμπλήρωση της νομοθεσίας που σχετίζεται με τα ατομικά βιβλιάρια των
εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
11. Την ανάγκη λήψης μέτρων για να προστατευτεί η υγεία του πληθυσμού.
12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
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δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Άρθρο 1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Αντικαθιστούμε την Υ.Δ 8405/92(ΦΕΚ665/τβ/29-10-1992)) « Αντικατάσταση
του άρθρου 14 της Α1β8577/83 Υ.Δ» ως εξής:
Όσοι απασχολούνται

ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις

υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με τα
τρόφιμα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας.
Στο πιστοποιητικό θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές
εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη
συμβατό με την απασχόλησή του.
Για την απόκτηση του πιστοποιητικού υγείας οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις
υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκτός από τη ιατρική κλινική εξέταση η οποία θα
γίνεται από Κρατικό ή Ιδιώτη Ιατρό θα υποβάλλονται υποχρεωτικά όλοι σε
ακτινογραφία θώρακος.
Οι χειριστές τροφίμων επιπλέον θα υποβάλλονται σε καλλιέργεια και
παρασιτολογική κοπράνων.
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Το Πιστοποιητικό υγείας ισχύει για πέντε χρόνια από την έκδοσή του και
ανανεώνεται μετά τη λήξη του επαναλαμβάνοντας όλες τις εξετάσεις (Ιατρική
κλινική εξέταση κ.λ.π.).
Σε ειδικές περιπτώσεις, που η σχετική εργατική Νομοθεσία προβλέπει την
ενσωμάτωση του βιβλιαρίου εργασίας και υγείας των απασχολουμένων σε
ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. των
απασχολουμένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις), οι κάτοχοι των βιβλιαρίων
τούτων οφείλουν να υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές (κλινικές και
εργαστηριακές) εξετάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Τα Πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού θα φυλάσσονται στις Επιχειρήσεις
υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα επιδεικνύονται όταν ζητούνται, στα
αρμόδια όργανα υγειονομικού ελέγχου.
Απαγορεύεται ο χειρισμός των τροφίμων και η με οποιαδήποτε ιδιότητα
είσοδος σε χώρους εργασίας με τρόφιμα οποιουδήποτε προσώπου πάσχει
από νόσημα ή είναι φορέας νοσήματος που μεταδίδεται διά των τροφών ή
προσώπου με μολυσμένα τραύματα ή πάσχοντοςι από δερματική μόλυνση,
έλκη, διάρροια, βήχα, καταρροή με πυρετό ή ίκτερο εάν υφίσταται κίνδυνος
άμεσης ή έμμεσης μόλυνσης του τροφίμου.
Κάθε πρόσωπο απασχολούμενο σε επιχείρηση τροφίμων ή ποτών το οποίο
έχει προσβληθεί και ενδέχεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμα, πρέπει να
αναφέρει αμέσως την ασθένεια ή τα συμπτώματα, και ει δυνατόν τα αίτιά τους,
στον υπεύθυνο της επιχείρησης.
. Η υγεία των άμεσων χειριστών τροφίμων που εισέρχονται στους χώρους
επεξεργασίας και συσκευασίας και χειρίζονται τρόφιμα ή επιβλέπουν τους
χειριστές είναι ευθύνη της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό η επιχείρηση
πρέπει να αποδεικνύει με

εσωτερικές διαδικασίες ότι οι εργαζόμενοι

γνωρίζουν τις απαιτήσεις και ότι η επιχείρηση προβαίνει σε επαρκείς
ελέγχους.
Τέλος απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας από κάθε πρόσωπο
που εργάζεται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες με τρόφιμα, το οποίο
πρέπει να φορά κατάλληλο, καθαρό και, όταν είναι αναγκαίο, προστατευτικό
ρουχισμό.
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Άρθρο 2
Τα ατομικά βιβλιάρια υγείας τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί ισχύουν έως την
ημερομηνία λήξης τους.
Η παρούσα ισχύει από την Δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Εθνικό Τυπογραφείο
(Με την παράκληση να Δημοσιευτεί στην

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Γρ. Υπουργού Υγείας
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα
3. Γρ. Γενικού Γραμ. Δημόσιας Υγείας
4. Γρ.Προισταμένης Γεν. Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας.
5.Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

