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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797 (1)
Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις 

υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Α.Ν. 2520/40 (ΦΕΚ 273/τ.Α/4−9−1940) «περί Υγει−

ονομικών Διατάξεων». 
2. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α/10−3−2000) «περί Οργα−

νισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
3. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 
και Λοιπές Διατάξεις». 

4. Την Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/ 
24−9−83) με θέμα «Υγειονομικός Έλεγχος, γενικοί όροι 
ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων και εργα−
στηρίων τροφίμων ή/και ποτών και ειδικοί όροι ιδρύσε−
ως και λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων ή/και 
ποτών» όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα. 

5. Την Υ.Δ 8405/92 (ΦΕΚ 665/τ.Β΄/29−10−1992) «Αντικα−
τάσταση του άρθρου 14 της Α1β8577/83 Υ.Δ.».

6. Τον Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβου−
λίου της Ευρώπης 852/2004.

7. Τον Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζο−
μένων» (ΦΕΚ 177/τ.Α/1985) όπως έχει τροποποιηθεί.

8. Τις Διατάξεις του Ν. 3991/2011 «Αναθεωρημένος Δι−
εθνής Υγειονομικός Κανονισμός του Π.Ο.Υ.» (ΦΕΚ 162/
τ.Α/2011).

9. Τα σχετικά έγγραφα των Περιφερειακών Υγειονομι−
κών Υπηρεσιών και Επαγγελματικών Οργανώσεων στα 

οποία διατυπώνονται προτάσεις για την τροποποίηση 
της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διατάξεως. 

10. Η υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/8866/3−3−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Δημόσιας του ΥΥΚΑ με θέμα «Ανασυ−
γκρότηση Ομάδας Εργασίας για την συμπλήρωση της 
νομοθεσίας που σχετίζεται με τα ατομικά βιβλιάρια 
των εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδι−
αφέροντος».

11. Την ανάγκη λήψης μέτρων για να προστατευτεί η 
υγεία του πληθυσμού.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋ−
πολογισμό, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 

Αντικαθιστούμε την Υ.Δ. 8405/92 (ΦΕΚ 665/τ.Β/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 ερ−
γαζόμενοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
εκτός από τη ιατρική κλινική εξέταση η οποία θα γίνεται 
από Κρατικό ή Ιδιώτη Ιατρό θα υποβάλλονται υποχρε−
ωτικά όλοι σε ακτινογραφία θώρακος.

Οι χειριστές τροφίμων επιπλέον θα υποβάλλονται σε 
καλλιέργεια και παρασιτολογική κοπράνων.

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.λπ.). 

Σε ειδικές περιπτώσεις, που η σχετική εργατική Νο−
μοθεσία προβλέπει την ενσωμάτωση του βιβλιαρίου 
εργασίας και υγείας των απασχολουμένων σε ορισμένες 
κατηγορίες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(π.χ. των απασχολουμένων σε ξενοδοχειακές επιχειρή−
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σεις), 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 φυλάσ−
σονται στις Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος 
και θα επιδεικνύονται όταν ζητούνται, στα αρμόδια όρ−
γανα 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 τρο−
φών ή προσώπου με μολυσμένα τραύματα ή πάσχοντος 
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 τροφί−
μων 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 εισέρχο−
νται στους χώρους επεξεργασίας και συσκευασίας και 
χειρίζονται τρόφιμα ή επιβλέπουν τους χειριστές είναι 
ευθύνη της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό η επιχεί−
ρηση 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 καθαρι−
ότητας 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.

Άρθρο 2
Τα ατομικά βιβλιάρια υγείας τα οποία έχουν ήδη εκ−

δοθεί ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης τους.
Η παρούσα ισχύει από την Δημοσίευσή της στην Εφη−

μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

F
   Αριθμ. 1507 (2)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφέρεια 
Κρήτης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι Ν. 3852/2010, 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. −Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 136/2010, «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του Ν.2685/1999, «Κάλυψη δαπανών με−
τακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας 
και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 Ν. 2738/1999, 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 

μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις», όπου ορίζεται ότι αντί των κοινών 
υπουργικών αποφάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 
2 του Ν.2685/1999 εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του 
αρμοδίου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (νυν Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης), προκειμένου για υπαλλήλους που 
υπηρετούν στις Περιφέρειες και στους Δήμους.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010, «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας−Επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

6. Το με υπ’ αριθμ. 8717/3333/31−01−2012 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης.

7. Το με υπ’ αριθμ. 12441/4905/6−2−2012 έγγραφο της Δ/
νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο 
βεβαιώνει ότι στον προϋπολογισμό της Ενότητας Περι−
φέρειας 00 οικονομικού έτους 2012 έχουν εγγραφεί πι−
στώσεις για την πληρωμή των εκτός έδρας οδοιπορικών 
εξόδων των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες 
της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης στους ΚΑΕ 00.072−
00.0711, 00.072−00.713 και 00.071−00.9179 συνολικού πο−
σού 178.000,00 €, καθώς και ότι το ύψος της εν λόγω 
προκαλούμενης δαπάνης που θα βαρύνει τον προϋπο−
λογισμό οικονομικού έτους 2012 δεν θα υπερβεί το ύψος 
των εγγεγραμμένων πιστώσεων ύψους 178.000,00 €.

8. Το υπ’ αριθμ. οικ. 12437/4903/6−2−2012 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης με 
το οποίο βεβαιώνει ότι έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης− Περιφερεια−
κής Ενότητας Ηρακλείου έτους 2012 στους ΚΑΕ 01.072−
00.0711 και 01.071− 00.9179 συνολικού ποσού 200.000,00€ 
για την πληρωμή των εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων 
των υπηρετούντων υπαλλήλων της, καθώς και ότι το 
ύψος της εν λόγω προκαλούμενης δαπάνης που θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 δεν 
θα υπερβεί το ύψος των εγγεγραμμένων πιστώσεων 
ύψους 200.000,00 €.

9. Το υπ’ αριθμ. ΔΥ/17−01−2012 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοικητικού−Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων με το οποίο βεβαιώνει ότι στον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Κρήτης−Περιφερειακής Ενότητας Χα−
νίων για το οικονομικό έτος 2012 έχει εγγραφεί πίστωση 
204.000,00€ στον ΚΑΕ 0711 για την αντιμετώπιση των 
δαπανών κίνησης και εκτός έδρας αποζημιώσεων των 
υπηρετούντων υπαλλήλων της.

10. Το υπ’ αριθμ. ΔΥ/16−1−2012 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοικητικού−Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Ρεθύμνου με το οποίο βεβαιώνει ότι στον προϋπολογι−
σμό της Περιφέρειας Κρήτης−Περιφερειακής Ενότητας 
Ρεθύμνου για το οικονομικό έτος 2012 έχει εγγραφεί πί−
στωση 233.799,00€ στον ΚΑΕ 0711 για την πληρωμή των 
εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων των υπηρετούντων 
υπαλλήλων της, και ότι το ύψος της προκαλούμενης 
δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 233.799,00€.

11. Το υπ’ αριθμ. ΔΥ/26−1−2012 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοικητικού−Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Λασιθίου με το οποίο βεβαιώνει ότι στον προϋπολογι−
σμό της Περιφέρειας Κρήτης−Περιφερειακής Ενότητας 
Λασιθίου για το οικονομικό έτος 2012 έχει εγγραφεί πί−
στωση ύψους 168.000,00€ στον ΚΑΕ 0711 για την κάλυψη 
των εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων 
της, και ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης που 
θα προκύψει ανέρχεται στο ποσό των 160.000,00 €, 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων ημε−
ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων 
στην Περιφέρεια Κρήτης ως κατωτέρω:




