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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η έως πρότινος ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη Α1 β/8577/83 
(ΦΕΚ 526/τ.Β’/1983) "Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών 
ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ει-
δικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και 
καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών", καθώς και οι μεταγε-
νέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, καταργήθηκαν 
και αντικαταστάθηκαν από την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./
οικ.96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β’/2012) "Υγειονομικοί όροι και προϋπο-
θέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες 
διατάξεις". Παράλληλα, με την ισχύ της νέας Διάταξης καταργή-
θηκαν Διατάξεις όπως η Α1β/10337/82 (ΦΕΚ 915/82 τ.Β’) "Κρί-
ση καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων, που άρχισαν να 
ιδρύονται πριν από τις 24-2-1982, για τη χορήγηση άδειας λει-
τουργίας τους" και η Υ1β/6020/93 (ΦΕΚ94/93 τ.Β’) "Ειδικοί οροί 
και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστά-
σεων των κρατικών αερολιμένων". Η νέα Υγειονομική Διάταξη 
αφορά την ίδρυση νέων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος, αλλά και τη λειτουργία των υφιστάμενων επιχειρήσεων. 
Επίσης, οι κατευθύνσεις της Διάταξης γίνονται τόσο προς τους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς, μέσα στα πλαίσια της αδειοδότησης 
και των έκτακτων ελέγχων, αλλά και προς τους επιχειρηματίες, 
οι οποίοι οφείλουν να αναπτύσσουν συστήματα αυτοελέγχου 
και να διατηρούν τεκμηριωμένες διαδικασίες. Ειδικότερα, η νέα 
Διάταξη επιτυγχάνει τα παρακάτω:
• Θέτει νέους κανόνες και προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και ποτών, στοχεύοντας στην ευθύνη των επιχειρη-
ματιών για την υγιεινή και την ασφάλεια των παραγόμενων 
προϊόντων και στον αποτελεσματικότερο με αυτό τον τρόπο, 
έλεγχο των υγειονομικών υπηρεσιών. 
• Αλλάζει την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων τροφίμων-

ποτών, ενώ θεσπίζει ειδικές προϋποθέσεις για κάθε κατηγορία.
• Καθορίζει πρότυπο έντυπο έκθεσης Υγειονομικού ελέγχου.
• Καταργεί αναχρονιστικές Υγειονομικές Διατάξεις.
Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών επαναπροσδιορίζονται. 
Μετά τον Οκτώβριο του 2012, ημερομηνία έναρξης της νέας Δι-
άταξης, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται ανάλογα με το είδος της 
δραστηριότητας τους, σε κατηγορίες. Ειδικότερα:
• Κατηγορία Ι: Παρασκευαστές και Συσκευαστές που πωλούν 
λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας και παραγωγής νω-
πών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής 
φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής 
και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.
• Κατηγορία II: Αποθήκευση, Διανομείς και Μεταφορείς. 
• Κατηγορία IIΙ: Επιχειρήσεις Λιανικού - Χονδρικού Εμπορίου.
• Κατηγορία IV: Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών: Επιχειρήσεις 
Μαζικής Εστίασης και Χώροι Αναψυχής, καθώς και επιχειρήσεις 
προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών.  
• Κατηγορία V: Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας. 
Ωστόσο, πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι ανωτέρω κατηγορίες δεν 
είναι εξαντλητικές και επιτρέπεται η διεύρυνσή τους σε περίπτω-
ση που υπάρξουν αλλαγές στις παραγωγικές διαδικασίες. 
Η αντιστοίχιση των ανωτέρω κατηγοριών με τα καταστήματα 
της καταργηθείσας Υγειονομικής Διάταξης, είναι η ακόλουθη: 

Κατηγορία Ι 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν παρασκευαστές και συσκευα-
στές που πωλούν λιανικώς, παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, 
παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγικές 
μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων 
ειδών ζαχαροπλαστικής και μονάδες παραγωγής κακάο, σο-
κολάτας και ζαχαρωτών. Αντιστοίχιση με τα εργαστήρια τροφί-
μων - ποτών και με τα εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων.

Η ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η έμφαση στον 

τρόπο του υγειονομικού ελέγχου, καθώς και το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, συντέλεσαν στην αλλαγή της νομοθεσίας 

και στη δημιουργία της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β’/2012).

Νέα Υγειονομική Νομοθεσία:
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις;

Κατηγορία ΙΙ 
• Αποθήκευση - Διανομείς: Αντιστοίχιση με αποθήκες τροφί-
μων - ποτών χονδρικού εμπορίου.
• Μεταφορείς - οχήματα μεταφοράς τροφίμων - ποτών: Δεν 
υπάρχει αντιστοίχιση. 
• Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής - πώλησης τροφίμων 
ή ποτών: Αντιστοίχιση με τις μηχανές ή συστήματα αυτόματης 
διάθεσης τροφίμων.

Κατηγορία ΙΙΙ 

Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου & Πώληση 
τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου: Αντι-
στοίχιση με τα ακόλουθα καταστήματα: παντοπωλεία, οπωρο-
πωλεία, κρεοπωλεία, πτηνοπωλεία, αυγοπωλεία, ιχθυοπωλεία, 
πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων, καφεκοπτεία, πρατήρια 
ελαίων και λιπών, πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστι-
κής, αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής, πρατήρια άρτου, 
πρατήρια ετοίμων φαγητών, κατάστημα ξηρών καρπών και 
ζαχαρωδών προϊόντων, κάβα, υπεραγορές τροφίμων (cash & 
carry), λαϊκές αγορές, πώληση τυποποιημένων παγωτών ανα-
ψυκτικών ποτών και ορισμένων ζαχαρωδών προϊόντων στα 
αναπηρικά περίπτερα και καταστήματα ψιλικών, πλανόδιοι και 
στάσιμοι μικροπωλητές τροφίμων και ποτών.

Κατηγορία IV 

Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης
• Πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας): Αντιστοί-
χιση με ζαχαροπλαστείο με τραπεζοκαθίσματα, γαλακτοπωλείο, 
αναψυκτήριο, μπουγατσάδικο, λουκουματζίδικο, αναψυκτήρια 
περίπτερα, κινητά καταστήματα καντίνες, οβελιστήριο για όρθι-
ους και διερχόμενους, παγωτοπωλεία, κυλικεία.
• Πλήρους γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας): Αντιστοίχι-
ση με εστιατόριο, ψητοπωλείο, σνακ μπαρ, οβελιστήριο, πιτσα-
ρία, ψαροταβέρνα.
• Προσφοράς τροφίμων - ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς 
χώρους: Αντιστοίχιση με αναψυκτήρια περίπτερα, κινητά κατα-
στήματα καντίνες, πλανόδιοι - στάσιμοι μικροπωλητές τροφί-
μων και ποτών.
Επιχειρήσεις Αναψυχής
• Επιχειρήσεις Αναψυχής, καθώς και Επιχειρήσεις Προσφο-
ράς κατά κύριο λόγο ποτών: Αντιστοίχιση με καφενείο, καφε-
τέρια, μπαρ, open bar, κυλικείο, ζαχαροπλαστείο χωρίς παρα-
σκευαστήριο.
• Κέντρα Διασκέδασης: Αντιστοίχιση με κέντρα διασκέδασης.
• Στεγασμένοι και Υπαίθριοι Χώροι Εκδηλώσεων: Αντιστοίχι-
ση με στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων.

Κατηγορία V 

Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας: Αντιστοίχιση με αρ-
τοποιεία, πρατήρια άρτου, επιχειρήσεις περάτωσης έψησης. Η 
νέα Υγειονομική Διάταξη θέτει ακόμη μία, ιδιαίτερα σημαντική 
παράμετρο: υπάρχει η δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας με 
άλλη δραστηριότητα. Πλέον, οι επιχειρήσεις τροφίμων και πο-
τών μπορούν να λειτουργούν παράλληλα με εμπορικές ή μη 
δραστηριότητες. Βασική όμως απαίτηση είναι ο χώρος να είναι 
σαφώς ή νοητά διαχωρισμένος ή ανάλογα με την επικινδυνό-
τητα των δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα να αποφεύγεται η 
διασταυρούμενη επιμόλυνση και να διασφαλίζεται η υγιεινή 
και η ασφάλεια των τροφίμων. 

Τελικά τι είναι ο υγειονομικός έλεγχος;

Σε αρκετούς χώρους επικρατεί η λανθασμένη άποψη, πως ο 

υγειονομικός έλεγχος αφορά μόνο τους χώρους επεξεργασίας 
τροφίμων. Ο υγειονομικός έλεγχος δεν περιορίζεται μόνο στους 
ανωτέρω χώρους, αλλά αποτελεί μια γενικότερη και λεπτομερή 
εξέταση από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, σε χώρους, εγκα-
ταστάσεις και αντικείμενα, καθώς και σε τρόφιμα ζωικής ή φυτι-
κής προέλευσης και ποτά (άρθρο 3 της Υγειονομικής Διάταξης). 
Επίσης, ο υγειονομικός έλεγχος διενεργείται τακτικά ή έκτακτα 
στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών όπως είναι τα ξενοδοχεία, 
τα κουρεία, τα νοσοκομεία κ.λπ., σε εργοστάσια, εργαστήρια και 
γενικότερα σε κάθε χώρο που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τη 
Δημόσια Υγεία. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας, πως για τη 
διενέργεια του υγειονομικού ελέγχου, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί 
βασίζονται τόσο στις Εθνικές όσο και στις Κοινοτικές Διατάξεις. 
Συνεπώς, κάθε επιχείρηση τροφίμων και ποτών οφείλει να είναι 
ενήμερη και να εναρμονίζεται πλήρως σύμφωνα με την Εθνι-
κή και Κοινοτική νομοθεσία που διέπει τη συγκεκριμένη επιχεί-
ρηση. Σε περίπτωση υγειονομικού ελέγχου και εντοπισμού μη 
συμμορφώσεων σε μια επιχείρηση, αναφέρονται οι προτεινό-
μενες βελτιώσεις και καθορίζεται προθεσμία επανελέγχου. Εάν 
όμως οι παραβάσεις αποτελούν κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία ή 
αποτελούν μη συμμορφούμενες κατ’ εξακολούθηση παραβά-
σεις, τότε συνεπάγεται επιβολή κυρώσεων και σύνταξη έκθεσης 
υγειονομικής επιθεώρησης, η οποία αποστέλλεται στην αρμό-

Δαουτάκου Μαρία {Υγιεινολόγος Τ.Ε. - Επόπτρια Δημόσιας Υγείας}
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δια κατά τον Νόμο Αρχή. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου οι επι-
χειρήσεις τροφίμων και ποτών δεν διαθέτουν την προβλεπόμε-
νη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ή δεν συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ή ακόμη και παρεμπόδισης του 
ελέγχου, συνεπάγονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις μεταξύ 
των οποίων και η σφράγιση της επιχείρησης.

HACCP, αυτοέλεγχος, διαδικασίες και άλλα...

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η νέα Διάταξη ορίζει πως οι επι-
χειρηματίες οφείλουν να αναπτύσσουν συστήματα αυτοελέγχου 
και να διατηρούν τεκμηριωμένες διαδικασίες. Μέσα από τη συ-
γκεκριμένη Διάταξη και τις Εγκυκλίους που δημοσιεύθηκαν στη 
συνέχεια, όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεού-
νται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών 
ανάλογα πάντα με τη φύση και το μέγεθος της κάθε επιχείρησης. 
Πρακτικά, συνεπάγεται πως οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τρο-
φίμων και ποτών οφείλουν να διατηρούν διαδικασίες σύμφωνα 
με τις αρχές του HACCP και να εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις 
τους πληρούν όλες τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής σε όλα τα 
στάδια που εφαρμόζονται από την εκάστοτε επιχείρηση. Εύλογα 
θα αναρωτηθεί κανείς τι είναι το HACCP, ποιες είναι οι αρχές του 
και τι πρέπει εν τέλει να κάνει η επιχείρηση; Ας τα δούμε με τη 
σειρά... Το HACCP αποτελεί μια διαδικασία που αποσκοπεί στην 
ασφάλεια των τροφίμων. Ζητάει να γνωρίσουμε τους κινδύνους 
που αφορούν τα τρόφιμα που διαχειρίζεται μια επιχείρηση και 
έπειτα να επέμβουμε για να μειώσουμε ή να εξαλείψουμε τους 
κινδύνους. Για αυτό το λόγο η ανάλυση κινδύνων περιλαμβά-
νει ορισμένες "αρχές", οι οποίες δεν είναι στατικές και μπορούν 
να τροποποιηθούν ανάλογα με τις αλλαγές που μπορεί να προ-
κύψουν στο προϊόν, τις μεθόδους ή γενικότερα σε οποιοδήποτε 
στάδιο. Οι "αρχές" του HACCP είναι οι ακόλουθες: 
• Εντοπισμός των κινδύνων. 
• Εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου. 
• Καθορισμός κρίσιμων ορίων. 
• Εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών παρακολούθησης 
των κρίσιμων σημείων ελέγχου. 
• Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση που ένα 
κρίσιμο σημείο ελέγχου δεν βρίσκεται υπό έλεγχο. 
• Διαδικασίες επαλήθευσης όλων των παραπάνω για να γνωρί-
ζουμε αν λειτουργούν αποτελεσματικά. 
• Απόδειξη με έγγραφα και φακέλους για την ουσιαστική εφαρ-
μογή όλων των παραπάνω. 
Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που σύμφωνα με τη νέα νο-
μοθεσία (Εγκύκλιος 2), απαιτείται η εφαρμογή πλήρους συστή-
ματος HACCP πρέπει να είναι οι εξής:
• Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην Κατηγορία Ι (Παρασκευα-

στές και Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μο-
νάδες αρτοποιίας, Παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, 
Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, δι-
ατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και τέλος μονάδες παρα-
γωγής κακάο, σοκολάτας αλλά και ζαχαρωτών).
• Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην Κατηγορία ΙΙ (Αποθήκευση, 
Διανομείς και Μεταφορείς). 
• Ορισμένες επιχειρήσεις της Κατηγορίας ΙΙΙ, κατά την κρίση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας (π.χ. σούπερ μάρκετ, μικτές επιχειρήσεις 
τροφίμων και ποτών με άλλες επιχειρήσεις κ.τ.λ.). 
• Από τις επιχειρήσεις της Κατηγορίας ΙV (Επιχειρήσεις Παροχής 
Υπηρεσιών: Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης και Χώροι Ανα-
ψυχής, καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών), οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης 
πλήρους γεύματος και από τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης 
πρόχειρου γεύματος όσες διαθέτουν παρασκευαστήριο για την 
παραγωγή πρόχειρων γευμάτων. 
• Τα αρτοποιεία. 
• Οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης.
Πρέπει να διευκρινισθεί, ότι δεν αποτελεί υποχρέωση της επι-
χείρησης η υποβολή του HACCP ως δικαιολογητικού για την 
αδειοδότηση. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις τρο-
φίμων και ποτών πρέπει να ακολουθούν τους Κανόνες Ορθής 
Υγιεινής Πρακτικής, όπως και τους αντίστοιχους Εθνικούς Οδη-
γούς Υγιεινής. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών 
υποχρεούνται να τηρούν τα παρακάτω αρχεία τεκμηρίωσης 
διαδικασιών: 
Αρχείο 1ο: Προσωπικού (περιλαμβάνει αποδεικτικά εκπαίδευ-
σης του προσωπικού, πιστοποιητικά υγείας κ.λπ.).
Αρχείο 2ο: Νερού (αποδεικτικά υδροδότησης - δειγματοληψίες).
Αρχείο 3ο: Καθαρισμού - Απολύμανσης (περιέχει τα προγράμ-
ματα καθαρισμού, πιστοποιητικά καταλληλότητας κ.α.).
Αρχείο 4ο: Απεντόμωσης Μυοκτονίας (πρόγραμμα καταπολέ-
μησης, δελτία δεδομένων ασφαλείας, κατόψεις κ.λπ.).
Αρχείο 5ο: Θερμοκρασιών (αποτελείται από τα αρχεία παρακο-
λούθησης των θερμοκρασιών).
Αρχείο 6ο: Πρώτων Υλών και Προμηθευτών (κάθε στοιχείο που 
απαιτείται για τον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας, όπως τα δελτία 
αποστολής των προϊόντων).
Η νέα Υγειονομική Διάταξη δίνει τη δυνατότητα διεύρυνσης των 
πεδίων παρασκευής, αποθήκευσης, πώλησης, ή διανομής μιας 
επιχείρησης, με βασική παράμετρο τη διασφάλιση της υγιεινής 
και ασφάλειας των τροφίμων. 
Παράλληλα, οι ίδιοι οι επαγγελματίες οφείλουν να αυτό-
ελέγχουν τις επιχειρήσεις τους μέσω διαδικασιών και αρχείων 
και να εξασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων τους. 


