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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   &                    Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/82105 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                            
Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ     
 ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ         
TMHMA ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                        
                                                                                                             ΠΡΟΣ : 
Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
FAX 
Τηλέφωνο 
Mail 

: Αριστοτέλους 17 
: 10433 Αθήνα 
: Κουτσιαρή Φωτ./Ντίνη Αικ. 
:2132161907 
: 2132161340,1350 
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Όλες τις Περιφέρειες της χώρας  
Περιφερειακές Ενότητες  
 
α) Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας &  
Κοινωνικής Μέριμνας,  
Τμήματα Περιβαλλοντικής  
Υγιεινής & Υγειονομικού  
Ελέγχου  
Έδρες τους.  
 
β) Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου  
& Περιβαλλοντικής Υγιεινής,  
Έδρες τους  

                                                         
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 
                                                   
ΘΕΜΑ:        Έκδοση πιστοποιητικού υγείας για εξαγωγή τροφίμων σε τρίτες χώρες  σε 

επιχειρήσεις αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 
 
Σχετ.  1 Οι Κανονισμοί (ΕΚ) 178/2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε 
θέματα ασφαλείας των τροφίμων, Καν. 852/2004 για την υγιεινή των 
τροφίμων», Καν. 882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων. 

 2 Ο ν.3172/2003(ΦΕΚ 197/τ.Α’/06.08.2003), «Οργάνωση και 
εκσυγχρονισμός υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

 3 Ο ν. 4442/2016(ΦΕΚ 230/τ.Α) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» κεφ. ΣΤ΄. 

 4 Ο ν. 4512/2018(ΦΕΚ 5/τ.Α) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής 
Προσαρμογής και άλλες  διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 127 

«Καθορισμός  Πλαισίου  Εποπτείας   των  Οικονομικών  Δραστηριοτήτων 
και  της   αγοράς  προϊόντων και λοιπές διατάξεις» 
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 5 Το Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/9-10-2017 τ. Α) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας». 

 6 Η με αριθμ. πρωτ. 32720/392/Φ.15 (ΦΕΚ 1061/τ.Β) Κ.Υ.Α «Απλούστευση 
πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων 
και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης 
λειτουργίας». 

 7 Η Κ.Υ.Α 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/τ.Β) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα 
εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 
853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 8 Η υπ’ αριθμ. 47829/2017(ΦΕΚ 2161/τ.Β) Απόφαση του Υπουργού Υγείας  
«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / 
ποτών και  άλλες διατάξεις».    

 9 Η υπ’ αριθμ. Α1β/4841/79 Υγειονομική Διάταξη περί της Ποιότητας των 
εμφιαλωμένων νερών όπως  τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 1263/99 (ΦΕΚ 
1070/ Β/1999) και τις Γ1(δ) /ΓΠ οικ. 80012/19.10.2015 (ΦΕΚ 2273/Β΄/2015) 
και Γ1(δ) /ΓΠ οικ. 83217/30.10.2015 (ΦΕΚ 2344/Β/2015) Υπουργικές 
Αποφάσεις. 

 10 Το υπ’ αριθμ. 433/83 Π.Δ. (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκμετάλλευσης και 
κυκλοφορίας στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών», όπως 
τροποποιήθηκε με την Υ2/οικ.329/2.2.1998 (ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998) 
Απόφαση 

 11 Η με ΑΔΑ: ΨΥΘΛ465ΦΥΟ-5Λ5 διευκρινιστική εγκύκλιος με θέμα «Παροχή 
διευκρινήσεων σχετικά με τον υγειονομικό έλεγχο μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων αρμοδιότητας των Υγειονομικών Υπηρεσιών». 

 12 Τα με αριθμ. πρωτ. 11699/30-7-2008  και  9558/27.05.2014  (ΑΔΑ: 
75ΒΩΟΡ9Τ-Ρ5Δ) έγγραφα του ΕΦΕΤ. 

 13 Το με αριθμ. πρωτ. 298416/3699/31-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης  
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής  Μέριμνας –Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
& Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε Ηλείας με επισυναπτόμενα το με αριθμ. 
πρωτ. 2919/23-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου Επιχειρήσεων του 
ΕΦΕΤ της Περιφερειακής Δ/νσης Δυτικής Ελλάδας. 

 
 

Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό (13) ερώτημα της Δ/νσης Υγείας της Π.Ε. Ηλείας 

αναφορικά με τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών υγείας (Health Certificate) εξαγωγής 

προϊόντων σε μεταποιητικές δραστηριότητες από τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας, σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

 Οι Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (νυν Περιφερειακών 

Ενοτήτων), κατά τη διάρκεια των υγειονομικών ελέγχων, που γίνονται στις 

επιχειρήσεις τροφίμων που εμπίπτουν στις ισχύουσες  υγειονομικές διατάξεις  (8,9,10 

σχετ.), έχουν την ευθύνη εφαρμογής των Κανονισμών  (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 

882/2004 και. 852/2004. 
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 Ο Ε.Φ.Ε.Τ., με το υπ’ αρίθμ 9558/27.05.2014 έγγραφο του (σχετ.12) δίνει 

κατευθυντήριες οδηγίες στις Περιφερειακές του υπηρεσίες σχετικά με την έκδοση 

πιστοποιητικών υγείας (Health Certificate) στην περίπτωση εξαγωγής τροφίμων (εκτός 

Ευρωπαϊκής ένωσης).Επίσης σύμφωνα με το  υπ. αρίθμ. πρωτ. 11699/30-7-2008 

έγγραφο του (σχετ.12) η αδειοδότηση εργαστηρίων τροφίμων παρασκευής προϊόντων 

(φρυγανιές, μπισκότα και διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής, είδη σοκολατοποιΐας και 

ζαχαρωτών, εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά κ.λπ.) λειτουργούσαν κατόπιν σύμφωνης   

γνώμης  της Υγειονομικής Υπηρεσίας.  

 Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο [σχετ.(6)] η σύμφωνη γνώμη των Υγειονομικών 

Υπηρεσιών αντικαταστάθηκε με εκ των υστέρων  έλεγχο  στις ανωτέρω  μεταποιητικές 

επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται μετά την διαδικασία της γνωστοποίησης 

(εγκύκλιος ΑΔΑ: ΨΥΘΛ465ΦΥΟ-5Λ5). Σημειώνεται ότι, για λόγους προσαρμογής στο 

Ευρωπαϊκό δίκαιο εξακολουθεί να ισχύει η σχετική υποχρέωση της σύμφωνης γνώμης 

για τη δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων 

εμφιαλωμένων νερών». 

 Το Υπουργείο Υγείας μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο (σχετ. 5) για τη μελέτη και τον 

καθορισμό των υγειονομικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και της λήψης των 

υγειονομικών μέτρων που αφορούν κάθε είδους επιχείρηση που από τη λειτουργία της 

επηρεάζεται η Δημόσια Υγεία, καθώς επίσης αποτελεί εποπτεύουσα Αρχή για τον 

έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων (σχετ. 4). 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες  διενεργούν 

ελέγχους σε μεταποιητικές επιχειρήσεις του τομέα ευθύνης τους και χορηγούν 

πιστοποιητικά υγείας για τις εξαγωγές  των προϊόντων τους σε χώρες εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα πιστοποιητικά υγείας εκδίδονται από τις υγειονομικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις 

που βρίσκονται στην αρμοδιότητα τους (σχετ. 8,9,10,11) κατόπιν αιτήματος των 

επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξάγουν τρόφιμα εκτός της Ε.Ε., για να βοηθήσουν τους 

τοπικούς εξαγωγείς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υγιεινής των τροφίμων. Ο 

υγειονομικός έλεγχος των εγκαταστάσεων της επιχείρησης τροφίμων πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας, καθώς επίσης οι 

πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων, στα 

συνοδευτικά έγγραφα (τιμολόγια κ.λπ.) και να είναι ακριβή πριν από την έκδοση του 

πιστοποιητικού υγείας. Οι υγειονομικές υπηρεσίες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που προορίζονται για αποστολή 

σε άλλο κράτος μέλος ελέγχονται με την ίδια επιμέλεια όπως εκείνα που προορίζονται για 

τη διάθεση στην Ελληνική αγορά.  

Τέλος   σημειώνεται  ότι,  σύμφωνα    με  τις  διατάξεις  του ν.  4512/2018    (σχετ. 4),         

οι   εποπτεύουσες    αρχές    συντονίζουν   τις  δράσεις     τους   με    σκοπό   την    

αποφυγή   των   αλληλοεπικαλύψεων   και   τη     μη     επιβολή μέτρων   ή    ελέγχων     

για   το   ίδιο   ζήτημα   από    περισσότερες    από   μία   κάθε   φορά αρχές και ως εκ 

τούτου οι συναρμόδιες αρχές πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία για τον συντονισμό των 
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δράσεων τους.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί του θέματος έκδοσης 

Πιστοποιητικών Υγείας για εξαγωγή τροφίμων, καθώς επίσης και για κάθε ζήτημα της 

αρμοδιότητας μας.   

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
 & Τροφίμων  
  Αχαρνών 2  
   Αθήνα 10432 
   Ε.Φ.Ε.Τ. 
   Κεντρική Υπηρεσία 
    Δ/νση Ελέγχου Επιχειρήσεων  
    Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 
     11526, Αθήνα  
 
2.Υπουργείο Ανάπτυξης & Οικονομίας  
   Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας   
   Γενική Γραμματεία Εμπορίου  
   Πλ. Κάνιγγος  
   10200, Αθήνα  
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Υπουργού Υγείας 
2. Γραφείο Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας 
3. Γραφείο Προισταμένης Γεν. Δ/νσης 

Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής 
4. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 

 
                         
                     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ   
 

             
     

           ΑΝΔΡΕΑΣ  ΞΑΝΘΟΣ                         
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