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ΔΓΚΤΚΛΗΟ 2 

 
ΘΔΜΑ: Παπέσονηαι οδηγίερ για ηην Τγειονομική Γιάηαξη Τ1γ/Γ.Π οικ 
96967 (ΦΔΚ 2718/η.Β/8-10-2012) «Τγειονομικοί όποι και πποϋποθέζειρ 
λειηοςπγίαρ επισειπήζεων ηποθίμων και ποηών και άλλερ Γιαηάξειρ». 

 
ρεη: 1. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη 
ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 
2. Σνλ Ν. 3463/2006 Φ.Δ.Κ. 114/06 η. Α΄) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ » 
άξζξα 75, 80, θαη 81 & ην Ν.3852/2010 (ΦΔΚ87/ηΑ/7-6-2010)«Πξφγξακκα 
Καιιηθξάηεο». 
3. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 15523/2006 (Φ.Δ.Κ. 1187/06 η. Β΄) 
«Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ’ 
αξηζκ . 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 
2004/41 /ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 
4. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 10551/2007 (Φ.Δ.Κ 246/07 η. Β΄) 
«Απινχζηεπζε δηαδηθαζίαο έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη θαηαζηήκαηνο 
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο επί ζαιαζζνπιννχλησλ πινίσλ». 
5. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ΓΗΑΓΠ/Φ/.Α.31/21220/11 (Φ.Δ.Κ. 2496/11 
η. Β΄) «Απινχζηεπζε δηαδηθαζίαο έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ΚΤΔ, Θεάηξνπ θαη Κηλεκαηνγξάθνπ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε. 



6.Ζ ππ. Αξηζκ. Πξση. Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 96967/8.10.2012 (ΦΔΚ 2718/η.Β/8-10-
2012) Τ.Γ κε ΑΓΑ Β43ΡΘ-ΣΑΦ.θαη κε δηφξζσζε ζθαικάησλ απηήο κε ΦΔΚ 
3007/ηβ/13-11-2012. 
8. Ζ ππ. Αξηζκ. Πξση Τ1γ/ΓΠ110147/16-10-2012 κε ΑΓΑ Β4ΦΘ-Ν6Χ 
Δγθχθιηνο 1 
 
ε ζπλέρεηα ηεο εγθπθιίνπ 1 (αξ. πξση Τ1γ/ΓΠ110147/16-10-2012 & ΑΓΑ 
Β4ΦΘ-Ν6Χ), ησλ εξσηεκάησλ ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 
Γήκσλ, αλαθνξηθά κε ηελ λέα Τ.Γ θαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά θαη 
γηα λα ππάξμεη εληαία εθαξκνγή δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο: 
 
θνπφο ηεο Νέαο Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 96967/8.10.2012 (ΦΔΚ 
2718/η.β./2012, γηα ηελ νπνία έγηλε δηφξζσζε ζθαικάησλ κε ην ΦΔΚ 
3007/ηβ/13-11-2012),είλαη ε ελαξκφληζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Ννκνζεζίαο πνπ 
αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, κε ηελ Κνηλνηηθή 
Ννκνζεζία θαη εηδηθά κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΚ 852/2004 θαη ε εμεηδίθεπζε ησλ 
πγεηνλνκηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ 
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ησλ 
Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαηά ηελ αδεηνδφηεζε απηψλ, θαζψο θαη ν ηαθηηθφο 
ή έθηαθηνο Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο .έηζη ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 
 
Με ηε Νέα Γηάηαμε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη 
πνηψλ λα δηεπξχλνπλ ην πεδίν παξαζθεπήο ή απνζήθεπζεο ή πψιεζεο ή 
δηαλνκήο αξθεί λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη 
γεληθά λα απνθεχγεηαη ε δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε.  
 
ην πλεχκα απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ν πγεηνλνκηθφο έιεγρνο απφ ηνπο 
αξκφδηνπο ππαιιήινπο είηε πξφθεηηαη γηα γλσκνδφηεζε γηα ηελ άδεηα ίδξπζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο, είηε γηα έιεγρν ιεηηνπξγνχζαο επηρείξεζεο. 
 
Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη «φηαλ είλαη αλαγθαίν», «επαξθήο», 
«θαηάιιεινο» θαη « αλάινγνο» είλαη κία απαίηεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ 
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη ππφςε ή θχζε ησλ ηξνθίκσλ, ε πξνβιεπφκελε ρξήζε θαη ην 
δηάγξακκα ξνήο. 
 
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζα 
γίλεηαη έηζη ψζηε ε ππνδνκή ησλ ρψξσλ λα είλαη θαηάιιειε, γηα θάζε είδνο 
ηξνθίκνπ πνπ παξαζθεπάδεηαη ή απνζεθεχεηαη ή πξνζθέξεηαη ζην ρψξν 
ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ηήξεζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, ε 
αζθαιήο παξαιαβή ησλ πξψησλ πιψλ, ε απνζήθεπζε ηνπο, ε επεμεξγαζία 
θαη ε δηάζεζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 
επηηπγράλεηαη ε δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη λα 
ηεθκεξηψλεηαη ν απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ, ησλ ζθεπψλ θαη 
ηνπ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ έρεη θαζνξίζεη ε επηρείξεζε 
θαη ηεξείηαη ζην αληίζηνηρν αξρείν. 
 
πγθεθξηκέλα: 
 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/14814
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/14814


Ο ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο ηφζν ζην ζρεδηάγξακκα θάηνςεο φζν θαη ζην 
δηάγξακκα ξνήο λα έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο αξρέο ηνπ ΖACCP ζε φιεο ηηο 
ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαζψο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ 
νδεγψλ πγηεηλήο ηεο θάζε επηρείξεζεο. 
 
Οη αξκφδηνη ππάιιεινη επίζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νδεγνχο 
πγηεηλήο ψζηε λα ελεκεξψλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη λα ειέγρνπλ ζχκθσλα κε 
ηνλ θαλνληζκφ ΔΚ 852/2004 απνθεχγνληαο ππεξβνιέο ή απαγνξεχζεηο νη 
νπνίεο δελ ζπκβάινπλ ζηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη δπζθνιεχνπλ ηελ 
εθαξκνγή ηεο ΤΓ. Δπίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο λέσλ ηερλνινγηψλ λα ιακβάλνπλ 
ππφςε ηπρφλ λεψηεξα επηζηεκνληθά ζηνηρεία θαη λα μεθχγνπλ απφ ηε ζηείξα 
αλαθνξά ηνπ ηχπνπ «δελ πξνβιέπεηαη ή δελ επηηξέπεηαη» Κάζε απφθιηζε ή 
απαγφξεπζε ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη φηη δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο 
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 
 
Δηδηθφηεξα: 
 
ΔΠΑΡΚΖ είλαη ε θαηάζηαζε ή ε κεζνδνινγία ή ν εμνπιηζκφο πνπ θξίλεηαη 
φηη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ή 
απαηηήζεηο. 
 
ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ είλαη απηφο πνπ έρεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα, πνπ πιεξνί ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα λα αληαπνθξηζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη λα επηθέξεη 
ζεηηθφ απνηέιεζκα. 
 
Οη παξαπάλσ νξηζκνί αληαπνθξίλνληαη ζην πλεχκα ηεο λέαο δηάηαμεο θαη 
αθνινπζνχλ ην πλεχκα ηεο επνρήο ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ρξήζε 
λέσλ ηερλνινγηψλ θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ επαγγεικαηία λα αμηνπνηήζεη 
έλα ρψξν ή κηα δηαδηθαζία δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα πςειφ επίπεδν 
αζθάιεηαο ησλ παξαγφκελσλ ηξνθίκσλ. 
 
Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ επηρεηξεκαηία κεηά ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ φπνπ 
ζα εγθαηαζηαζεί ε επηρείξεζε θαη πξηλ λα μεθηλήζεη νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή 
θαη εθφζνλ ειέγμεη ηε λνκηκφηεηα θαη ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαζψο θαη ηηο ρξήζεηο 
γεο, λα ππνβάιιεη αίηεζε κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο ππφ ίδξπζε 
επηρείξεζήο, ζηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία, νπνηαδήπνηε ζηηγκή, θαηά ηνλ 
ζρεδηαζκφ απηήο, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη κε ζρεδηαγξάκκαηα θάηνςεο, φπνπ ζα 
ππάξρεη αλαιπηηθή απνηχπσζε ησλ ρψξσλ κε ηηο ρξήζεηο ηνπο, ε ξνή 
εξγαζηψλ, ν ζηαζεξφο εμνπιηζκφο θηι. ζε δχν αληίγξαθα. 
 
Με ηελ ελ ιφγσ αίηεζε, ζα δεηείηαη θαηαξρήλ ε άπνςε ηεο Τγεηνλνκηθήο 
Τπεξεζίαο ψζηε λα πξνρσξήζεη ζηελ αίηεζε πξνέγθξηζεο ή πξνθεηκέλνπ λα 
μεθηλήζεη ε ζπγθξφηεζε ηεο επηρείξεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαηηείηαη 
πξνέγθξηζε. 
 
Δπί ησλ ζρεδηαγξακκάησλ θάηνςεο πξέπεη λα ηίζεηαη ζρεηηθή ζεψξεζε εάλ 
ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο ψζηε λα θαηνρπξψλεηαη ν 
επαγγεικαηίαο θαη λα δεζκεχεηαη ε Τπεξεζία, ζε φηη αθνξά απνθιεηζηηθά ηνπο 
πγεηνλνκηθνχο φξνπο, πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη ζεηηθά γηα ηε ιήςε 
αδείαο, φηαλ ππνβιεζεί ν ζρεηηθφο θάθεινο κέζσ ηεο αδεηνδνηνχζαο Αξρήο. 



 
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη ν πξνέιεγρνο δελ είλαη πξνέγθξηζε θαη ζα πξέπεη 
λα εμεηάδεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε ρξήζε γεο θαη λα κελ ζεσξείηαη ηπρφλ 
ζχκθσλε γλψκε ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο πξηλ ηε πξνέγθξηζε σο έγθξηζε. 
 
Δίλαη επλφεην φηη αλ δελ έρεη ηεξεζεί ε αλσηέξσ δηαδηθαζία απφ ηελ πιεπξά 
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε Τπεξεζία ζα πξνβαίλεη ζε απεπζείαο έιεγρν θαη 
γλσκνδφηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ή κε φηαλ δηαβηβαζηεί ν θάθεινο απφ ην 
αξκφδην ΟΣΑ. Όκσο ζηελ πεξίπησζε απηή ηπρφλ ειιείςεηο ή ιάζε θιπ 
κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αξλεηηθή γλσκνδφηεζε αλ νη ειιείςεηο δελ 
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζεο/απνθαηάζηαζεο εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο. 
 
Πποέγκπιζη ίδπςζηρ 

 
Γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ησλ Καηεγνξηψλ πνπ πξνβιέπεηαη 
πξνέγθξηζε, πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο Άδεηαο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο 
επηρείξεζεο ν ελδηαθεξφκελνο, ζηελ αίηεζε πνπ ππνβάιιεη ζην Γήκν 
αλαθέξεη, ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε επηρείξεζή ηνπ ζχκθσλα κε 
ηε Νέα Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε θαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αδεηνδνηνχζαο Αξρήο, 
εληφο παξελζέζεσο, αλαθέξεη εηδηθφηεξα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζήο 
ηνπ ζχκθσλα κε ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ παξαξηήκαηνο 2 ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο 
Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο (κε ηελ έλλνηα ηεο γεληθφηεξεο πεξηγξαθήο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη φρη ηελ πηζηή αληηζηνίρηζε ησλ άξζξσλ ηεο Τ.Γ 
Α1β/8577/83) Π.ρ Δπηρείξεζε Ληαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ Δπηρείξεζε 
Ληαληθήο θαη ρνλδξηθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ (Ληαληθή πψιεζε ηξνθίκσλ θαη 
πξαηήξην εηνίκσλ θαγεηψλ θιπ) 
 
Γνωμοδόηηζη για Υοπήγηζη άδειαρ ίδπςζηρ & λειηοςπγίαρ 
 
1. Μεηά ηελ ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο απφ ην Γήκν θαη θαηά ηε δηαδηθαζία 
ηεο γλσκάηεπζεο γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο, θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 
Νέαο Τ.Γ κε εληαία πξαθηηθή απφ φιεο ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο Υψξαο 
δίλνληαη νη παξαθάησ νδεγίεο: 
 
ηηο θαηφςεηο ησλ ζρεδηαγξακκάησλ ηνπ κεραληθνχ απνηππψλεηαη ε δηάηαμε 
φισλ ησλ ρψξσλ, ε ζπγθξφηεζε θαη ν εμνπιηζκφο, αλαιπηηθφ δηάγξακκα 
ξνήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο (δει. ε ξνή ησλ πξψησλ πιψλ απφ 
ην ζεκείν πνπ εηζέξρνληαη ζηελ επηρείξεζε κέρξη ηελ έμνδν ηνπ πξντφληνο) ην 
νπνίν λα επαιεζεχεηαη θαηά ηνλ έιεγρν θαη ν ρψξνο θαζήκελσλ πειαηψλ . Σα 
δηαγξάκκαηα ξνήο είλαη αληίζηνηρα κε ηηο θαηεγνξίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
ζπλππάξρνπλ. 
 
Οη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ζεζπίδνπλ εθαξκφδνπλ θαη δηαηεξνχλ 
πάγηα δηαδηθαζία ή δηαδηθαζίεο βάζε ησλ αξρψλ HACCP. 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα νη επηρεηξήζεηο φπνπ απαηηείηαη ε εθαξκνγή πιήξνπο 
ζπζηήκαηνο HACCP ζα πξέπεη λα είλαη νη εμήο: 
 



-νη επηρεηξήζεηο ησλ άξζξσλ 11 θαη 12, ηεο ππ.αξηζκ Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 
96967/8.10.2012 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο. 
-νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 13, ηεο σο άλσ Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο, 
θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο (π.ρ. ζνχπεξ κάξθεη, κηθηέο 
επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο θ.η.ι.) 
-απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 14, ηεο σο άλσ Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο, νη 
επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο πιήξνπο γεχκαηνο θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 
καδηθήο εζηίαζεο πξφρεηξνπ γεχκαηνο φζεο δηαζέηνπλ παξαζθεπαζηήξην γηα 
ηελ παξαγσγή πξφρεηξσλ γεπκάησλ 
-ηα αξηνπνηεία 
-νη εγθαηαζηάζεηο πεξάησζεο έςεζεο. 
 
Όιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνπο Καλφλεο Οξζήο 
Τγηεηλήο Πξαθηηθήο θαζψο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο Δζληθνχο Οδεγνχο Τγηεηλήο. 
 
Γελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή ηεο κειέηεο (HACCP) σο δηθαηνινγεηηθνχ 
γηα ηελ αδεηνδφηεζε. Όκσο θαηά ηνλ έιεγρν ηεο γλσκνδφηεζεο απφ ηελ 
Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ζα ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε ζηηο αξρέο ηνπ HACCP, ε 
ηήξεζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ θαη ηα αξρεία πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξηρζεί 
νχησο ή άιισο ε εγθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο απηνειέγρνπ βάζεη 
ησλ αξρψλ ηνπ HACCP. 
 
Όιεο νη θαηεγνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (εθφζνλ 
επηηξέπεηαη απφ ηελ ρξήζε γεο) κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ κηθηέο φπσο 
θαη λα ζπλππάξρνπλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 
δηαζθαιίδεηαη ε Γεκφζηα Τγεία θαη ε απνθπγή δηαζηαπξνχκελεο επηκφιπλζεο. 
Ζ αδεηνδφηεζε απηψλ ζα γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε 
ππεξεζίεο. 
 
2. Ζ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία κεηά απφ απηνςία γλσκνδνηεί ζεηηθά ή αξλεηηθά 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ θαη ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαη δηαβηβάδεη ην θάθειν ζηελ 
αδεηνδνηνχζα αξρή ηεξψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο. 
 
3.Σα επηζπλαπηφκελα ππνβιεζέληα ζρεδηαγξάκκαηα θαηφςεσλ ηεο 
επηρείξεζεο θαη ηα δηαγξάκκαηα ξνήο πνπ ζα ζπλνδεχνπλ απηά, ζε 
πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 
96967/8.10.2012, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο θαη ζα 
ζεσξνχληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο. 
 
4. ε ζεηηθή γλσκνδφηεζε ε αδεηνδνηνχζα αξρή ρνξεγεί ηελ άδεηα ίδξπζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
5.ην έληππν ηεο άδεηαο ε αδεηνδνηνχζα αξρή αλαγξάθεη ηελ θαηεγνξία ή ηηο 
θαηεγνξίεο ηελ ππνθαηεγνξία ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ζε 
παξέλζεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηε γλσκνδφηεζε 
ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο. 
 
6. ε αξλεηηθή γλσκνδφηεζε, αλαγξάθεηαη απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία, ζε 
δχν αληίηππα ε αηηηνιφγεζε ηεο άξλεζεο θαη ε αδεηνδνηνχζα αξρή επηδίδεη ην 
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έλα ζηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ζπκκφξθσζεο θαη 
ππνβνιήο εθ λένπ ηνπ θαθέινπ γηα ηελ επαλεμέηαζή ηνπ. Ζ επαλεμέηαζε 
δηελεξγείηαη αθ ελφο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ δεηείηαη απφ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν, ιφγσ ακθηζβήηεζεο ησλ αηηηψλ αξλεηηθήο γλσκνδφηεζεο θαη 
αθ’ εηέξνπ ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ν ελδηαθεξφκελνο ζπκπιεξψλεη ηηο ηπρφλ 
ππνδείμεηο θαη βειηηψζεηο. 
 
7.Ζ άδεηα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη πξέπεη λα 
είλαη αλαξηεκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν. 
 
8. ε πεξίπησζε κεηαθνξάο ηεο επηρείξεζεο ζε άιιν ρψξν, ή επέθηαζεο ηνπ 
ρψξνπ απηήο ή αιιαγήο θαηεγνξίαο (θπξίσο απηέο νη πεξηπηψζεηο ζπληζηνχλ 
νπζηψδε ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ε νπνία 
βεβαηψλεηαη απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο ππαιιήινπο) απαηηείηαη λέα άδεηα 
ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 
 
9.ηηο επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ 
φπνπ γίλεηαη πξνζζήθε εμσηεξηθνχ ή παξαθείκελνπ ρψξνπ γηα ηελ 
εμππεξέηεζε θαζεκέλσλ πειαηψλ γίλεηαη πξφζζεηε πξάμε πξνζδηνξηζκνχ 
εμππεξεηνχκελσλ πειαηψλ κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Τγεηνλνκηθήο 
Τπεξεζίαο θαη αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο. 
 
10.Ζ δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε θαζεκέλσλ 
πειαηψλ ζα αλαγξάθεηαη ζπλνιηθά θαη ζα πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά γηα φινπο 
ηνπο ρψξνπο(αίζνπζα πειαηψλ κέζα, ππαίζξηνο ρψξνο, θ.ι.π.). 
 
11.  η ε λ πξ ν ζζή θ ε λέ αο δ ξ αζη εξ η φ η εη α ο η ε ο ί δ η αο θ αη εγ νξ ί 
αο ζε ήδ ε ι εη η ν πξ γ ν χ ζε ο επη ρε η ξ ή ζ ε η ο γ ί λε η α η α λη η θ α η ά ζ η α 
ζ ε η ε ο ά δ ε η α ο ί δ ξ π ζ ε ο θ α η ι ε η η ν π ξ γ ί α ο απφ η ε λ α δ ε η ν δ ν η 
ν χ ζ α α ξ ρή . Ζ λέ α ά δ ε η α ί δ ξ π ζ ε ο θ α η ι ε η η ν π ξ γ ί α ο θ ν η λνπ ν 
η ε ί η α η ζ η ε λ Τγ ε η ν λ ν κ η θ ή Τπε ξ ε ζ ί α . 
 
12.  ε πε ξ η πηψζ ε η ο α θ α ί ξ ε ζ ε ο δ ξ α ζ η ε ξ η φ η ε η α ο δ ε λ α πα η η 
ε ί η α η α λη η θ α η ά ζ η α ζ ε η ε ο ά δ ε η α ο θ α η θ α κ ί α ά ι ι ε ε λέ ξ γ ε η α 
. α ι ι ά λέ ν δ η ά γ ξ α κ κ α ξ ν ή ο θ α η η ή ξ ε ζ ε ζ η ν α ξ ρε ί ν η ε ο επη ρ 
ε ί ξ ε ζ ε ο πξ ν ο ε λ ε κ έ ξσζ ε ησλ α ξ ρψλ ε ι έ γ ρν π 
 
13. Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηε ξνή ησλ 
εξγαζηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε ην δηάγξακκα ξνήο λα απνηππψλεηαη ζε λέα 
ζρεδηαγξάκκαηα θάηνςεο, ηα νπνία ηεξνχληαη κε ηα αξρηθά εγθεθξηκέλα, ζην 
αληίζηνηρν αξρείν ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη δηαζέζηκα ζηηο ειεγθηηθέο αξρέο . 
 
14. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηρείξεζε θιείλεη γηα δηάζηεκα πέξαλ ηνπ έηνπο 
απαηηείηαη λέα άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ππνρξενχηαη λα επηζηξέθεη 
ηελ άδεηα ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ γηα αλψηεξε 
βία (ππξθαγηά , ζεηζκφο, θ.ιπ.) έκεηλε θιεηζηή. ηελ πεξίπησζε απηή ε άδεηα 
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη. 
 
15. Άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ εθδφζεθαλ κε ηελ Α1β/8577/83 ΤΓ 
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, ζα πξέπεη φκσο νη επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο 



λα ηεξνχλ ηα αξρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα θαη λα εθαξκφδνπλ 
ηνπο θαλφλεο νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΡΑΚΔΤΖ – EΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΚΔΤΑΗΑ 

 
ηελ θαηεγνξία παξαζθεπαζηψλ-ζπζθεπαζηψλ αλήθνπλ ηα εξγαζηήξηα ή 
εξγνζηάζηα παξαζθεπήο ή επεμεξγαζίαο ή θαη ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ θαη 
πνηψλ ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα πξννξίδνληαη λα δηαηεζνχλ θαηά θχξην ιφγν 
ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο θαη ηα νπνία αδεηνδνηνχληαη (κε 
γλσκνδφηεζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο) απφ ηηο Γ/λζεηο αλάπηπμεο 
ζχκθσλα κε ην Ν.3325/2005 (ΦΔΚ68/ηΑ/11-3-2005, άξζξν 4) φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
 
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ν ζρεδηαζκφο ησλ ρψξσλ θαη ν εμνπιηζκφο 
ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηε κειέηε 
HACCP θαη κε βάζε απηή ζα δηελεξγείηαη ν έιεγρνο απφ ηνπο αξκφδηνπο 
πγεηνλνκηθνχο ππαιιήινπο 
 
ΑΡΘΡΟ 12 ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΓΗΑΝΟΜΔΗ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔΗ 
 
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ 
απνζεθεχνπλ θαη δηαζέηνπλ ηξφθηκα λσπά ή επεμεξγαζκέλα ζπζθεπαζκέλα ή 
ρχδελ ζην εκπφξην .Δπίζεο αλήθνπλ νη Μεηαθνξείο – Ορήκαηα κεηαθνξάο 
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηα 
 
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΠΧΛΖΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ 
ΠΟΣΧΝ 
 
ηε λέα ΤΓ πξνζδηνξίδεηαη ν νξηζκφο , νη ρψξνη ηνπνζέηεζεο ησλ 
κεραλεκάησλ θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνο εγθαηάζηαζε ρψξνπ θαζψο θαη 
νη πξνυπνζέζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ 
αλαηξνθνδνζίαο κε ηηο απαξαίηεηεο πξψηεο χιεο ή έηνηκα ξνθήκαηα ή 
ηξφθηκα θ.ι.π. 
 
Ζ φιε ιεηηνπξγία ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηε κειέηε 
HACCP θαη κε βάζε απηή ζα δηελεξγείηαη ν έιεγρνο απφ ηνπο αξκφδηνπο 
πγεηνλνκηθνχο ππαιιήινπο 
 
ΑΡΘΡΟ 13 ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΥΟΝΓΡΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 
 
ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ φπνπ εθηφο ηεο απιήο πψιεζεο ππάξρεη 
επεμεξγαζία ζα είλαη ζχκθσλε κε ηε κειέηε HACCP θαη κε βάζε απηή ζα 
δηελεξγείηαη ν έιεγρνο απφ ηνπο αξκφδηνπο πγεηνλνκηθνχο ππαιιήινπο 
 
ΑΡΘΡΟ 14 ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ – ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ ΚΑΗ ΥΧΡΟΗ ΑΝΑΦΤΥΖ 

 
ηηο επηρεηξήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πεξηιακβάλνληαη φινη νη ηχπνη 
επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο θαη ρψξνη αλαςπρήο, νη νπνίνη φκσο δελ 
επηηξέπνληαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, ζχκθσλα κε ηηο ρξήζεηο γεο θάζε 



πεξηνρήο. Γηα ην ιφγν απηφ ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη ζηελ αίηεζή ηνπ λα 
αλαθέξεη ηε γεληθή θαηεγνξία θαη ζε παξέλζεζε ηε δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα 
κε ηνλ πίλαθα αληηζηνίρεζεο. 
 
Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνπο 
ΟΣΑ φζνλ αθνξά ηηο ρξήζεηο γεο, ελδερφκελνη πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο απφ 
άιιεο λνκνζεζίεο φπσο δεζκεχζεηο ηνπ ΠΓ 180/89 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη . Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο πεξηπηψζεηο « πξνζζήθε ρψξνπ 
εθδειψζεσλ ζε επηρείξεζε αλαςπρήο ή καδηθήο εζηίαζεο ή πξνζζήθε 
Κέληξνπ Γηαζθέδαζεο ζε επηρείξεζε Μαδηθήο εζηίαζεο θ.ι.π.» 
 
Οη αδεηνδνηνχζεο αξρέο ζ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πξνο εμππεξέηεζε ηνπ 
πνιίηε, εθφζνλ ππάξρνπλ ηέηνηεο δεζκεχζεηο, λα ελεκεξψλνπλ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν φηη δελ είλαη δπλαηή ε ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ θαη λα 
κε δηαβηβάδνπλ ην θάθειν γηα έιεγρν ζηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία νχηε λα 
αληηθαζηζηνχλ ηελ άδεηα ιφγσ πξνζζήθεο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
ΥΡΖΖ ΜΟΤΗΚΖ 
 
Με ηε λέα ΤΓ πιένλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ ζηελ 
αίζνπζα ηεο επηρείξεζεο α) δελ απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε κεραληθνχ γηα 
ηελ ερναπνκφλσζε ηνπ θηηξίνπ β) δελ απαηηείηαη ερνκέηξεζε αιιά κφλν 
απηνςία. 
 
Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε κνπζηθήο ζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο απαηηείηαη ε 
ηερληθή έθζεζε ηνπ κεραληθνχ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε δηάηαμε 
θαη ην ηνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα, ηα νπνία θαη ζεσξνχληαη απφ ηελ 
πγεηνλνκηθή ππεξεζία. 
 
Δμππαθνχεηαη φηη γεληθά ε ρνξήγεζε γλσκνδφηεζεο γηα ρξήζε ή κε κνπζηθψλ 
νξγάλσλ εληφο ή θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο, πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, γίλεηαη κεηά απφ απηνςία θαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ε ζέζε 
ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε πξνο θαηνηθίεο, ηπρφλ αλνίγκαηα ζηελ αίζνπζα ηεο 
επηρείξεζεο, παξάπνλα πνιηηψλ θ.ι.π. θαζψο θαη δηαπηζηψζεηο ησλ 
αξκφδησλ αξρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε δεκφζηα πγεία 
 
Αλάθιεζε-θξάγηζε(Πξνζσξηλή-νξηζηηθή)-Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ 
ιεηηνπξγίαο. 
 
Ζ παξάβαζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο λέαο ΤΓ δηαπηζηψλεηαη απφ 
ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ε νπνία ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ ππεχζπλν γηα 
ζπκκφξθσζε ηνπ, εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. ε πεξίπησζε 
κε ζπκκφξθσζεο ελεκεξψλεη ηνλ αξκφδην ΟΣΑ γηα αλάθιεζε ηεο άδεηαο 
πξνζσξηλά ή νξηζηηθά . 
 
ε πεξηπηψζεηο πνπ θηλδπλεχεη άκεζα ε Γεκφζηα Τγεία εθαξκφδεηαη ην άξζξν 
17 ηεο ΤΓ Απνρσξεηήξηα 
 



. Γεληθά, φινη νη ρψξνη ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη ησλ πξνζαιάκσλ ηνπο ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο (6) 
Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο. 
 
Ο πξνζάιακνο κπνξεί λα είλαη θνηλφο θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηρεηξεκαηία, αιιά 
ζα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο ληπηήξσλ, ηνπιάρηζηνλ αλάινγνο ηνπ αξηζκνχ 
απνρσξεηεξίσλ. 
 
Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη απνρσξεηήξηα 
γηα ΑΜΔΑ ζχκθσλα κε ηνλ Νέν Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ (αξ 26) φπνπ απηφ 
πξνβιέπεηαη. 
 
Ο αξηζκφο απνρσξεηεξίσλ θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
θαζήκελσλ πειαηψλ, πνπ είλαη δπλαηφλ λα εμππεξεηεζνχλ ζηελ επηρείξεζε 
(δπλακηθφηεηα) ή ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε θαηά ηελ θξίζε ηεο 
πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο κε γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε φισλ ησλ πειαηψλ, 
ηνλ κε ζπγρξσηηζκφ θαη ηε δπλαηφηεηα εχθνινπ θαζαξηζκνχ θαη 
απνιχκαλζεο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. 
 
Γηα εληαία αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο απφ φιεο ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο 
Υψξαο, ηνπ αξηζκνχ ησλ απνρσξεηεξίσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηα 
εμππεξεηνχκελα άηνκα ηεο επηρείξεζεο, θαη βάζεη ηεο κέρξη ηψξα εκπεηξίαο 
απφ ηελ εθαξκνγή πξνεγνπκέλσλ Γηαηάμεσλ, πξνηείλεηαη: 
 
Αξηζκφο εμππεξεηνπκέλσλ αηφκσλ/Απαξαίηεηνο αξηζκφο απνρσξεηεξίσλ 
 
Μέρξη 40/1 απνρσξεηήξην (αλδξψλ θαη γπλαηθψλ) 
Απφ 41 κέρξη 120/2 απνρσξεηήξηα (1 αλδξ. θαη 1. γπλαηθ.) 
Απφ 121 κέρξη 250/4 απνρσξεηήξηα (2 αλδξ. θαη 2 γπλαηθ.) 
Απφ 251 κέρξη 500/6 απνρσξεηήξηα (3 αλδξ. θαη 3 γπλαηθ.) 
 
Απφ 501 θαη πάλσ γηα θάζε κηα επί πιένλ 500/άδα, ή κέξνο απηήο, αηφκσλ 
δχν απνρσξεηήξηα επί πιένλ ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηα 500 άηνκα. Χο κέξνο 
ηεο 500/άδαο αηφκσλ ζα ζεσξείηαη ν αξηζκφο αηφκσλ κεηαμχ 100 θαη 500. 
 
Αλ ηα απνρσξεηήξηα αλδξψλ ππεξβαίλνπλ ηα δχν, ε Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία 
κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα επηηξέςεη ηελ αληηθαηάζηαζε θαηά ην έλα ηξίην 
απηψλ κε νπξεηήξηα πγηεηλνχ ηχπνπ. 
 
Σα απνρσξεηήξηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζα είλαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
εξγαδνκέλσλ αηφκσλ θαηά βάξδηα. Πξνηείλεηαη: 
 
Απφ 5 - 15 άηνκα 1 απνρσξεηήξην 
Απφ 15 - 40 άηνκα 2 απνρσξεηήξηα 
Απφ 40 - 70 άηνκα 3 απνρσξεηήξηα 
Απφ 70 - 100 άηνκα 4 απνρσξεηήξηα 
 
Πάλσ απφ 100 άηνκα θαη γηα θάζε επηπιένλ 50αδα έλα απνρσξεηήξην πέξαλ 
ησλ πξνβιεπφκελσλ γηα ηα 100 άηνκα. 
 



Ζ θαηά θχιν θαηαλνκή ηνπ αξηζκνχ ησλ απνρσξεηεξίσλ ζα γίλεηαη αλάινγα 
κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλήζσο απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. 
 
3. ΑΡΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ 

 
Όιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα 
παξαθάησ αξρεία ηεθκεξίσζεο δηαδηθαζηψλ (θαλνληζκφο Δ.Κ 852/2004). 
 
Αξρείν 1ν : ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Πεξηέρεη α. Αληίγξαθν θαηάζηαζεο 
απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, πηζηνπνηεηηθά πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο 
θαη πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο απηψλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ 
ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ην επίπεδν πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε εηδηθφηεηα, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηελ ΚΤΑ 14708/17-8-2007(ΦΔΚ1616/ηβ/2007). 
 
Σν πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο ηνπ ππεχζπλνπ ηεο επηρείξεζεο απφ 
πηζηνπνηεκέλν γηα ην αληηθείκελν εθπαίδεπζεο θνξέα είλαη απαξαίηεην θαηά 
ηνλ έιεγρν αδεηνδφηεζεο. 
 
β. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο ελδείθλπηαη νη 
επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ λα δηαζέηνπλ ηνλ αληίζηνηρν γηα ην είδνο ηεο 
επηρείξεζεο Δγθεθξηκέλν Κιαδηθφ Δζληθφ Οδεγφ Τγηεηλήο θαζψο θαη 
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ, (π.ρ. Δγρεηξίδην Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ  πγηεηλή θαη 
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ) 
 
Αξρείν 2ν : ΝΔΡΟΤ Πεξηέρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ ηξφπνπ πδξνδφηεζεο 
ηεο επηρείξεζεο θαη φπνπ απαηηείηαη απνηειέζκαηα δεηγκαηνιεςίαο 
 
Αξρείν 3ν :ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ Πεξηέρεη ην πξφγξακκα 
θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαζψο 
θαη ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 
θαζαξηζηηθά θαη απνιπκαληηθά, κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά, γηα ηε ρξήζε 
ηνπο, ζε ρψξνπο ηξνθίκσλ. 
 
Αξρείν 4ν :ΑΠΔΝΣΟΜΧΖ ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ Πεξηέρεη ην πξφγξακκα 
θαηαπνιέκεζεο ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ , ηελ θαηάζηαζε θαη ηα επίζεκα 
πηζηνπνηεηηθά ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ εληνκνθηφλσλ θαη ηξσθηηθνθηφλσλ 
θαζψο θαη θάηνςε ή ζθαξίθεκα ηεο επηρείξεζεο φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη νη 
δνισκαηηθνί ζηαζκνί ή νη ζηαζκνί παξαθνινχζεζεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί 
θαη έληππα απνηειεζκαηηθφηεηαο/ηεθκεξίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 
Αξρείν 5ν : ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ Πεξηέρεη ηα ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο φισλ 
ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ θαη ζεξκνζαιάκσλ. 
 
Αξρείν 6ν : ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ Αλαθέξνληαη νη 
πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο θαη ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά ζπλνδεπηηθά δειηία 
απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ, ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα 
ηνλ έιεγρν ηεο ηρλειαζηκφηεηαο (φπνπ απηφ απαηηείηαη) θαζψο θαη θάζε άιιν 
ζηνηρείν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 



 
Δπηπξφζζεηα ζαο γλσξίδνπκε φηη άκεζα ζηελ ηζφηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τγείαο ζα ππάξρεη ηζηνζειίδα ηεο Γ/λζήο καο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Σκήκαηνο 
Τγεηνλνκηθψλ Καλνληζκψλ Γεκφζηαο Τγείαο γηα ελεκέξσζή ζαο επί ζεκάησλ 
Τγεηνλνκηθήο Ννκνζεζίαο, 
 
Γηεπθξηληζηηθψλ Δγθπθιίσλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ. 
 
Σα επηζπεχδνληα Τπνπξγεία, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο &η Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο θαη Δζσηεξηθψλ πνπ θνηλνπνηείηαη ην παξφλ, παξαθαινχληαη, 
γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο ΚΤΑΓΗΑΓΠ/Φ.Α.31/ 21220/2011 (ΦΔΚ2496/ηβ) ψζηε 
λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη αιιαγέο ηεο Νέαο Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο νη νπνίεο 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάξγεζε ηεο Α1β/8577/83. 
 
Παξάιιεια λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη πξνηάζεηο νη νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ 
ζρεηηθά κεηά ηε ζπλεξγαζία καο κε ην απφ 27-4-2012 e- mail καο. 
 
 
 
 
Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 
ΥΡΗΣΗΝΑ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ 
 


