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Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο 
επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ 

 
 
Αξηζκ. Τ1γ/ΓΠ/νηθ.96967/12 (ΦΔΚ 2718 Β/8-10-2012 – Γηνξζ.θαικ. ην ΦΔΚ-
3007 Β/13-11-12) : Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεη-
ξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΗΑ 

 
 (βλ. Και ηην ςπ' απιθμ. ΥΠ.ΥΓ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.110147/ΔΓΚ.1/16-10-12 (ΑΓΑ: 
Β4ΣΨΘ-Ν6Ω) : Η Υγειονομική Γιάηαξη Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΔΚ 2718/Τ.Β/8-10-
2012) «Υγειονομικοί όποι και πποϋποθέζειρ λειηοςπγίαρ επισειπήζεων ηποθίμων 
και ποηών και άλλερ Γιαηάξειρ»). 
 
(Βλ. Και ηην ςπ' απιθμ. ΥΠ.ΥΓ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.4476/ΔΓΚ.2/14-1-13 (ΑΓΑ: ΒΔΦ8Θ-
8Ψ3) : Παπέσονηαι οδηγίερ για ηην Υγειονομική Γιάηαξη Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΔΚ 
2718/η.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όποι και πποϋποθέζειρ λειηοςπγίαρ 
επισειπήζεων ηποθίμων και ποηών και άλλερ Γιαηάξειρ»). 
 
Έρνληαο ππφςε: 
1. Σνλ Ν. 4025/2011 (ΦΔΚ 228/11 η.Α΄) «Αλαζπγθξφηεζε θνξέσλ Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε ΔΤ, θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», άξζξν 43 φπσο ηξνπνπνηήζεθε. 
2. Σνλ Α.Ν. 2520/1940 (ΦΔΚ 273/40 η.Α΄) «πεξί Τγεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ» φπσο 
ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα. 
3. Σν Π.Γ. 95/2000 (ΦΔΚ 76/00 η.Α΄) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 
Πξφλνηαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε. 
4. Σνπο Ν. 3172/2003 (ΦΔΚ 197 η.Α΄), 3370/2005 (ΦΔΚ 176 η.Α΄) θαη 3918/11 
(ΦΔΚ 31 η.Α΄) φπσο απηνί ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 
5. Σνλ Ν. 3844/2010 (ΦΔΚ 6310 η.Α΄) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 
ζηελ Οδεγία 2006/123 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη άιιεο Γηαηάμεηο». 
6. Σνλ Ν. 3463/2006 ΦΔΚ 114/06 η.Α΄) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» άξζξα 
75, 80, θαη 81. 
7. Σνλ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/10 η.Α΄) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 
ηεο απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 
8. Σνλ Ν. 4075/2012 (ΦΔΚ 89/12 η.Α΄) «Θέκαηα Καλνληζκνχ Αζθάιηζεο Η.Κ.Α- 
Δ.Σ.Α.Μ. Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ», άξζξν 58. 
9. Σνλ Ν. 3526/2007 (ΦΔΚ 24/η.Α΄) «Παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ 
αξηνπνηίαο θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3853/2010 
(ΦΔΚ 90/η.Α΄) άξζξν 15, ην Ν. 3982/2011 (ΦΔΚ143/Σ.Α) θαη ην Ν. 4072/2012 
(ΦΔΚ86/η.Α΄) άξζξν 231. 
10. Σν Π.Γ. 86/2012 (ΦΔΚ 141/η.Α΄) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 



2 
 

11. Σνλ Κψδηθα ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη αληηθεηκέλσλ θνηλήο ρξήζεο. 
12. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 2002 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη 
απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο 
Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε 
ζέκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 
13. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηε δηελέξγεηα επηζήκσλ ειέγρσλ ηεο 
ζπκκφξθσζεο πξνο ηε λνκνζεζία πεξί δσνηξνθψλ θαη ηξνθίκσλ θαη πξνο ηνπο 
θαλφλεο γηα ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ. 
14. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 
15. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 2073/2005 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 
2005 πεξί κηθξνβηνινγηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηα ηξφθηκα θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ 
( Καλ 1441/2007). 
16. Σνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 2023/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 
2006 ζρεηηθά κε ηελ νξζή πξαθηηθή παξαγσγήο πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ 
πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα 
17. Σν Π.Γ/γκα 180/1979» ( ΦΔΚ 46/79 η.Α΄), «Πεξί ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηεκάησλ πσιήζεσο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη θέληξσλ 
δηαζθεδάζεσο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε. 
18. Σελ Τγεηνλνκηθή δηάηαμε ππ’ αξηζκ. Α5/3010/1985 (ΦΔΚ 593/85 η.Β΄) «Μέηξα 
πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο απφ ζφξπβν ηεο κνπζηθήο ησλ Κέληξσλ 
Γηαζθέδαζεο θαη ινηπψλ θαηαζηεκάησλ κε ρξήζε κνπζηθήο» φπσο απηή 
ηξνπνπνηήζεθε. 
19. Σελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 15523/2006 (ΦΔΚ 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. 
20. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΤΓ2/Γ.Π/νηθ.38295/2007 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 
630/07 η.Β΄) κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε ππ’ αξηζκ. Y2/νηθ. 2600/2001 θνηλή 
ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 892/01 η.Β΄) γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο 
θαηαλάισζεο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 98/83/Δ.Κ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
21. Σελ ππ’ αξηζκ. 10551/2007 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 246/07 η.Β΄) 
«Απινχζηεπζε δηαδηθαζίαο έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη θαηαζηήκαηνο πγεηνλν-
κηθνχ ελδηαθέξνληνο επί ζαιαζζνπιννχλησλ πινίσλ». 
22. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΑΓΠ/Φ/.Α.31/21220/11 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 
2496/11 η.Β΄) «Απινχζηεπζε δηαδηθαζίαο έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ, Θεάηξνπ θαη Κηλεκαηνγξάθνπ». 
23. Σελ Τγεηνλνκηθή δηάηαμε ππ’ αξηζκ. Γ1γ/9900/27-11-1974 (ΦΔΚ 1266/ η.Β΄/3-
12-1974) «Πεξί ππνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηεξίσλ» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα. 
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24. Σελ Τγεηνλνκηθή δηάηαμε ππ’ αξηζκ. Α1 β/8577/83 (ΦΔΚ 526/83 η.Β΄) «Πεξί 
Τγεηνλνκηθνχ έιεγρνπ θαη αδεηψλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ 
φξσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ 
ή/θαη πνηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα. 
25. Σελ Τγεηνλνκηθή δηάηαμε ππ’ αξηζκ. ΓΤ1γ/Γ.Π νηθ. 93828/1-8-2006, (ΦΔΚ 
1183/31.8.2006/η.Β΄), αλαθνξηθά κε θαλφλεο πγηεηλήο θαη θαζνξηζκφ πξντφλησλ 
πνπ δηαηίζεληαη απφ ηα θπιηθεία δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ζρνιείσλ. 
26. Σα ζρεηηθά έγγξαθα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη 
Δπαγγεικαηηθψλ Οξγαλψζεσλ ζηα νπνία δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. Α1 β/8577/83 Τγεηνλνκηθήο Γηαηάμεσο. 
27. Σν γεγνλφο φηη ε έθδνζή ηεο επηβάιιεηαη απφ επηηαθηηθνχο ιφγνπο Γεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο πγείαο, 
ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. 
28. Σελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 
29. Σελ έκθαζε ζηνλ ηξφπν νπζηαζηηθνχ πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ. 
30. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη 
δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: 
Δθδίδνπκε ηελ παξνχζα Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε ε νπνία ζα ηζρχεη ζε φιε ηελ 
επηθξάηεηα. 
 
ΑΡΘΡΟ 1  
ΚΟΠΟ 

θνπφο ηεο παξνχζαο Τγεηνλνκηθήο δηάηαμεο είλαη ε εμεηδίθεπζε ησλ 
πγεηνλνκηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 
επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ησλ 
αξκφδησλ Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ησλ 
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ζηα πιαίζηα ησλ 
δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ θαη 
ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ, ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ηνπο παξαζθεπαζηέο 
θαη ζπζθεπαζηέο πνπ πσινχλ ιηαληθψο, ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο αξηνπνηίαο, 
παξαγσγήο λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο, ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο 
παξαγσγήο θξπγαληψλ, κπηζθφησλ, δηαηεξεκέλσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο ηηο 
κνλάδεο παξαγσγήο θαθάν, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ, ηηο επηρεηξήζεηο 
απνζήθεπζεο, ηνπο δηαλνκείο θαη κεηαθνξείο, ηηο επηρεηξήζεηο ηεο αξηνπνηεηηθήο 
λνκνζεζίαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Ζ παξνχζα εθαξκφδεηαη ζηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 3 επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ: 
 
ΑΡΘΡΟ 3  
ΟΡΗΜΟΗ 
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Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ νη νξηζκνί ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ θαλνληζκνχ Δ.Κ 852/2004 θαη νη νξηζκνί ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 178/2002. 
 
Παξαζθεπαζηέο θαη πζθεπαζηέο πνπ πσινχλ ιηαληθψο, Παξαγσγηθέο 
κνλάδεο αξηνπνηίαο, παξαγσγήο λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο, 
Παξαγσγηθέο κνλάδεο παξαγσγήο θξπγαληψλ, κπηζθφησλ, δηαηεξεκέλσλ 
εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη Μνλάδεο παξαγσγήο θαθάν, ζνθνιάηαο θαη 
δαραξσηψλ: Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ πνπ αζθνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο παξαζθεπήο ηξνθίκσλ ή κεηαπνίεζεο ή δξαζηεξηφηεηα 
ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ή θαη ηηο δπν, κε ή ρσξίο απεπζείαο δηάζεζε ησλ 
πξντφλησλ ηνπο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, θαζψο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο 
παξαζθεπήο ηνπηθψλ (παξαδνζηαθψλ) πξντφλησλ (π.ρ. ρπινπίηεο, 
ηξαραλά, γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ θ.ιπ.)., 

 
Απνζήθεπζε - Γηαλνκείο: Όιεο νη επηρεηξήζεηο απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ ή 
πνηψλ (ζε ζπλζήθεο ςχμεο, θαηάςπμεο ή ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο) κε 
ζθνπφ ηε δηάζεζε ηνπο ζην ρνλδξηθφ ή ιηαληθφ εκπφξην θαζψο θαη νη 
επηρεηξήζεηο απνζήθεπζεο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (logistics providers). 
ηηο επηρεηξήζεηο απηέο κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη θαη λα δηαλέκνληαη κε 
ηξφθηκα, είδε νηθηαθήο ρξήζεσο, επξείαο θαηαλάισζεο νηθηαθνχ θαη 
επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ. 
Δπίζεο νη επηρεηξήζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ηξνθνδνζίαο κεραλεκάησλ 
απηφκαηεο πψιεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 

 
Μεηαθνξείο: Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 
θαζψο θαη ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ κέζσλ, θαη ε πψιεζε επί απηνθηλήηνπ 
(ex-van), εθηφο αλ ξπζκίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
Δπηρεηξήζεηο Ληαληθνχ θαη Υνλδξηθνχ Δκπνξίνπ: Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ 
αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο εκπνξίνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη εηδηθφηεξα: 
Τπεξαγνξέο ηξνθίκσλ, θαηαζηήκαηα ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ (Cash θαη 
Carry), παληνπσιεία, θξενπσιεία, ηρζπνπσιεία, θάβεο-μεξψλ θαξπψλ, 
πξαηήξηα άξηνπ, πξαηήξηα πψιεζεο ηξνθίκσλ, νπσξνπσιεία, 
πηελνπσιεία, θαηαζηήκαηα θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ, αιιαληνπνηίαο θαη 
ηπξνθνκίαο, θαθεθνπηεία, κηθηά θαηαζηήκαηα, θαηαξγνχκελεο ηεο 
δηάθξηζεο κεηαμχ κηθηψλ θαηαζηεκάησλ θαη ππεξαγνξψλ, ιατθέο αγνξέο 
θαζψο θαη φιεο νη πσιήζεηο κέζσ ζηάζηκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ 
(κηθξνπσιεηέο, θ.ιπ.), θαη πψιεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε αλαπεξηθά 
πεξίπηεξα θαη θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ, θαζψο θαη ε πψιεζε ηξνθίκσλ θαη 
πνηψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ: 
πεξηιακβάλνληαη νη επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο, νη επηρεηξήζεηο 
αλαςπρήο, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν 
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη νη επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ 
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
 



5 
 

Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο: φιεο νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο 
παξαζθεπάδνληαη ή θαη πξνζθέξνληαη ζε πειάηεο θάζε είδνπο ηξφθηκα ή 
πνηά ή δηαλέκνληαη θαη’ νίθνλ, θαζψο επίζεο παξέρνληαη ππεξεζίεο 
αλαςπρήο κε ζπλνδεία θαγεηνχ ή πνηνχ. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία 
πεξηιακβάλνληαη: Δζηηαηφξηα, ςαξνηαβέξλεο, ηαβέξλεο, λαθ κπαξ, νπδεξί, 
νβειηζηήξηα, ςεηνπσιεία, πηηζαξίεο, νηλνπσιεία, θ.η.νκ. Εαραξνπιαζηεία 
κε ηξαπεδνθαζίζκαηα, κπνπγαηζάδηθα, ινπθνπκαηδίδηθα, γαιαθηνπσιείν, 
αλαςπθηήξηα, θ.η.νκ. θαζψο θαη ε παξαζθεπή θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη 
πνηψλ γηα θαη’ νίθνλ θαηαλάισζε. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη νη ρψξνη 
καδηθήο εζηίαζεο ησλ ρνιηθψλ Κπιηθείσλ, Ννζνθνκείσλ, Ξελνδνρείσλ, 
Καηαζθελψζεσλ, Βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, θαη γεληθά θιηληθψλ θαη 
ινηπψλ Ηδξπκάησλ, θαη νη ρψξνη καδηθήο εζηίαζεο ζηα πάζεο θχζεσο 
κεηαθνξηθά κέζα (ηξαίλα, πινία, αεξνπιάλα θ.ιπ.) ή κεηαζθεπαζκέλα 
αληίζηνηρα κεηαθνξηθά κέζα. 
Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο θαηά θχξην 
ιφγν νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ: νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο παξέρνληαη 
ππεξεζίεο αλαςπρήο κε ζπλνδεία ηξνθίκσλ ή θαη πνηψλ. ε απηήλ ηελ 
θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θαθελεία, θαθεηέξηεο, θπιηθεία, κπαξ, open 
bar, θ. η.φκ. αλαςπθηήξηα θ. η.φκ. θέληξα Γηαζθέδαζεο, νη ππαίζξηνη θαη 
ζηεγαζκέλνη ρψξνη εθδειψζεσλ, θ. η.φκ. 

 
Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο: νη 
επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κπνξεί 
λα επεξεάζνπλ ηε Γεκφζηα Τγεία θαη ιεηηνπξγνχλ σο ακηγείο ή κηθηέο κε 
επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (θνκκσηήξηα, γπκλαζηήξηα θ.ιπ.). 
 
Παξαζθεπαζηέο πνπ πσινχλ ιηαληθψο ζε θηλεηνχο ή πξνζσξηλνχο 
ρψξνπο: Όιεο νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο παξαζθεπάδνληαη ή θαη 
δηαηίζεληαη ππαίζξηα ηξφθηκα θαη πνηά. ε απηή ηε θαηεγνξία 
πεξηιακβάλνληαη: νη θαληίλεο, νη ζθελέο θαη νη πάγθνη ζηα παλεγχξηα, ηα 
πεξίπηεξα ζε αγνξέο, ηα ηξνρήιαηα νρήκαηα πάζεο θχζεσο, ε ππαίζξηα 
παξαζθεπή ή/θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (street food), νη 
κηθξνπσιεηέο, ε πψιεζε πφξηα-πφξηα, θ. η.νκ. 
 
Δπηρεηξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξηνπνηεηηθή Ννκνζεζία : 
Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ παξαζθεπάδνπλ θαη πσινχλ ηα πξνβιεπφκελα 
ηξφθηκα απφ ηελ Αξηνπνηεηηθή Ννκνζεζία εθηφο ησλ πξαηεξίσλ άξηνπ 
πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Έκπνξνη (ιηαληθφ θαη ρνλδξηθφ εκπφξην). 
ε απηή ηελ θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αξηνπνηεία θαη νη 
εγθαηαζηάζεηο πεξάησζεο έςεζεο. 
Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία θαιείηαη ε αξκφδηα γηα ηα ζέκαηα Γεκφζηαο Τγείαο 
ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη νη Τπεξεζίεο 
Γεκφζηαο Τγείαο θαη Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ πνπ βξίζθνληαη ζηηο έδξεο ησλ 
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Τγεηνλνκηθφο 
έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο είλαη ε ιεπηνκεξήο εμέηαζε απφ 
ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ησλ ηξνθίκσλ δσηθήο ή θπηηθήο πξνειεχζεσο θαη 
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ησλ πνηψλ, θαζψο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ ρψξσλ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, πνπ παξνπζηάδνπλ πγεηνλνκηθφ ελδηαθέξνλ, γηα λα 
δηαπηζησζνχλ ηπρφλ δπζκελείο επηδξάζεηο ζηε Γεκφζηα Τγεία θαη ζην 
πεξηβάιινλ γεληθφηεξα. 

θνπφο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ είλαη ε πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΑΓΔΗΑ ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ 

Όιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ αλήθνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 
παξνχζαο Γηάηαμεο απηνηειείο ή ζπλππάξρνπζεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο 
ππνρξενχληαη λα θαηέρνπλ ΑΓΔΗΑ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο αξκφδηαο αξρήο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΓΔΝΗΚΟΗ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ. 

 
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 
έθδνζεο ηεο πξνβιεπφκελεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 3 
ηεο παξνχζαο επηρεηξήζεσλ, εθεμήο θαινχκελεο σο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη 
πνηψλ. 
Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ νθείινπλ λα 
εγθαζηζηνχλ, λα εθαξκφδνπλ θαη λα δηαηεξνχλ δηαδηθαζίεο πνπ βαζίδνληαη 
ζηηο 7 αξρέο ηνπ HACCP, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ 
852/2004. 
 
Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο αλάινγα κε ηε θχζε, ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο θαη ηε 
δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο ηνπ HACCP κε 
ηελ απαηηνχκελε επειημία φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 παξ 5 ηνπ Καλ 
852/2004. 
 
Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ είλαη ππνρξεσκέλνη 
λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπο πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο 
πγηεηλήο φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ Δ.Κ 852/2004, ζε φια ηα ζηάδηα πα-
ξαζθεπήο, κεηαπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο, απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο, 
δηαλνκήο, δηαθίλεζεο θαη πξνζθνξάο πξνο πψιεζε ή δηάζεζεο απηψλ κε 
ή θαη ηαπηφρξνλε παξνρή ππεξεζηψλ. 
 
Οη σο άλσ ππεχζπλνη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 
ηξνθίκσλ πνπ παξάγνπλ ή δηαρεηξίδνληαη. Οη απαηηήζεηο πγηεηλήο έρνπλ ζρέζε κε 
ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο, ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί, 
ηελ πγηεηλή θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα πξνγξάκκαηα θαζαξηζκνχ - 
απνιχκαλζεο θαη απεληφκσζεο - κπνθηνλίαο αιιά θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
αθνινπζεί ε επηρείξεζε αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
ηεο. 
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Ζ ηήξεζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππνδνκή, 
ηνλ εμνπιηζκφ, ηελ ηήξεζε ησλ αξρείσλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, 
εληνκνθηνλίαο- κπνθηνλίαο, πξνζσπηθνχ, ζεξκνθξαζηψλ θαη ηρλειαζηκφηεηαο 
(πξνκεζεπηέο), απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ 
ζπζηήκαηνο απηνειέγρνπ. 
 
Οη θαησηέξσ νξηδφκελεο απαηηήζεηο πγηεηλήο ηζρχνπλ αλάινγα κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ δειψλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 
3 ηεο παξνχζαο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηνλ Δ. Κ 852/2004. 
 
ΟΗΚΖΜΑ 
 
Σν νίθεκα ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ε επηρείξεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζα πιεξνί ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληα Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ. ε πεξηπηψζεηο θηη-
ξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ρψξνπο εθηφο αξκνδηφηεηαο ηεο πνιενδνκηθήο 
ππεξεζίαο (θηίξηα εληφο κνλαζηεξηψλ, ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ζε ζρνιηθά 
θηίξηα, ζε κεηαζθεπαζκέλα νρήκαηα, ζε πισηά λαππεγήκαηα, θ.ιπ.), επηηξέπεηαη 
ε ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, εθφζνλ δηαζέηνπλ ζρεηηθή 
έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ηερληθήο ππεξεζίαο ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο 
εκπίπηνπλ. Κηίξηα εληφο παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ηεξνχλ ηνπο εηδηθφηεξνπο 
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ, ζηηο νπνίεο ππάγνληαη. 
Δπηηξέπεηαη ε ίδξπζε ζε ηζφγεηνπο ή άιινπο ρψξνπο πνιπθαηνηθηψλ θαη γεληθά 
νηθεκάησλ, ζηα νπνία ζηεγάδνληαη θαηνηθίεο, νξηζκέλσλ εηδψλ επηρεηξήζεσλ 
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, εθφζνλ ε εγθαηάζηαζε ζηνπο ρψξνπο ηνχηνπο δελ 
απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο ή, ελ ειιείςεη θαλνληζκνχ, 
κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο πνιπθαηνηθίαο γηα ηε ζχκθσλε γλψκε 
ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηδηνθηεηψλ, ησλ ζηεγαδφκελσλ ζην ίδην θηίξην θαηνηθηψλ. 
 
ΥΧΡΟΗ 
Κάζε επηρείξεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπο ρψξνπο πνπ 
απαηηεί ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθεί. 
 
ΓΑΠΔΓΑ, ΣΟΗΥΟΗ, ΟΡΟΦΔ, ΘΤΡΔ, ΠΑΡΑΘΤΡΑ 
Οη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ, ησλ ηνίρσλ, ησλ νξνθψλ, ησλ ζπξψλ θαη ησλ 
παξαζχξσλ πξέπεη λα είλαη θαιήο θαηαζθεπήο, λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή 
θαηάζηαζε, λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη θαη, φηαλ είλαη αλαγθαίν, λα 
απνιπκαίλνληαη εχθνια. 
Όηαλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απαηηείηαη πγξφο θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε 
επηθαλεηψλ ηνίρσλ απηέο λα είλαη ζηεγαλέο, κε απνξξνθεηηθέο θαη απφ κε ηνμηθά 
πιηθά, ψζηε λα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη επαξθψο. 
Οη νξνθέο (ή, εάλ δελ ππάξρνπλ νξνθέο, ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο ζηέγεο) θαη 
φηη είλαη ζηεξεσκέλν ζ’ απηέο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο 
έηζη, ψζηε λα κε ζπζζσξεχνληαη ξχπνη θαη λα πεξηνξίδεηαη ε ζπκπχθλσζε 
πδξαηκψλ, ε αλάπηπμε αλεπηζχκεηεο κνχριαο θαη ε πηψζε ζσκαηηδίσλ. 
Σα παξάζπξα θαη ηα άιια αλνίγκαηα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν 
πνπ λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε ξχπσλ. Δθείλα ηα νπνία κπνξνχλ λα αλνί-
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γνπλ πξνο ην χπαηζξν, φηαλ είλαη αλαγθαίν, λα είλαη εθνδηαζκέλα κε θαηάιιειν 
πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα γηα πξνζηαζία απφ ηα έληνκα, ηα νπνία λα κπνξνχλ λα 
αθαηξεζνχλ εχθνια γηα λα θαζαξηζηνχλ. Όηαλ ην άλνηγκα ησλ παξαζχξσλ 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη κφιπλζε, ηα παξάζπξα πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηζηά 
θαη ζθξαγηζκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο. 
 
ΤΓΡΔΤΖ: 
ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο παξνρή 
λεξνχ θαηάιιεινπ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία. 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε πφζηκν λεξφ π.ρ. γηα ππξνζβεζηηθή 
ρξήζε, παξαγσγή αηκνχ, ςχμε, θ.ιπ., πξέπεη λα θπθινθνξεί ζε μερσξηζηφ 
δίθηπν κε ζρεηηθή έλδεημε. 
Ο πάγνο πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηξφθηκα πξέπεη λα παξάγεηαη απφ λεξφ γηα 
αλζξψπηλε θαηαλάισζε, πξέπεη δε λα παξαζθεπάδεηαη, λα δηαθηλείηαη θαη λα 
απνζεθεχεηαη ππφ ζπλζήθεο πνπ λα ηνλ πξνθπιάζζνπλ απφ νπνηαλδήπνηε 
κφιπλζε. 
Ο αηκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε άκεζε επαθή κε ηξφθηκα πξέπεη λα είλαη 
απαιιαγκέλνο απφ θάζε νπζία πνπ παξνπζηάδεη θίλδπλν γηα ηελ πγεία ή 
ελδέρεηαη λα κνιχλεη ηα ηξφθηκα. 
Όηαλ ηα ηξφθηκα ππνβάιινληαη ζε ζεξκηθή επεμεξγαζία κέζα ζε εξκεηηθά 
ζθξαγηζκέλα δνρεία πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα ηελ ςχμε ησλ δνρείσλ κεηά ηελ ζεξκηθή επεμεξγαζία δελ απνηειεί πεγή 
κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. 
 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ - ΣΔΡΔΑ ΚΑΗ ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ.  
Οη εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πξέπεη λα 
είλαη θαηάιιειεο γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 
ηζρχνπζεο Πνιενδνκηθέο Γηαηάμεηο. Πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 
θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα απνθιείεηαη ν θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ 
ηξνθίκσλ. 
Ζ ζχλδεζε κε ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν, φπνπ ππάξρεη, είλαη ππνρξεσηηθή. 
ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
επαξθήο αξηζκφο θαηάιιεισλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ πνπ ζα πιεξνχλ ηνπο 
πγεηνλνκηθνχο φξνπο, ζα θέξνπλ πνδνθίλεην θάιπκκα, ψζηε λα απνθιείεηαη ε 
είζνδνο ζε απηά εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ή άιισλ δψσλ (ζθχινη, γάηεο) θαη λα 
δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη θαζαξά. 
Σα δνρεία απνξξηκκάησλ ζα αδεηάδνληαη θαη ζα θαζαξίδνληαη ζχκθσλα κε ην 
πξφγξακκα θαζαξηζκνχ -απνιχκαλζεο πνπ ηεξεί ε επηρείξεζε ζην αληίζηνηρν 
αξρείν. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνξξίκκαηα βξίζθνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 
ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη δελ απνκαθξχλνληαη έγθαηξα λα απνζεθεχνληαη 
ζε ςπρνκέλνπο ζαιάκνπο, νη νπνίνη ζα βξίζθνληαη εμσηεξηθά ηεο επηρείξεζεο θαη 
ζα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη εχθνια. 
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Σα πγξά απφβιεηα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη κε πγηεηλφ θαη πεξηβαιινληηθά 
απνδεθηφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή 
λνκνζεζία, θαη δελ πξέπεη λα απνηεινχλ πεγή κφιπλζεο, άκεζα ή έκκεζα. 
Οη επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο νθείινπλ λα δηαρσξίδνπλ ηα ρξεζηκνπνηεκέλα 
καγεηξηθά ιίπε θαη έιαηα πξνηνχ εηζέιζνπλ ζην δίθηπν απνρέηεπζεο θαη λα ηα 
ζπιιέγνπλ πξνο αμηνπνίεζε ή δηάζεζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Δζληθή 
θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο πξέπεη 
λα εγθαζηζηνχλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηάιιεινπο ιηπν-ζπιιέθηεο ψζηε φζα ιίπε 
θαη έιαηα δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαρσξηζηνχλ ζηε πεγή ηνπο λα παγηδεχνληαη ζε 
απηνχο. Δπίζεο πξέπεη λα ηεξνχλ αξρείν κε ηηο ζπκβάζεηο ηνπο κε ηηο 
εγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ ιηπψλ θαη ειαίσλ θαζψο θαη ηα 
ζρεηηθά παξαζηαηηθά. 
ηα πιαίζηα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ν παξαγσγφο/ δηαρεηξηζηήο ζπζθεπαζηψλ 
- άιισλ πξντφλησλ πξέπεη λα νξγαλψλεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 
πξντφλησλ ή ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο 
δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ (δειαδή ζπιινγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, 
αλάθηεζε) κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 
 
ΦΧΣΗΜΟ- ΑΔΡΗΜΟ. 
ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζα ππάξρνπλ θαηάιιεια θαη επαξθή κέζα 
θπζηθνχ ή ηερλεηνχ αεξηζκνχ-θσηηζκνχ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο επηρείξεζεο 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
Αλ δελ είλαη δπλαηή ε εμαζθάιηζε πιήξνπο θπζηθνχ αεξηζκνχ θαζφιε ηε 
δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ζα ππάξρεη 
απαξαίηεηα εηδηθή εγθαηάζηαζε ηερληθνχ αεξηζκνχ ηθαλή λα αλαλεψλεη ηνλ αέξα 
πιήξσο θαη ζπλερψο. 
 
ΑΠΑΓΧΓΖ ΚΑΠΝΧΝ- ΑΔΡΗΧΝ ΚΑΤΔΧ 
Ζ απαγσγή ησλ θαπλψλ, ηεο αηζάιεο θαη ησλ αεξίσλ θαχζεσο ηεο θαχζηκεο 
χιεο, θαζψο θαη ησλ αεξίσλ θαη νζκψλ, πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ παξαζθεπή 
θαγεηψλ, ην ςήζηκν θξέαηνο θιπ., ζα γίλεηαη πιήξσο κε εηδηθφ απνξξνθεηηθφ 
ζχζηεκα, ψζηε λα κε δηαρένληαη ζην πεξηβάιινλ θαη λα κελ ελνρινχληαη νη 
πειάηεο, νη εξγαδφκελνη θαη νη πεξίνηθνη. 
Ζ ρνάλε ηνπ αλσηέξσ απαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ζα βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ 
εζηία ππξφο θαη ζα είλαη επαξθψλ δηαζηάζεσλ, ψζηε λα θαιχπηεηαη φιε ε επη-
θάλεηα ηεο εζηίαο. Σν απαγσγηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζπληεξείηαη θαη λα 
θαζαξίδεηαη αλειιηπψο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη 
λα απνηξέπνληαη θίλδπλνη επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. 
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεηθηηθφ 
ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Ζ απαγσγή ησλ αεξίσλ θαχζεσο ηεο θαχζηκεο χιεο, ηνπ θαπλνχ θιπ. ζα γίλεηαη 
κέζσ ηεο θεληξηθήο θαπλνδφρνπ ηνπ θηηξίνπ, άιισο, αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ζα 
ηνπνζεηνχληαη εμσηεξηθνί απαγσγνί ζσιήλεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηελ ηζρχνπζα Πνιενδνκηθή Ννκνζεζία, νη νπνίνη ζα θζάλνπλ πάλσ απφ ηελ 
ζηέγε ηνπ θηηξίνπ, ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην, θαη ζε χςνο 
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0,50 κ. ςειφηεξα απφ απηήλ ή, αλ ππάξρεη ςειφηεξν γεηηνληθφ θηίξην, απφ ηε 
ζηέγε ηνπ γεηηνληθνχ ηνχηνπ θηηξίνπ, ψζηε λα κελ ελνρινχληαη νη πεξίνηθνη γεληθά. 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξφια απηά δεκηνπξγνχληαη νριήζεηο ζηνπο πεξίνηθνπο ε 
επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα πξνβιεπφκελα ηερληθά κέηξα( θίιηξα, 
θ.ιπ.) ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνθπγή νριήζεσλ ζηνπο πεξίνηθνπο. 
ηηο επηρεηξήζεηο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξηθέο εζηίεο ή ειεθηξηθνί 
θιίβαλνη, ή σο θαχζηκε χιε ρξεζηκνπνηείηαη πγξαέξην, αληί ηνπ αλσηέξσ 
απαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα επηηξαπεί ε εγθαηαζηάηε εηδηθνχ ζπζηήκαηνο 
θίιηξσλ θαηάιιεισλ γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ αεξίσλ νζκψλ θ.ιπ. θαη ην 
νπνίν λα ζπληεξείηαη αλειιηπψο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ 
θαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηεο φιεο εγθαηάζηαζεο. 
Σν είδνο ησλ θίιηξσλ θαη ηνπ φινπ ελ γέλεη ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα έρεη 
ζρεδηαζηεί θαη κειεηεζεί απφ ππεχζπλν κεραληθφ θαη ζα πξέπεη επίζεο λα 
ζπληεξείηαη ηαθηηθά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη ην 
επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 
 
ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ- ΑΠΟΥΧΡΖΣΖΡΗΑ. 
ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζα ππάξρνπλ θαηάιιεια απνδπηήξηα 
πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηα απαζρνινχκελα ζηελ επηρείξεζε άηνκα, φπνπ ζα 
ππάξρεη μερσξηζηφ εξκάξην γηα θάζε εξγαδφκελν. 
Γηα πεξηζζφηεξνπο απφ πέληε εξγαδφκελνπο θαηά βάξδηα απαηηείηαη ε χπαξμε 
δηαθνξεηηθψλ θαηά θχιν απνδπηεξίσλ ζε θαηάιιεια απνκνλσκέλν θαη 
δηακνξθσκέλν ρψξν. 
Θα ππάξρνπλ επαξθή θαη θαηάιιεια απνρσξεηήξηα κε πξνζάιακν θαη 
πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, ζπλδεδεκέλε κε θαηάιιειν απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα. 
Θα ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο ληπηήξσλ, κε πγεηνλνκηθά απνδεθηνχο 
κεραληζκνχο ζηνπο πξνζαιάκνπο ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη εθνδηαζκέλνπο κε ηα 
απαξαίηεηα γηα ην πιχζηκν θαη ην ζηέγλσκα ησλ ρεξηψλ κέζα. 
Απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ απνρσξεηήξηα απαιιάζζνληαη:  
α. Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κέγαξα, απαζρνινχλ κέρξη ηξία 
άηνκα πξνζσπηθφ θαη εμππεξεηνχλ ην πξνζσπηθφ ησλ γξαθείσλ θαη 
θαηαζηεκάησλ, πνπ ζηεγάδνληαη ζ’ απηά, εθφζνλ δελ δηαζέηνπλ ηξαπέδηα θαη 
θαζίζκαηα γηα ηελ παξακνλή ησλ πειαηψλ θαη ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο 
εμππεξεηήζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζε απνρσξεηήξηα ηνπ κεγάξνπ,  
β. Οη επηρεηξήζεηο ησλ Γεκνηηθψλ ή Κνηλνηηθψλ Αγνξψλ ή παξφκνησλ 
ζπγθξνηεκάησλ, ην πξνζσπηθφ θαη νη πειάηεο ησλ νπνίσλ ζα εμππεξεηνχληαη 
ζηα θνηλφρξεζηα απνρσξεηήξηα, πνπ έρεη ππνρξέσζε λα θαηαζθεπάζεη ν 
θνξέαο, πνπ λέκεηαη ην ζπγθξφηεκα ησλ θαηαζηεκάησλ ηνχησλ,  
γ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ εμππεξεηνχλ θαζήκελνπο πειάηεο, δελ είλαη απαξαίηεηε ε 
χπαξμε απνρσξεηεξίνπ πξνζσπηθνχ, αλ απαζρνινχληαη ζ’ απηά ιηγφηεξα απφ 5 
(πέληε) άηνκα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ην πξνζσπηθφ ζα ρξεζηκνπνηεί ηα 
απνρσξεηήξηα ησλ πειαηψλ. 
δ. Δπηρεηξήζεηο εληαγκέλεο ζε ζπγθξνηήκαηα (εκπνξηθά θέληξα, ζπγθξνηήκαηα 
νκνεηδψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή άιιεο κνξθέο πνιιαπιήο εγθαηάζηαζεο ) πνπ 
παξέρνπλ γεληθέο δηεπθνιχλζεηο θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο (απνρσξεηήξηα θ.ιπ.), 
εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή ζχκθσλε γλψκε απφ ηνλ εθπξνζσπνχληα ην 
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ζπγθξφηεκα, θαη νη ρψξνη απηνί επαξθνχλ γηα ην εμππεξεηνχκελν θνηλφ θαη 
πξνζσπηθφ. 
Γεληθά, φινη νη ρψξνη ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη ησλ πξνζαιάκσλ ηνπο ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο. 
Οη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη ησλ πξνζαιάκσλ 
ηνπο ζα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο. 
Γεληθά, φινη νη ρψξνη ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη ησλ πξνζαιάκσλ ηνπο ζα 
θσηίδνληαη θαη ζα αεξίδνληαη επαξθψο, είηε θπζηθψο, είηε ηερλεηψο. Γηα ηνλ 
ηερλεηφ αεξηζκφ ζα ηνπνζεηείηαη ππνρξεσηηθά θαηάιιειε εγθαηάζηαζε αεξηζκνχ 
(απαγσγφο ζσιήλαο επαξθνχο δηακέηξνπ κε εμαεξηζηήξα). 
Σα παξάζπξα ζα θαιχπηνληαη κφληκα κε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα γηα 
λα εκπνδίδεηαη ε είζνδνο βιαβεξψλ εληφκσλ. 
Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη απνρσξεηήξηα γηα 
ΑΜΔΑ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Πνιενδνκηθή Ννκνζεζία φπνπ απηφ πξνβιέ-
πεηαη. 
Ο αξηζκφο απνρσξεηεξίσλ ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο θαη λα αληαπνθξίλεηαη 
ηφζν ζηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 
απαζρνινχκελσλ αηφκσλ ζ’ απηήλ. 
 
ΥΖΜΗΚΑ- ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΑΠΟΥΧΡΖΣΖΡΗΑ 
Δπηηξέπεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ε ρξήζε 
ρεκηθψλ-βηνινγηθψλ απνρσξεηήξησλ ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ζε 
πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο, ζε κηθξνχο νηθηζκνχο, ζε παξαζαιάζζηνπο ρψξνπο, 
ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο 
εθδειψζεσλ θαη γεληθά ζε ρψξνπο φπνπ απφ ηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία ή άιιε 
λνκνζεζία δελ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή απνρσξεηεξίσλ. 
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ρεκηθψλ-βηνινγηθψλ απνρσξεηήξησλ ηνπο πξέπεη λα 
δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ε δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ηνπο 
λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
Σα αλσηέξσ απνρσξεηήξηα ζα δηαζέηνπλ βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο 
θαηαζθεπήο θαη βεβαίσζε απνδνρήο ησλ ιπκάησλ απφ ηνλ Ο.Σ.Α ή ηελ 
επηρείξεζε χδξεπζεο απνρέηεπζεο. 
ε πεξίπησζε ελνηθηαδφκελσλ απνρσξεηεξίσλ ζα ππνβάιιεηαη θαη ε ζχκβαζε 
ελνηθίαζεο. 
 
ΕΧΑ ΤΝΟΓΟΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 
Δπηηξέπεηαη ε είζνδνο ζθχισλ βνεζείαο, γηα ηπθιά άηνκα θαη άιια άηνκα κε 
αλαπεξίεο, ζε αίζνπζεο πειαηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 
Σν άηνκν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δψν- ζπλνδφ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν 
απνθπγήο φριεζεο ησλ πειαηψλ απφ απηφ θαη λα θέξεη ηα παξαζηαηηθά πνπ 
πηζηνπνηνχλ ηελ πγεία ηνπ δψνπ, ηελ επάξθεηα εθπαίδεπζεο ηνπ θαη ην δηθαίσκα 
ρξήζεο ( βηβιηάξην πγείαο, ηζηπ θ.ιπ.). 
 
APΘPO 6  
ΑΡΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ 
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Όιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα θαηάιιεια 
αξρεία ηεθκεξίσζεο δηαδηθαζηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ 
852/2004, αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. 
 
ΆΡΘΡΟ 7  
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ άξζξνπ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα 
VI, Κεθάιαην Α ηεο ππ’ αξηζκ. 15523/2006 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 8  
ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΓΔΗΑ - ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ 
Όζνη αζθνχλ ή επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ ρεηξηζηή ηξνθίκσλ ή 
πνηψλ, ή λα εξγαζηνχλ ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλνη κε πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ζχκθσλα κε ηελ Τγεηνλνκηθή δηάηαμε ππ’ 
αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ 35797(ΦΔΚ1199/11-4-2012) φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 
Δπηπιένλ ζα πξέπεη: 
• Να θξνληίδνπλ ηελ πγεία ηνπο. 
• Να αλαθέξνπλ ζηνλ πξντζηάκελν ηνπο ηπρνχζα αζζέλεηα ηνπο (γαζηξεληεξηθά 
πξνβιήκαηα, πνλφιαηκν, βήρα, εθθξίζεηο απφ κχηε ή κάηηα, ηξνθηθή 
δειεηεξίαζε). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο απαγνξεχεηαη ε παξακνλή ζε ρψξνπο 
πνπ δηαρεηξίδνληαη ηξφθηκα (π. ρ. πξνεηνηκαζία, επεμεξγαζία, δηάζεζε). 
• Όηαλ αηζζαλζνχλ αδηαζεζία, λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κε ηξφθηκα, ηδίσο απηά 
πνπ είλαη ζε αλνηρηέο ζπζθεπαζίεο. 
• Να επηζηξέθνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο κφλν κε ηαηξηθή βεβαίσζε. 
• Να θαιχπηνπλ ηηο πιεγέο, θαςίκαηα, δεξκαηηθέο κνιχλζεηο, κε έληνλα 
ρξσκαηηζηφ αδηάβξνρν επίδεζκν. 
χκθσλα κε ην Κεθάιαην VIII ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 852/2004 απαηηείηαη πςειφο 
βαζκφο αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο απφ θάζε πξφζσπν πνπ εξγάδεηαη ζε ρψξνπο 
ηξνθίκσλ θαη ζα πξέπεη: 
• Να θνξά θαηάιιειν, θαζαξφ θαη, φηαλ είλαη αλαγθαίν, πξνζηαηεπηηθφ ξνπρηζκφ. 
• Να ηεξεί ηνπο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο αηνκηθήο πγηεηλήο κε ζθνπφ ηε κείσζε 
ηεο πηζαλφηεηαο επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ (κηθξνβηνινγηθή, θπζηθή, ρεκηθή 
επηκφιπλζε) άκεζα ή έκκεζα. 
• Να έρεη θαιέο ζπλήζεηεο (λα πιέλεη ηα ρέξηα πξηλ αλαιάβεη εξγαζία, λα θνξά 
πάληα θαζαξή πνδηά, λα κε θνξά θνζκήκαηα (ξνιφγηα, ζθνπιαξίθηα, δαθηπιίδηα, 
βξαρηφιηα θα), λα έρεη θνληά θαη θαζαξά λχρηα. Όρη βακκέλα ή πξφζζεηα λχρηα. 
• Να ρεηξίδεηαη ζσζηά ηα ηξφθηκα θαη λα ζπλεξγάδεηαη πξνο φθεινο ηεο πγηεηλήο 
θαη αζθάιεηαο απηψλ. 
• Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γάληηα απηά δελ ππνθαζηζηνχλ ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ, 
ελψ ζπληζηάηαη λα ηα αιιάδεη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ή φηαλ ιεξσζνχλ ή 
ζρηζηνχλ, ή φηαλ αιιάμεη ε εξγαζία ή είδνπο ηνπ ηξνθίκνπ πνπ ρεηξίδεηαη (πρ απφ 
σκφ θξέαο ζε έηνηκν γηα θαηαλάισζε ηξφθηκν). 
 
ΑΡΘΡΟ 9  
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
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Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο 
Ννκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα φηη: 
• Οη ρεηξηζηέο ηξνθίκσλ εθπαηδεχνληαη ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 
ηξνθίκσλ αλάινγα κε ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο 
εθηεινχκελεο εξγαζίεο. 
• Οη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο βάζεη ησλ 
αξρψλ HACCP ή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ νδεγψλ νξζήο πξαθηηθήο εθ-
παηδεχνληαη θαηάιιεια γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 
Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε θαηάιιειν αξρείν 
πνπ ζα δηαηεξείηαη ζην αξρείν πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο 
παξνχζαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 10  
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ 
Ζ παξαθάησ θαηεγνξηνπνίεζε θαη νη επηκέξνπο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ είλαη 
ελδεηθηηθέο θαη φρη πεξηνξηζηηθέο. 
Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο 
θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο ζηηο παξαθάησ 
θαηεγνξίεο: 
• Παξαζθεπαζηέο θαη πζθεπαζηέο πνπ πσινχλ ιηαληθψο, Παξαγσγηθέο κνλάδεο 
αξηνπνηίαο, παξαγσγήο λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο, Παξαγσγηθέο κνλάδεο 
παξαγσγήο θξπγαληψλ, κπηζθφησλ, δηαηεξεκέλσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη 
Μνλάδεο παξαγσγήο θαθάν, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ 
• Απνζήθεπζε - Γηαλνκείο θαη Μεηαθνξείο 
• Δπηρεηξήζεηο Ληαληθνχ θαη Υνλδξηθνχ Δκπνξίνπ 
• Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 
• Δπηρεηξήζεηο Αξηνπνηεηηθήο Ννκνζεζίαο Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο δελ είλαη 
εμαληιεηηθέο θαη επηηξέπεηαη ε δηεχξπλζε απηψλ εθφζνλ ππάξμνπλ λέεο ή 
ηξνπνπνηεκέλεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. 
ε θάζε πεξίπησζε ζηφρνο είλαη ε ηήξεζε ησλ Δπξσπατθψλ Καλνληζκψλ θαη ε 
ηεθκεξίσζε εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο φηη δηαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα 
ησλ παξαγνκέλσλ ή πξνζθεξνκέλσλ ηξνθίκσλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο 
παξαγσγηθήο αιπζίδαο (απφ ηελ παξαγσγή κέρξη θαη ηελ θαηαλάισζε). 
 
Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια κε 
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο εκπνξηθέο ή κε, ζε ρψξν ζαθψο ή λνεηά δηαρσξηζκέλν ή 
αλάινγα κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
δηαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, θαη απνθεχγεηαη ε 
δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε. 
Αλαιπηηθφηεξα νη εηδηθνί φξνη ησλ θαηεγνξηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη 
πνηψλ πεξηγξάθνληαη ζηα αθφινπζα άξζξα. 
 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ 
ΑΡΘΡΟ 11 
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• ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Η - Παξαζθεπαζηέο θαη πζθεπαζηέο πνπ πσινχλ ιηαληθψο, 
Παξαγσγηθέο κνλάδεο αξηνπνηίαο, παξαγσγήο λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο, 
Παξαγσγηθέο κνλάδεο παξαγσγήο θξπγαληψλ, κπηζθφησλ, δηαηεξεκέλσλ εηδψλ 
δαραξνπιαζηηθήο θαη Μνλάδεο παξαγσγήο θαθάν, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ 
Όπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 3 θαη 10 ηεο παξνχζαο νη επηρεηξήζεηο απηέο πξέπεη 
λα δηαζέηνπλ ηνπο παξαθάησ ρψξνπο: 
Α. Δπηρεηξήζεηο παξαζθεπήο. 
α) Υψξνο παξαιαβήο θαη απνζήθεπζεο πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. 
Ζ θαηαζθεπή θαη ν εμνπιηζκφο ηεο απνζήθεο ζα δηαζθαιίδεη ηελ πγηεηλή θαη 
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 
Όπνπ απαηηνχληαη ςπθηηθνί ζάιακνη ζα είλαη επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο κε 
δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ζεξκνθξαζηψλ θαη ζε εθαξκνγή ησλ φξσλ θαη 
πξνυπνζέζεσλ ησλ άξζξσλ 62 θαη 63 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 
Οη πεξηέθηεο ηξνθίκσλ γηα ηελ θχιαμε ρχδελ πξψησλ πιψλ πξέπεη λα ηεξνχλ 
ηεο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο 
Θα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα γηα ηνλ αεξηζκφ θαη ηελ ηήξεζε θαηάιιειεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ζηνλ ρψξν ηεο απνζήθεο, κε κεραλνινγηθφ 
εμνπιηζκφ, φπνπ απαηηείηαη, 
Όιεο νη πξψηεο χιεο ζα πξνέξρνληαη απφ αμηφπηζηνπο πξνκεζεπηέο ζχκθσλα 
κε ηνλ Δ.Κ 852/2004 θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θαλφλεο νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο. 
β) Υψξνο παξαζθεπήο θαη επεμεξγαζίαο. Ο εμνπιηζκφο ζην ρψξν παξαζθεπήο 
θαη επεμεξγαζίαο ζα είλαη απφ θαηάιιειν θαη πγεηνλνκηθά απνδεθηφ πιηθφ. Δηδηθά 
ν εμνπιηζκφο πνπ ζρεδηάδεηαη λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηξφθηκα πξέπεη λα είλαη 
απφ πιηθφ θαηάιιειν γηα ηξφθηκα θαηά ηηο ηζρχνπζεο Δζληθέο θαη Κνηλνηηθέο δη-
αηάμεηο 
Όια ηα ζθεχε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα θπιάζζνληαη κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο 
ζε θιεηζηέο πξνζήθεο ή ζε θαηάιιεια ξάθηα. 
Θα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα γηα ηνλ αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη φπνπ απηφο 
γίλεηαη κε αλνίγκαηα (παξάζπξα, πφξηεο θ.ιπ.) ζε απηά ζα ηνπνζεηείηαη 
θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα θαη ζα κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη. 
ηνπο ρψξνπο φπνπ ηα ηξφθηκα ή νη πξψηεο χιεο παξαζθεπήο ηνπο εθηίζεληαη ζε 
απ’ επζείαο επαθή ζα ππάξρεη ζε θαηάιιειε ζέζε ληπηήξαο κε πνδνθίλεην 
ζχζηεκα γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία 
παξαζθεπήο. 
Ζ δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε απνθεχγεηαη κε βάζε ην ηζρχνλ δηάγξακκα ξνήο 
φπσο απνηππψλεηαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο HACCP ή φπσο πξνθχπηεη απφ ζρε-
ηηθνχο Οδεγνχο Οξζήο Τγηεηλήο. 
ε θάζε πεξίπησζε ζηα ζρεδηαγξάκκαηα θάηνςεο ζα πξέπεη λα απνηππψλνληαη 
νη ρψξνη θαη ε ρξήζε ηνπο. 
Οη δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ παξαζθεπήο θαη επεμεξγαζίαο ζα είλαη επαξθήο, 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο παξαγσγή ησλ ηξνθίκσλ. 
Σα απνξξίκκαηα ζα θπιάζζνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθά δνρεία επαξθνχο 
ρσξεηηθφηεηαο απφ θαηάιιειν πιηθφ, ψζηε λα θαζαξίδνληαη θαη λα 
απνιπκαίλνληαη απνηειεζκαηηθά. 
Σν θάιπκκα ησλ δνρείσλ ζα είλαη ζηεγαλφ θαη ζα αλνίγεη κε πνδνθίλεην 
κεραληζκφ. 
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γ) Υψξνο πιχζεσο ζθεπψλ. Ο ρψξνο πιχζεο ησλ ζθεπψλ θαζψο θαη ησλ 
αληηθεηκέλσλ πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη αλάινγνο θαη 
θαηάιιεινο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο θαη 
απνιχκαλζε ηνπο, ελψ ε ρσξνζέηεζε ηνπ ελ ιφγσ ρψξνπ ζα πξέπεη λα 
ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ ηεο δηαζηαπξνχκελεο επηκφιπλζεο. 
Ο αξηζκφο ιεθαλψλ πιχζεο ηξνθίκσλ ή ζθεπψλ ζα είλαη επαξθήο θαη απαηηείηαη 
ε χπαξμε θαη ελφο θαηάιιεινπ, πνδνθίλεηνπ λεξνρχηε γηα ην πιχζηκν ησλ 
ρεξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 
Γηαδηθαζία θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, 
Ζ δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ησλ ρψξσλ παξαζθεπήο θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν 
απνηειεζκαηηθφο θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζή ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 
ηεο δηαδηθαζίαο μεξνχ θαζαξηζκνχ φπνπ απφ ηε θχζε ηνπ πξντφληνο θξίλεηαη 
θαηάιιειε. 
δ) Υψξνο απνζήθεο εηνίκσλ πξντφλησλ: Όηαλ ε απνζήθεπζε αθνξά 
ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα (απνζήθε κνλάδαο επεμεξγαζίαο θαη ζπζθεπαζίαο 
ηξνθίκσλ) νη απαηηήζεηο είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο απνζήθεο. 
ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζηνλ ρψξν απηφ ζα ππάξρνπλ ξάθηα, θιεηζηέο 
πξνζήθεο θαη ςπθηηθνί ζάιακνη φπνπ απηνί απαηηνχληαη. 
Θα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηνλ αεξηζκφ θαη ηνλ θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ κε 
κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, φπνπ απαηηείηαη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ζηαζεξέο 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο, θαηάιιειεο γηα ηα παξαγφκελα πξντφληα. 
ε) Υψξνο δηάζεζεο ή δηαλνκήο εηνίκσλ πξντφλησλ. ην ρψξν απηφ ζα ππάξρνπλ 
ξάθηα, θιεηζηέο πξνζήθεο ή ςπθηηθνί ζάιακνη φπνπ απαηηείηαη θαη ζα ιακβάλν-
ληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ πξνο 
δηάζεζε πξντφλησλ. 
Όινη νη παξαπάλσ ρψξνη ζα απεηθνλίδνληαη ζην δηάγξακκα ξνήο θαη ζα 
απνηππψλνληαη ζηα ζρεδηαγξάκκαηα θάηνςεο ηεο επηρείξεζεο. 
Β. Δπηρεηξήζεηο ζπζθεπαζίαο 
ηηο επηρεηξήζεηο απηέο ζα ππάξρνπλ νη ρψξνη ησλ επηρεηξήζεσλ παξαζθεπήο, 
εθηφο ηνπ ρψξνπ παξαζθεπήο - επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ 
ρψξν ζπζθεπαζίαο επαξθψλ δηαζηάζεσλ. ε απηφλ ζα ππάξρεη επαξθήο θαη 
θαηάιιεινο εμνπιηζκφο θαη ην δηάγξακκα ξνήο ζα απνηππψλεηαη ζηα 
ζρεδηαγξάκκαηα θάηνςεο. 
Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε ζπζθεπαζία δελ 
πξέπεη λα απνηεινχλ πεγή κφιπλζεο θαη πξέπεη λα απνζεθεχνληαη κε ηξφπν 
πνπ λα κελ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν κφιπλζεο. 
Όζα πιηθά ζπζθεπαζίαο επαλαρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηξφθηκα πξέπεη λα είλαη 
εχθνιν λα θαζαξηζηνχλ θαη φηαλ απαηηείηαη λα απνιπκαλζνχλ[/cut name2='11' 
name3='' type='2'] 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ II - ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ - ΓΗΑΝΟΜΔΗ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔΗ 
α) Γηαλνκείο - Απνζήθεο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 
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Χο απνζήθεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ λννχληαη νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ πνπ 
απνζεθεχνπλ θαη δηαζέηνπλ ηξφθηκα, λσπά ή επεμεξγαζκέλα, ζπζθεπαζκέλα ή 
ρχδελ ζην εκπφξην. 
ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ θπιάζζνπλ θαη 
δηαζέηνπλ ηξφθηκα πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο θαη δηαθηλνχλ απηά κεηά απφ εληνιή 
ηνπο (δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο - Logistics providers) κε νξηδφκελν 
πγεηνλνκηθφ ππεχζπλν. 
Οη ρψξνη φπνπ ζηεγάδνληαη νη επηρεηξήζεηο απνζήθεπζεο πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο 
φξνπο πγηεηλήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο θαη ην είδνο ηνπ 
ηξνθίκνπ πνπ δηαρεηξίδνληαη. 
Πέξαλ ησλ γεληθψλ απαηηήζεσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα θαη 
αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II ηνπ Δ.Κ 852/2004 ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη 
θαη ηα παξαθάησ: 
• Να είλαη απφ πιηθά πνπ ζα παξέρνπλ επαξθή πξνζηαζία ζηα ηξφθηκα απφ 
επηδξάζεηο ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ (βξνρή, ζθφλεο, έθζεζε ζηνλ ήιην) ή 
επηκνιχλζεηο απφ ην πεξηβάιινλ θαη λα ηα πξνζηαηεχνπλ. 
• Να κπνξνχλ λα θαζαξίδνληαη εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά. 
• Να πξνθπιάζζνπλ ηα ηξφθηκα θαη πνηά απφ ηξσθηηθά, έληνκα ή άιια δψα 
νηθφζηηα ή κε. 
• Σα δάπεδα λα είλαη αλζεθηηθά πξνο απνθπγή ξσγκψλ 
• Οη ξάκπεο θφξησζεο ζα είλαη απφ θαηάιιεια πιηθά, πξνθπιαγκέλεο απφ ηηο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
• Όηαλ ηα απνζεθεπφκελα ηξφθηκα θαη πνηά απαηηνχλ εηδηθέο ζπλζήθεο 
απνζήθεπζεο (ςχμε, θαηάςπμε) ζα δηαζέηνπλ επαξθή εμνπιηζκφ θαη κέζα 
επηηήξεζεο ησλ ζπλζεθψλ απνζήθεπζεο. 
Δπηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ζηνπο ρψξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο θαηεγνξίαο 
απηήο θαη άιισλ πξντφλησλ κε ηξνθίκσλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζθαιίδεηαη 
ε απνθπγή επηκφιπλζεο. 
ε θάζε πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ κε 
θαχζηκα, ρεκηθά, γεσξγηθά θάξκαθα θαη πξντφληα κε έληνλεο νζκέο. 
Οη απνζήθεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ δηαζέηνπλ είηε απηνηειψο, είηε ζε ζπγθξφηεκα 
νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ ηνπο θαηάιιεινπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο πγηεηλήο ηνπ 
πξνζσπηθνχ (απνδπηήξηα, απνρσξεηήξηα θ.ιπ.). 
Οη επηρεηξήζεηο δηαλνκήο (απνζήθεο) νθείινπλ λα ζπληάζζνπλ θαη λα 
εθαξκφδνπλ είηε απηνηειψο είηε ζην ζχλνιν ηεο ηξνθνδνηηθήο αιπζίδαο πνπ 
εμππεξεηνχλ κειέηε HACCP. 
β) Μεηαθνξείο - Ορήκαηα κεηαθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 
Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ηξνθίκσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο γηα 
κεηαθνξά ησλ ηξνθίκσλ φπσο θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα II θεθάιαην IV ηνπ 
Δ.Κ 852/2004 θαη ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ζηνπο αληίζηνηρνπο Οδεγνχο Οξζήο 
Τγηεηλήο Πξαθηηθήο ηνπ ΔΦΔΣ. 
Γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πγηεηλήο απαηηνχληαη ηα παξαθάησ: 
• Σα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ή θαη ησλ πεξηεθηψλ ζα 
πξέπεη λα είλαη ιεία, γηα λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη εχθνια θαη λα 
κελ επηκνιχλνληαη ηα ηξφθηκα. 
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• Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ή θαη νη πεξηέθηεο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά 
θαη ζε θαιή θαηάζηαζε, λα ζπληεξνχληαη θαη λα αληηθαζίζηαληαη φηαλ ρξεηάδεηαη. 
• Καηά ηε κεηαθνξά ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο πγηεηλήο 
γηα λα πξνζηαηεχνληαη ηα ηξφθηκα απφ πηζαλέο επηκνιχλζεηο θαη λα δηαηεξείηαη ε 
πγηεηλή ηνπο θαηάζηαζε. 
Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ηα νπνία εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο 
επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, αδεηνδνηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 
γ) Μεραλήκαηα απηφκαηεο παξαζθεπήο - πψιεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 
Μεραλήκαηα απηφκαηεο παξαζθεπήο - πψιεζεο ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ είλαη ηα 
κεραλήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπληεξνχλ ζηηο ελδεηθλπφκελεο θαηά 
πεξίπησζε ζπλζήθεο (πξνζπζθεπαζκέλα) ή/θαη λα αλακηγλχνπλ θαη λα δηαζέηνπλ 
ηα αλσηέξσ κεηά απφ εληνιή πνπ δίδεηαη κε θέξκα ή άιιν ηξφπν. 
Οη αλσηέξσ πσιεηέο ηνπνζεηνχληαη ζε δεκφζηνπο αλνηθηνχο ή ζηεγαζκέλνπο 
ρψξνπο (π.ρ. έκπξνζζελ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο, ζηαζκνχο, 
ρψξνπο αλακνλήο θ.ιπ. ή ηδησηηθνχο ρψξνπο (π.ρ. θαηαζηήκαηα, γξαθεία, θ.ιπ.), 
εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, λνζνθνκεία, ρψξνπο ππνδνρήο θνηλνχ γηα 
ππεξεζίεο ή ρψξνπο δεκνζίσλ ζεακάησλ κε καθξνρξφληα παξακνλή θνηλνχ. 
1. Οη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνο εγθαηάζηαζε ρψξνπ είλαη νη εμήο: 
• Να δηαζθαιίδεη ζπλερή παξνρή ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη λεξνχ γηα αλζξψπηλε 
θαηαλάισζε φηαλ απαηηείηαη απφ ην ηξφθηκν πνπ δηαηίζεηαη κέζσ ησλ 
κεραλεκάησλ. 
• Να πξνζηαηεχεηαη επαξθψο απφ ηελ έθζεζε ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
• Να κελ ζηεγάδεηαη ζε ζεκεία πνπ ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ αιινηψζεηο ζηα πξνζθεξφκελα ηξφθηκα ή πνηά φπσο δηαδξφκνπο 
ηνπαιεηψλ, ρψξνπο πςεινχ θνληνξηνχ, αλαζπκηάζεσλ θ.α. 
2. Οη επηρεηξήζεηο ή κεκνλσκέλνη ηδηψηεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη απηφκαηνπο 
πσιεηέο ηξνθίκσλ ή ξνθεκάησλ θάζε θαηεγνξίαο πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο 
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 
• Να δηαζέηνπλ κέζσ ησλ πσιεηψλ ηξφθηκα ή λα ηνπο αλαηξνθνδνηνχλ κε 
πξψηεο χιεο θαηάιιειεο γηα ηελ παξαζθεπή ξνθεκάησλ ή θαη ηξνθίκσλ. 
• Να δηαζέηνπλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ 
αλαηξνθνδνζίαο κε ηηο απαξαίηεηεο πξψηεο χιεο ή έηνηκα ξνθήκαηα ή ηξφθηκα ή 
λα πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 
• Να εγγπψληαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο (δηαηήξεζε, ςχμε ή ζέξκαλζε) ψζηε ην 
ηειηθψο δηαηηζέκελν ηξφθηκν ή πνηφ λα πιεξνί ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο 
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ. 
• Σελ ζπληήξεζε, θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε ησλ δηαρεηξηδφκελσλ απηνκάησλ 
πσιεηψλ. 
• Να απνδεηθλχνπλ ηελ επαξθή εθπαίδεπζε ησλ ηδίσλ ή ηνπ απαζρνινχκελνπ 
πξνο ηνχην πξνζσπηθνχ πνπ ζα δηαζέηεη απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθφ πγείαο. 
• Σελ ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηα αλσηέξσ αξρεία. 
• Σε ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνξέα ή ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ ρψξνπ φπνπ ηνπνζεηείηαη 
ην κεράλεκα θαη ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζην ζεκείν 1 θαη λα δηεπθνιχλεη ηα θιηκάθηα ειέγρνπ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ. 
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Όια ηα κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πξέπεη λα θέξνπλ 
θαηάιιειε κεηαιιηθή πιάθα, ζε εκθαλέο ζεκείν, κε ραξαγκέλν ην 
νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαηφρνπ κε πιήξε ζηνηρεία (ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο ηνπ, 
δηεχζπλζε έδξαο επηρείξεζεο, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο) γηα άκεζε πξφζβαζε ζε 
πεξίπησζε ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο αξρέο. 
3. Οη επηρεηξήζεηο ή κεκνλσκέλνη ηδηψηεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη απηφκαηα 
κεραλήκαηα θάζε θαηεγνξίαο αδεηνδνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία. Μεηαμχ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 
α. Γήισζε ζπκκφξθσζεο Δ.Κ (CE) απφ πηζηνπνηεκέλε εηαηξεία. 
β. Βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο ηνπ αξκφδηνπ θνξέα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα ή ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο ηνπ ελ ιφγσ κεραλήκαηνο. 
γ. Βεβαίσζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ γηα ηελ πηζηφηεηα ησλ κεραλεκάησλ 
απηφκαηεο πψιεζεο σο πξνο ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζθνξά 
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 
Οη επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο πνπ δηαρεηξίδνληαη κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο γηα 
θάζε εγθαηάζηαζε ή κεηεγθαηάζηαζε κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο ηεξνχλ 
καδί κε ηα πξναλαθεξφκελα αξρεία θαη επηθαηξνπνηεκέλν ηνπνγξαθηθφ ζρέδην 
φπνπ ζεκεηψλνληαη νη ζέζεηο ησλ ελ ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ απηφκαηεο 
πψιεζεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ III 
Δπηρεηξήζεηο Ληαληθνχ θαη Υνλδξηθνχ Δκπνξίνπ 
α) Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο θαη Υνλδξηθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 
Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, δηαζέηνπλ 
πάζεο θχζεσο ηξφθηκα θαη πνηά ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ λφκηκεο 
επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 
Οη ρψξνη φπνπ ζηεγάδνληαη νη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο 
φξνπο πγηεηλήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο θαη ην είδνο ηνπ 
ηξνθίκνπ πνπ δηαρεηξίδνληαη. 
Πέξαλ ησλ γεληθψλ απαηηήζεσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα θαη 
αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II ηνπ Δ.Κ 852/2004 ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη 
θαη ηα παξαθάησ: 
Θα ππάξρεη επάξθεηα ρψξσλ θαη ζρεδηαζκφο αλάινγα κε ηα δηαηηζέκελα ηξφθηκα 
θαη πνηά ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη λα 
απνθεχγεηαη ε δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε 
Ο εμνπιηζκφο ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ ζα είλαη αλάινγνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
απηψλ θαη εηδηθφηεξα: 
• Φπθηηθνί ζάιακνη αλάινγεο δπλακηθφηεηαο γηα ηα επαιινίσηα ηξφθηκα κε 
θαηαγξαθηθά κεραλήκαηα 
• Πάγθνη εξγαζίαο, επηθάλεηεο θνπήο, ζθεχε θ.ιπ. αλάινγα κε ηα πσινχκελα 
είδε, απφ θαηάιιεια πιηθά πνπ ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα απνιπκαίλνληαη 
• Μεραληθφο εμνπιηζκφο (κεραλέο θνπήο θηκά, αιιαληηθψλ, ηπξηψλ θ.ιπ.) 
αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα 
• Μεραλέο έςεζεο φπνπ απαηηνχληαη 
• Πξνζήθεο έθζεζεο πξνο πψιεζε απφ θαηάιιεια πιηθά 
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• Καηάιιεινο εμνπιηζκφο γηα ην πιχζηκν ησλ ζθεπψλ, ησλ εξγαιείσλ κε 
θαηάιιειε ζήκαλζε 
• Νηπηήξεο γηα ην πιχζηκν ησλ ηξνθίκσλ κε αλάινγε ζήκαλζε 
• Δπαξθήο αξηζκφο ληπηήξσλ γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ 
• πλερήο παξνρή δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ 
• Σήξεζε ησλ νξζψλ ζπλζεθψλ απνζήθεπζεο  
Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ κπνξνχλ λα 
επεμεξγάδνληαη, λα ζπζθεπάδνπλ θαη λα ηππνπνηνχλ ηα ηξφθηκα θαη πνηά ζε 
κηθξφηεξεο ζπζθεπαζίεο ζηα θαηαζηήκαηα ηνπο θαη λα ηα δηαζέηνπλ πξνο 
πψιεζε. Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε ησλ αλσηέξσ εηδψλ έμσ απφ ηελ νηθνδνκηθή 
γξακκή ηνπ θηηξίνπ, ζηελ πξαζηά ή ζην πεδνδξφκην, κε εμαίξεζε ηα θεπεπηηθά θαη 
ηα θξνχηα, ηα νπνία κπνξεί λα εθζέηνληαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε, 
θαηαιακβάλνληαο ρψξν κέρξη 1 κ. απφ ηελ νηθνδνκηθή γξακκή ηνπ θηηξίνπ, 
εθφζνλ ηνχην δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε άιιεο δηαηάμεηο. 
Δπηηξέπεηαη ε δηάζεζε ζπζθεπαζκέλσλ - ηππνπνηεκέλσλ λσπψλ ή 
θαηεςπγκέλσλ θξεάησλ, θξεαηνζθεπαζκάησλ, ςαξηψλ θαη άιισλ αιηεπκάησλ, ηα 
νπνία ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε θαηάιιεια ςπγεία ζηνπο ρψξνπο ησλ ηξνθίκσλ 
ρσξίο ηελ ππνρξέσζε χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο θξενπσιείνπ ή ηρζπνπσιείνπ. 
Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ εγθαηάζηαζε πεξάησζεο έςεζεο πξέπεη λα 
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο αξηνπνηεηηθήο λνκνζεζίαο. 
ηελ πεξίπησζε πνπ νη επηρεηξήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ιεηηνπξγνχλ σο 
κηθηέο κε επηρεηξήζεηο εζηίαζεο ή/θαη αλαςπρήο, φπνπ πξνεηνηκάδνπλ, 
καγεηξεχνπλ θαη δηαζέηνπλ γηα θαη’ νίθνλ θαηαλάισζε ή επί ηφπνπ, αλ δηαζέηνπλ 
θαη ρψξν εμππεξέηεζεο θαζήκελσλ πειαηψλ, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο 
γεληθνχο θαη ηνπο εηδηθνχο πγεηνλνκηθνχο φξνπο πνπ νξίδνληαη απφ ηα ζρεηηθά 
άξζξα ηεο παξνχζαο. 
ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ ζε μερσξηζηφ, 
λνεηά δηαρσξηζκέλν ρψξν, άιια, άζρεηα κε ηα ηξφθηκα είδε θαη αληηζηξφθσο, 
εθ’ φζνλ ππάξρεη επαξθήο ρψξνο θαη απνδεηθλχεηαη φηη ιακβάλνληαη ηα 
απαηηνχκελα κέηξα γηα απνθπγή δηαζηαπξνχκελεο επηκφιπλζεο. 
Δηδηθφηεξα: 
Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ θξενπσιείνπ θαη ηνπ ηρζπνπσιείνπ ζα βξίζθνληαη ζε 
μερσξηζηφ, λνεηά δηαρσξηζκέλν ρψξν. 
Δπηηξέπεηαη ε πψιεζε άξηνπ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη αξηνπαξαζθεπαζκάησλ 
ζηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηελ αξηνπνηεηηθή 
Ννκνζεζία. 
Δπηηξέπεηαη ε θνπή θαη απιή ζπζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (ηπξνθνκηθά 
πξντφληα, αιιαληηθά, θξαζί, θ.ιπ.) ζηελ νπνία ζπζθεπαζία ζα ππάξρεη ε 
απαηηνχκελε ζήκαλζε, (εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο, ζπλζήθεο δηαηήξεζεο, 
εκεξνκελία ιήμεο, θ.ι.π) θαη ε φιε δηαδηθαζία ζα δηαζθαιίδεη ηελ πγηεηλή θαη 
αζθάιεηα απηψλ. 
Δπηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία πξντφλησλ ζην αληίζηνηρν ηκήκα (π.ρ. ζηχςηκν 
θξνχησλ γηα παξαγσγή θξέζθνπ ρπκνχ, ζην ηκήκα ηνπ νπσξνπσιείνπ) κε ηελ 
πξνυπφζεζε χπαξμεο θαηάιιεινπ ρψξνπ θαη εμνπιηζκνχ. 
Δπηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθνχ 
ελδηαθέξνληνο ή κε, εληφο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (θαηάζηεκα εληφο 
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θαηαζηήκαηνο) θαη αληηζηξφθσο, εθφζνλ ππάξρεη επαξθήο ρψξνο ζαθψο ή 
λνεηά δηαρσξηζκέλνο αλάινγα κε ην βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
θαη δελ δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο δηαζηαπξνχκελεο επηκφιπλζεο. 
β) Πψιεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 
Δπηηξέπεηαη ε πψιεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 
εθφζνλ απηά πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο. 
ε πεξίπησζε πνπ δηαζέηνπλ ρψξνπο παξαζθεπήο ή απνζήθεπζεο ή νρήκαηα 
κεηαθνξάο θαη πψιεζεο πξέπεη λα αδεηνδνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ηεο παξνχζαο. 
Δθ’ φζνλ ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα πξέπεη 
λα δηαζέηεη εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξνχζα. 
Ζ δηάζεζε ησλ ηξνθίκσλ απηψλ νθείιεη λα γίλεηαη ζε πεξηέθηεο πνπ 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο θείκελεο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ IV 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 
ΚΑΗ ΥΧΡΟΗ ΑΝΑΦΤΥΖ 
Όπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 3 θαη 10 ηεο παξνχζαο ζηελ θαηεγνξία απηή 
πεξηιακβάλνληαη φινη νη ηχπνη επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο θαη ρψξνη αλαςπ-
ρήο. 
Ζ θαηεγνξία ησλ επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο θαη ρψξσλ αλαςπρήο 
ηαμηλνκείηαη σο αθνινχζσο: 
 
Α. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

 
Οη επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο ηαμηλνκνχληαη, αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα 
ηνπο σο αθνινχζσο: 
1. Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο παξαζθεπήο θαη δηάζεζεο πξφρεηξνπ γεχκαηνο. 
Απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο δηαηίζεληαη ζε θαζήκελνπο ή 
πεξαζηηθνχο πειάηεο ή δηαλέκνληαη θαη’ νίθνλ, ξνθήκαηα πάζεο θχζεσο, 
αλαςπθηηθά, νηλνπλεπκαηψδε πνηά, γιπθίζκαηα, θαη πξφρεηξα γεχκαηα (δεζηήο ή 
θξχαο θνπδίλαο) πνπ δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξε επεμεξγαζία θαη ζχκθσλα κε ην 
δηάγξακκα ξνήο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζέηνπλ επαξθείο θαη 
θαηάιιεινπο ρψξνπο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 
ηξνθίκσλ. 
Οη επηρεηξήζεηο απηέο κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ γιπθίζκαηα, θαη πξφρεηξα γεχκαηα 
πνπ παξαζθεπάδνληαη απφ άιιεο επηρεηξήζεηο θαη πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο. 
2. Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο πιήξνπο 
γεχκαηνο. 
ηηο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο παξαζθεπάδνληαη θαη δηαηίζεληαη ζε 
θαζηζκέλνπο ή πεξαζηηθνχο πειάηεο ή δηαλέκνληαη θαη’ νίθνλ, πιήξε γεχκαηα 
(δεζηήο ή θξχαο θνπδίλαο) ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θάζε είδνο ηξνθίκνπ, 
γιπθίζκαηνο, ξνθήκαηνο, αλαςπθηηθνχ ή αιθννινχρνπ πνηνχ, ζχκθσλα κε ην 
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δηάγξακκα ξνήο ηεο επηρείξεζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη επηρεηξήζεηο 
απηέο δηαζέηνπλ επαξθείο θαη θαηάιιεινπο ρψξνπο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. 
Όιεο νη επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο καδηθήο εζηίαζεο θαη ρψξσλ αλαςπρήο, 
εθηφο ησλ γεληθψλ φξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5 πξέπεη λα δηαζέηνπλ 
ηνπο παξαθάησ ρψξνπο. 
Αίζνπζα πειαηψλ Οη επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο θαη ρψξσλ αλαςπρήο πνπ 
δηαζέηνπλ αίζνπζα πειαηψλ ή θαη ππαίζξην ρψξν γηα εμππεξέηεζε θαζήκελσλ ή 
φξζησλ πειαηψλ ε δπλακηθφηεηα ηνπο ζε εμππεξεηνχκελα άηνκα πξνθχπηεη απφ 
ηε δηαίξεζε ηνπ εκβαδνχ ηνπ θαζαξνχ ρψξνπ δηα ηνπ 1,20 η.κ. Ο ζπλνιηθφο 
αξηζκφο ησλ εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ θαζνξίδεη ηε δπλακηθφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο. 
Υψξν αλάινγεο παξαιαβήο θαη απνζήθεπζεο πξψησλ πιψλ (μεξή απνζήθε- 
ςχμε- θαηάςπμε) θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο Υψξν επεμεξγαζίαο, κεξηδνπνίεζεο, 
δηαηήξεζεο εηνίκσλ θαγεηψλ Υψξν πιχζεσο ζθεπψλ Ο ρψξνο πιχζεσο 
ζθεπψλ ζα είλαη αλάινγνο ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ ηξνθίκσλ θαη ησλ ζθεπψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζε ζέζε πνπ λα απνθεχγεηαη ε δηαζηαπξνχκελε επη-
κφιπλζε. 
Ο αξηζκφο ιεθαλψλ πιχζεο ηξνθίκσλ ή ζθεπψλ ζα είλαη επαξθήο ζε ζπλδπαζκφ 
θαη κε ηελ χπαξμε ή κε πιπληεξίνπ, ελψ απαηηείηαη θαη έλαο πνδνθίλεηνο 
λεξνρχηεο γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 
Ο ρψξνο πιχζεο ζθεπψλ λα είλαη αλάινγνο ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ ηξνθίκσλ 
θαη ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ζθεπψλ, ζε ζέζε πνπ λα απνθεχγεηαη ε 
δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε  
ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζα πξέπεη: 
Όιεο νη πξψηεο χιεο λα πξνέξρνληαη απφ αμηφπηζηνπο πξνκεζεπηέο. 
Ζ παξαιαβή θαη ε απνζήθεπζε ησλ πξψησλ πιψλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 
Δ.Κ 852/2004, Κεθ. IX (δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ηξφθηκα). 
Ο ρψξνο επεμεξγαζίαο - κεξηδνπνίεζεο θαη δηαηήξεζεο εηνίκσλ θαγεηψλ 
(παξαζθεπαζηήξην) γηα ηηο επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο πιήξνπο γεχκαηνο ζα 
πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο θαη επαξθήο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηε 
δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
Γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο πξφρεηξσλ γεπκάησλ θαζψο θαη 
αλαςπρήο ν ρψξνο επεμεξγαζίαο (παξαζθεπαζηήξην) ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηάιιειν θαη επαξθή, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηε δπλακηθφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο. 
Ο ρψξνο απνζήθεο λα είλαη αλάινγνο κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη 
ηα απνζεθεπφκελα είδε ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε. 
3. Δπηρεηξήζεηο παξαζθεπήο ή θαη πξνζθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε θηλεηνχο 
ή πξνζσξηλνχο ρψξνπο. 
Α. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ηεξνχλ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζην θεθάιαην III ηνπ ΔΚ 
852/200 φξνπο θαη επηπξφζζεηα: 
Οη ζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
αδεηνδνηνχζεο αξρέο (Γήκνη, Ληκεληθέο αξρέο θ.ιπ.) ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
Ννκνζεζία. 
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Ο πξνβιεπφκελνο ρψξνο ηνπο, ζα είλαη αλαιφγνπ εκβαδνχ ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ παξαζθεπαδφκελσλ θαη 
πξνζθεξφκελσλ ηξνθίκσλ ή θαη πνηψλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη πξψηεο χιεο 
πξνέξρνληαη απφ λφκηκεο επηρεηξήζεηο. 
Ζ θαηαζθεπή ζα είλαη απφ θαηάιιειν πιηθφ, αδηαπφηηζην, ην νπνίν επηδέρεηαη 
θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 
ηξνθίκσλ θαη λα παξεκπνδίδεηαη ε αεξφθεξηε επηκφιπλζε εηδηθά απφ ηηο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο. 
Οη εζσηεξηθνί ρψξνη ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπψλ κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο ζα 
πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα θιείλνληαη 
εξκεηηθά ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ν εμνπιηζκφο ζην ζχλνιν ηνπ. 
Οη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ζθεχε κηαο ρξήζεο. 
Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο παξνρή λεξνχ γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε θαη 
δεμακελή ζπγθέληξσζεο πγξψλ απνβιήησλ απνθνκηδή ζηεξεψλ απνβιήησλ 
θιπ. 
Οη θαληίλεο (απηνθηλνχκελεο ή ξπκνπιθνχκελεο) πξέπεη λα έρνπλ ηηο θαηάιιειεο 
δηαζηάζεηο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο παξαγσγή θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ, 
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
ηηο επηρεηξήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα 
αλαγξάθνληαη ηα πξνζθεξφκελα είδε (π.ρ. παγσηφ, καιιί ηεο γξηάο, ινπθάληθα, 
θ.ιπ.) ψζηε λα ειέγρεηαη ε δηαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ παξαζθεπήο θαη 
πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή γλσκνδφηεζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο. 
 
Β. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΑΦΤΥΖ 
ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΚΤΡΗΟ ΛΟΓΟ 
ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΧΝ ΠΟΣΧΝ 

 
1. Δπηρεηξήζεηο Αλαςπρήο  
Οη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο πξνζθέξνληαη θαηά θχξην ιφγν νηλνπλεπκαηψδε 
πνηά θαη αλαςπθηηθά κε ζπλνδεία πξφρεηξνπ γεχκαηνο θαζψο θαη ππεξεζίεο 
αλαςπρήο (θαθελεία, open bar, αλαςπθηήξηα θαη ηα φκνηα). 
ηελ θαηεγνξία απηή νη πξνυπνζέζεηο είλαη αληίζηνηρεο κε ηηο επηρεηξήζεηο 
καδηθήο εζηίαζεο ππνθαηεγνξίαο παξαζθεπήο ή θαη πξνζθνξάο πξνρείξνπ 
γεχκαηνο. 
2. Κέληξα Γηαζθέδαζεο. Κέληξν Γηαζθέδαζεο είλαη ν ζηεγαζκέλνο ή ππαίζξηνο 
ρψξνο ζπγθεληξψζεσο ηνπ θνηλνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαιιηηερληθνχ θπξίσο 
κνπζηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε κεγίζηε επηηξεπφκελε Α-ερνζηάζκε 100 db, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή θαγεηψλ ή θαη πνηψλ (φπσο αλαθέξνληαη ζηηο 
ππνθαηεγνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο). 
Γελ ζεσξνχληαη Κέληξα Γηαζθέδαζεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηηο 
νπνίεο, θαηφπηλ αδείαο ηεο αξκφδηαο Γεκνηηθήο Αξρήο ή άιιεο αξρήο θαη 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, γίλεηαη ρξήζε κνπζηθψλ νξγάλσλ 
ή ζηεξενθσληθνχ ζπγθξνηήκαηνο κηθξήο ηζρχνο, κε κεγίζηε Α-ερνζηάζκε θαηά 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο 80 db. 
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ηα Κέληξα Γηαζθέδαζεο, αλεμαξηήηνπ δπλακηθφηεηαο, ε άδεηα ρνξεγείηαη κε 
γλσκνδφηεζε ηνπ πξσηνβάζκηνπ ζπκβνπιίνπ ζεάηξσλ θαη θηλεκαηνγξάθσλ, ή 
άιιεο ηζρχνπζαο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 
Όζνλ αθνξά ηε κνπζηθή εθαξκφδνληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο 
πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο (ΤΓ) Α5/3010 (ΦΔΚ 593/η.Β΄/2-10-1985) φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
Υξήζε κνπζηθήο θαη κνπζηθψλ νξγάλσλ ζηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη 
πνηψλ. 
Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε κνπζηθήο δχλαηαη κε ηε 
ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή κεηαβίβαζεο απηήο (ζηνλ αξκφδην OTA) λα 
ππνβάιινπλ ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 
ρξήζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαζέηνπλ θαη επηζπκνχλ ρξήζε κνπζηθήο ζε ππαίζξην 
ρψξν ζα ππνβάιινπλ ηερληθή έθζεζε αξκφδηνπ κεραληθνχ ζε ηξία αληίηππα, πνπ 
ζα ζπλνδεχεηαη κε ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ηε ζέζε θαη ηε θνξά ησλ ερείσλ. 
Ζ ηερληθή έθζεζε ζα ηεθκεξηψλεη φηη ε ηζρχο ησλ ερείσλ, ε ζέζε, ε απφζηαζε 
απφ θαηνηθίεο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ κέηξα ερνπξνζηαζίαο, πνπ έρνπλ ιεθζεί, κε 
κεγίζηε Α-ερνζηάζκε 80 db δελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηα ζεκεία 
πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε πγεηνλνκηθή δηάηαμε (ΤΓ). 
Σα ηξία αληίγξαθα ζεσξνχληαη απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία κεηά απφ απηνςία 
ρσξίο ηελ δηελέξγεηα ερνκέηξεζεο θαη ηα δχν επηζηξέθνληαη ζην Γήκν θαη ην έλα 
εμ απηψλ ζπλνδεχεη ηελ άδεηα ρξήζεο κνπζηθήο θαη επηδεηθλχεηαη ζηηο αξκφδηεο 
γηα ηνλ έιεγρν ππεξεζίεο. 
Οη ππεξεζίεο ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΤΓ Α5/3010/1985, 
ειέγρνπλ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαζψο θαη ηελ πξνβιεπφκελε 
ερνζηάζκε θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 
3. ηεγαζκέλνη θαη Τπαίζξηνη ρψξνη Δθδειψζεσλ 
ηεγαζκέλνη θαη ππαίζξηνη ρψξνη εθδειψζεσλ είλαη νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο θαηά 
ηε δηάξθεηα πάζεο θχζεσο εθδειψζεσλ πξνζθέξνληαη ηξφθηκα ή πνηά ηα νπνία 
παξαζθεπάδνληαη θαη πξνεηνηκάδνληαη ζε άιινπο ρψξνπο πνπ δηαζέηνπλ ηελ 
απαηηνχκελε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο (παξαζθεπαζηέο ζπζθεπαζηέο -
εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ θ.ιπ.) θαη κεηαθέξνληαη ζηνπο ελ ιφγσ ρψξνπο γηα 
ζεξβίξηζκα θαη ηειηθή δηάζεζε. 
Οη ρψξνη απηνί αδεηνδνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία σο 
ηεγαζκέλνη ή Τπαίζξηνη ρψξνη εθδειψζεσλ. 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη, είλαη φκνηα κε απηά πνπ ππνβάιινληαη ζηελ 
αξκφδηα αξρή γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο 
ρψξνπο εθδειψζεσλ ζηα εθηφο ζρεδίνπ ή εληφο νηθηζκνχ θ.ι.π ζηηο αλσηέξσ 
ηδξπφκελεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, αληί ηεο βεβαίσζεο ρξήζεσο γεο 
ζα πξνζθνκίδεηαη ε βεβαίσζε λνκηκφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο ηεο νηθνδνκήο, ηνπ 
εηδηθνχ θηεξίνπ, ε νπνία έρεη εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία 
θαζψο θαη ε βεβαίσζε ρψξνπ θπξίαο ρξήζεσο. Γηα ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο 
απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε λνκηκφηεηαο ή 
ηαθηνπνίεζεο ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ θαη ησλ απνρσξεηεξίσλ. 
Οη βνεζεηηθνί ρψξνη ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ είλαη αλάινγνη κε ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο. 



24 
 

Σα πάζεο θχζεσο πξνζθεξφκελα ηξφθηκα θαη πνηά ζε ππαίζξηνπο ή 
ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο εθδειψζεσλ ζα κεηαθέξνληαη απφ λνκίκσο 
ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ γηα δε ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο 
ζα δηαηεξνχληαη ζε θαηάιιειν εμνπιηζκφ, ηξνρήιαην ή απηνθηλνχκελν ψζηε λα 
πιεξνχληαη νη φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη εηδηθά ε δηαηήξεζε 
ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο. Σα παξαπάλσ ζα ηεθκεξηψλνληαη κε θαηαγξαθηθά 
κεραλήκαηα ή ρεηξφγξαθε θαηαγξαθή. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ V 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
ε απηή ηελ θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη, ηα αξηνπνηεία θαη νη εγθαηαζηάζεηο 
πεξάησζεο έςεζεο, ηα νπνία ππάγνληαη ζηελ αξηνπνηεηηθή Ννκνζεζία φπσο 
θάζε θνξά ηζρχεη θαζψο επίζεο θαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ ΚΑΗ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο δηάηαμεο 
ζηνπο ρψξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη πάζεο θχζεσο 
ρψξνπο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ δηελεξγείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο 
Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο. 
Ο Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο αζθείηαη, ηαθηηθά ή έθηαθηα ζηηο αλαθεξφκελεο ζην 
άξζξν 3 επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, θαζψο θαη ζηα πγεηνλνκηθνχ 
ελδηαθέξνληνο θαηαζηήκαηα θαη γεληθά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 
παξνρήο ππεξεζηψλ (λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, ηδησηηθέο θιηληθέο, παηδηθνί 
ζηαζκνί δεκφζηνη ή ηδησηηθνί, μελνδνρεία χπλνπ, αίζνπζεο δεκφζησλ ζεακάησλ, 
θνκκσηήξηα, θνπξεία, ινπηξά, ρψξνη πγηεηλήο θαη θπιηθεία ππαίζξησλ δεκνζίσλ 
ζεακάησλ, φπσο ζεξηλψλ θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ, αζιεηηθψλ γεπέδσλ, θ. 
η.φκ., θαζψο θαη θάζε είδνπο θαηαζθελψζεηο, θαηνηθίεο - ρψξνη δηαβίσζεο 
πνιιψλ αηφκσλ θιπ). 
ηα θάζε είδνπο ζπγθνηλσληαθά κέζα (μεξάο, ζάιαζζαο θαη αέξνο). 
ηα θάζε είδνπο εξγνζηάζηα, εξγαζηήξηα θαη θαηαζηήκαηα, νη ζπλζήθεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφ λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ηε δεκφζηα πγεία 
θαη ζην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα. 
ηηο πδξεχζεηο, αξδεχζεηο, απνρεηεχζεηο θαη ζε θάζε είδνπο άιιεο ηερληθέο 
εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
ηνλ ηξφπν θαη ζηα κέζα ζπιινγήο θαη απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ, θαζψο 
θαη ζηνπο ρψξνπο δηαζέζεσο ηνχησλ. 
ηηο πηελνηξνθηθέο ή θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο (βνπζηάζηα, ρνηξνζηάζηα, 
πνηκληνζηάζηα, πηελνηξνθία, θ. η.φκ.), θαζψο θαη ζηα ζθαγεία, ζηα εξγαζηήξηα 
θαηεξγαζίαο λσπψλ δεξκάησλ θαη ζε άιιεο παξφκνηεο επηρεηξήζεηο. 
ηα νπνηαδήπνηε κεηαρεηξηζκέλα είδε ηκαηηζκνχ, ππνδήζεσο, θιηλνζηξσκλήο, 
βηβιίσλ θ.η.νκ., ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα εκπνξία ή επεμεξγαζία θαη ζηνπο 
ρψξνπο δηαζέζεσο, απνζεθεχζεσο θαη επεμεξγαζίαο απηψλ. 
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ηνπο αλνηθηνχο, δεκνζίνπο ή ηδησηηθνχο, ρψξνπο (δξφκνη, πιαηείεο, θπζηθέο ή 
ηερλεηέο θνηιφηεηεο ηνπ εδάθνπο, αγξνί, ζεξκνθήπηα, απιέο, θσηαγσγνί 
πνιπθαηνηθηψλ θαη κεγάξσλ, αθηέο νκαδηθήο θνιπκβήζεσο, θνιπκβεηηθέο 
δεμακελέο θ. η.φκ.), θαζψο θαη ζηηο θαηνηθίεο, ζε πεξηπηψζεηο δεκηνπξγίαο 
αλζπγηεηλψλ εζηηψλ, εθφζνλ νη έλνηθνη ηνχησλ δέρνληαη ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ή 
επί αξλήζεσο ηνπο, εθφζνλ ππάξρεη έγγξαθε παξαγγειία ηεο αξκφδηαο 
Δηζαγγειηθήο Αξρήο, φπσο ν Νφκνο νξίδεη. 
Καηά ηνπο πγεηνλνκηθνχο ειέγρνπο νη νπνίνη δηελεξγνχληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο 
ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ ηεο Υψξαο γηα ηνλ ηαθηηθφ ή έθηαθην έιεγρν 
ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 
θαη νη Δζληθέο θαη Δπξσπατθέο Γηαηάμεηο. 
Γηα ηηο κε ζπκκνξθψζεηο αλαθέξνληαη νη πξνηεηλφκελεο βειηηψζεηο θαη 
θαζνξίδεηαη πξνζεζκία επαλειέγρνπ 
Σν έληππν ειέγρνπ ζπκπιεξψλεηαη ζε δχν αληίγξαθα θαη ην έλα παξαδίδεηαη 
ζηνλ επηρεηξεκαηία κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ή απνζηέιιεηαη. 
Όζνλ αθνξά ηα ηξφθηκα, ιακβάλεηαη ππφςε ν ραξαθηεξηζκφο ησλ ηξνθίκσλ 
ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα VI ηεο ππ’ αξηζκ. 15523/06 θνηλήο ππνπξγηθήο 
απφθαζεο. 
Οη παξαβάζεηο πνπ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηε Γεκφζηα Τγεία θαζψο θαη ε θαη’ 
εμαθνινχζεζε κε ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζπγθεθξηκέλε παξάβαζε, 
ζπλεπάγεηαη επηβνιή θπξψζεσλ θαη αθνινπζεί ή ζχληαμε έθζεζεο πγεηνλνκηθήο 
επηζεψξεζεο, ε νπνία απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα θαηά ηνλ Νφκν Αξρή 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 17 ηεο 
παξνχζεο. 
ε πεξίπησζε άξλεζεο ή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξεκπφδηζεο ησλ 
εθιεθηηθψλ αξρψλ ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, απηνί κπνξνχλ λα 
δεηήζνπλ ηελ ζπλδξνκή ησλ θαηά ηφπνπο αζηπλνκηθψλ ή ιηκεληθψλ αξρψλ. Σα 
απνηειέζκαηα ησλ πγεηνλνκηθψλ ειέγρσλ απνζηέιινληαη αλά έηνο 
ζπγθεληξσηηθά ζηελ Γ/λζε Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ε νπνία ηα 
θνηλνπνηεί ζηνλ ΔΦΔΣ. 
 
ΑΡΘΡΟ 17  
ΚΤΡΧΔΗ -ΠΡΟΣΗΜΑ 
Ζ ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ 
πξνβιεπφκελε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ή δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο άξλεζεο ή ηεο 
παξεκπφδηζεο ειέγρνπ, ηεο ππνηξνπήο ζε κε ζπκκφξθσζε, ζπλεπάγεηαη 
πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ζθξάγηζε ηεο ελ ιφγσ 
επηρείξεζεο απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή. 
Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 
αλαθαιείηαη απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο πγεηνλνκηθήο 
ππεξεζίαο, πξνζσξηλά θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο νξηζηηθά 
Ζ αλαθιεζείζα άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επαλαρνξεγείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο 
ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο πγεηνλνκηθήο 
ππεξεζίαο. 
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ηνπο παξαβάηεο ηεο παξνχζαο επηβάιινληαη, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ 
αδηθήκαηνο, δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ρξεκαηηθά πξφζηηκα ζχκθσλα κε ην Ν. 
4025/2011 (ΦΔΚ 228/η.Α΄/2-11-2011) άξζξν 43 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
Νφκν 4075/2012 (ΦΔΚ 89/η.Α΄/11-4-2012), άξζξν 58. 
ε ιίαλ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αλ απφ πιήξσο αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε 
ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ή ελ ειιείςεη, ηεο Τγεηνλνκηθήο 
Τπεξεζίαο πξνθχπηεη φηη απφ ηε ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, 
θηλδπλεχεη άκεζα ε Γεκφζηα Τγεία, ν Πεξηθεξεηάξρεο εθδίδεη απφθαζε γηα ηελ 
πξνζσξηλή απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλσηέξσ επηρείξεζεο ε νπνία 
εθηειείηαη ακέζσο απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή θαη ηαπηφρξνλα θηλεί ηελ 
πεξηγξαθφκελε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηαδηθαζία, κεηά ηελ νιν-
θιήξσζε ηεο νπνίαο απνθαζίδεη γηα ηελ νξηζηηθή ή ηελ πξνζσξηλή, γηα νξηζκέλν 
ρξφλν, απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 18  
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

1. Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία θαηά ηελ 
έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, ππφθεηληαη γεληθά ζηνπο φξνπο ηεο, νη δε θνξείο 
εθκεηαιιεχζεσο ηνπο νθείινπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
επηρείξεζεο ζηνπο αλσηέξσ φξνπο, πιελ εθείλσλ πνπ απαηηνχλ θηηξηαθέο 
κεηαηξνπέο, νπφηε ζα εθηειεζζνχλ κφλνλ νη εθηθηέο βειηηψζεηο. 
2. Γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ πξνζαξκνγή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ 
ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ ε Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ζα νξίζεη εχινγε, γηα θάζε 
πεξίπησζε, πξνζεζκία, πνπ ζα αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δηαπίζησζεο 
ησλ ειιείςεσλ, ε νπνία δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο. 
3. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δελ ζα ζίγνληαη απνθηεκέλα λνκίκσο 
δηθαηψκαηα επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηα νπνία ηδξχζεθαλ πξηλ απφ ηελ 
ηζρχ ηεο παξνχζαο θαη ιεηηνπξγνχλ ζην φλνκα ηνπ ίδηνπ θνξέα, φπσο είλαη ν 
κέγηζηνο αξηζκφο θαζηζκάησλ, πνπ είλαη δπλαηφ λα αλαπηχζζνληαη ζηελ αίζνπζα 
πειαηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο θαηεγνξίαο «επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο θαη 
αλαςπρήο», ν νπνίνο έρεη ππνινγηζζεί κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο θαηά ηε δηαδηθαζία 
ηεο έθδνζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
Γηα ηα παξαπάλσ θαηαζηήκαηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο σο 
πξνο ηα πξνζθεξφκελα είδε κε βάζε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ηεο λέαο θαηάηαμεο ηνπ είδνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 
4. Δπηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πνπ άξρηζαλ λα ηδξχνληαη πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ε αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 
πξνέγθξηζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα 
Αδεηνδνηνχζα Αξρή εληφο πεληακήλνπ απφ ηελ εκέξα απηή, θξίλνληαη σο πξνο 
ηνπο φξνπο ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηνπο ρψξνπο ηνπο (εκβαδφλ, θαηαζθεπή 
απνρσξεηεξίσλ, απνζηάζεηο θ.ιπ.) κε βάζε ην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, πνπ ίζρπε 
θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηδξχζεσο ηνπο, αλ νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο είλαη 
απζηεξφηεξεο σο πξνο ηνπο αλσηέξσ φξνπο 
5. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη ζε 
πεξηπηψζεηο επαλεμεηάζεσο ησλ αλαθεξφκελσλ ζε απηή θαηαζηεκάησλ, είηε γηα 
ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκπιεξψζεσο ειιείςεσλ, πνπ είραλ επηζεκαλζεί θαηά ηελ 
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αξρηθή θξίζε ηνπο, είηε ιφγσ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πξσηνβάζκηαο θξίζεσο 
ηνπο, έζησ θαη αλ θαηά ηελ εκέξα θαηαζέζεσο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο 
αηηήζεσο ή ηεο ελζηάζεσο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ είρε πεξάζεη πεληάκελν ρξνληθφ 
δηάζηεκα, πνπ νξίδεη ε αλσηέξσ παξάγξαθνο. 
6. Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, εθφζνλ 
επηζπκνχλ κπνξνχλ κε αίηεζε ηνπο πξνο ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή, κεηά απφ 
γλσκνδφηεζεο ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο, λα δεηήζνπλ ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κε λέα άδεηα ζηελ νπνία ζα 
αλαγξάθεηαη ε θαηεγνξία ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηελ αλαθεξφκελε ζηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαηάηαμε. Δηδηθφηεξνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ είδνπο ηεο 
επηρείξεζεο ζα γίλεηαη κφλν αλ ζηελ αλσηέξσ αίηεζε γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά 
θαη απηή ζα ηίζεηαη εληφο παξελζέζεσο 
7. Γηαηάμεηο Νφκσλ ή Καλνληζηηθψλ Πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ παξαπέκπνπλ 
ζε είδε θαηαζηεκάησλ φπσο απηά είραλ θαηεγνξηνπνηεζεί κε ηελ Τγεηνλνκηθή 
δηάηαμε ππ’ αξηζκ. Α1β/8577/83 (ΦΔΚ 526/η.Β΄/1983) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 
θαηαζηεκάησλ.[/cut name2='18' name3='' type='2'] 
 
ΑΡΘΡΟ 19  
ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Απφ ηελ εκέξα ελάξμεσο ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη: 
1. Ζ ππ’ αξηζκ. Α1 β/8577/83 Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε (ΦΔΚ 526/η.Β΄/1983) «Πεξί 
πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη αδεηψλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ 
φξσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ ή/ 
θαη πνηψλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε». 
2. Ζ ππ’ αξηζκ. 2805/1960 (ΦΔΚ 179/η.Β΄/27-4-1960) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη «Πεξί αζηηαηξηθψλ επηζεσξήζεσλ θαη πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ ηξνθίκσλ. 
3. Ζ ππ’ αξηζκ. Α1 β/3659/82 (ΦΔΚ 297/82 η.Β΄) «Λεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ ζε 
μελνδνρεία χπλνπ». 
4. Ζ ππ’ αξηζκ. Α1β/10337/82 (ΦΔΚ 915/82 η.Β΄) «Κξίζε θαηαζηεκάησλ θαη 
εξγαζηεξηψλ ηξνθίκσλ, πνπ άξρηζαλ λα ηδξχνληαη πξηλ απφ ηηο 24-2-1982, γηα ηε 
ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο». 
5. Ζ ππ’ αξηζκ. Α1β/11804/83 (ΦΔΚ 683/83 η.Β΄) «πκπιήξσζε ηεο Α1 
β/3659/27-4-82 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο «γηα ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ ζε 
μελνδνρεία χπλνπ». 
6. Ζ ππ’ αξηζκ. Α1 β/6285/87 (ΦΔΚ 343/87 η.Β΄) «Σξνπνπνίεζε ηεο Α1 
β/8577/83 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο, γηα ηε ρξήζε ππνγείσλ ρψξσλ σο ηκεκάησλ 
ησλ θαηαζηεκάησλ». 
7. Ζ ππ’ αξηζκ. Α1/4162/92 (ΦΔΚ 367/92 η.Β΄) «Λεηηνπξγία open bar - 
ζπκπιήξσζε άξζξνπ 37 ηεο Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο Α1 β/8577/83». 
8. Ζ ππ’ αξηζκ. 8405/29/92 (ΦΔΚ 665/92 η.Β΄) «Αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 14 ηεο Α1 
β/8577/83 (ΦΔΚ 526/83 η.Β΄) Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο». 
9. Ζ ππ’ αξηζκ. Τ1 β/6020/93 (ΦΔΚ94/93 η.Β΄) «Δηδηθνί νξνί θαη πξνυπνζέζεηο 
ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο εληφο ησλ 
θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θξαηηθψλ αεξνιηκέλσλ - ηξνπνπνίεζε θαη 
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ζπκπιήξσζε ησλ άξζξσλ 6 θαη 15 ηεο ππ’ αξηζκ. Α1 β/8577/83 Τγεηνλνκηθήο 
Γηάηαμεο». 
10. Ζ ππ’ αξηζκ. Τ.Γ Τ1 β/5628/1994 (ΦΔΚ760/94 η.Β΄) «πκπιήξσζε ηεο ππ’ 
αξηζκ. Α1 β/8577/83 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
παξαγξάθνπο θαη εδάθηα γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ 
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε πινία ή άιια πισηά λαππεγήκαηα. 
11. Ζ ππ’ αξηζκ. 87539/06 (ΦΔΚ1086/06 η.Β΄) «πκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζκ. Α1 
β/8577/83 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε παξαγξάθνπο θαη 
εδάθηα γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 
ζε κεηαζθεπαζκέλα κεηαθνξηθά κέζα (απηνθίλεην, ηξαίλν, αεξνπιάλν θιπ.)». 
12. Ζ ππ’ αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π./νηθ.139057/07 (ΦΔΚ 2204/07 η.Β΄) «πκπιήξσζε ηνπ 
άξζξνπ 47 ηεο ππ’ αξηζκ. Α1 β/8577/83/ (ΦΔΚ 526/83 η.Β΄) Τγεηνλνκηθήο 
Γηάηαμεο «πεξί πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη αδεηψλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη ησλ 
γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξηψλ θαη 
θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ ε/θαη πνηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε-
ηαγελέζηεξα». 
13. Ζ ππ’ αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π./95236/09 (ΦΔΚ1467/09 η.Β΄) «πκπιήξσζε θαη 
ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. Α1 β/8577/83/ (ΦΔΚ 526/83 η.Β΄) Τγεηνλνκηθήο 
Γηάηαμεο «πεξί πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη αδεηψλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη ησλ 
γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξηψλ θαη 
θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ ε/θαη πνηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί». 
14. Απφ ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο θαηαξγείηαη θάζε άιιε Γηάηαμε πνπ έξρεηαη ζε 
αληίζεζε κε απηή. 
 
ΑΡΘΡΟ 20 
Σα παξαξηήκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο.  
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ  
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. ΑΝΣΗΣΟΗΥIΖ 
 
ΑΡΘΡΟ 21  
ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ 
Ζ ηζρχο ηεο αξρίδεη 15 εκέξεο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. 
ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & 
ΠΟΣΧΝ 

 
ηνηρεία Τπεξεζίαο 
Έθζεζε Διέγρνπ (Αξηζκ. Πξση.:___________) 
 
1. ηνηρεία επηρείξεζεο: 

Δπσλπκία  
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Γηεχζπλζε  

ΣΚ  

Σειέθσλν  

Fax  

e-mail  

Τπεχζπλνο  

ΑΦΜ  

ηνηρεία Αδείαο / Ννκηθφ 
Πιαίζην 

 

2. Ννκηθή Βάζε ηεο Δπηζεψξεζεο: 

 
 
 
 

3. Ηζηνξηθφ πξνεγνχκελσλ επηζεσξήζεσλ (εάλ ππάξρεη): 

 
 
 
 

4. Ζκεξνκελία θαη Ώξα Δπηζεψξεζεο: 

 
 
 
 

5. ηνηρεία γηα ηελ επηρείξεζε (είδνο εγθαηάζηαζεο, παξαγφκελα πξντφληα, 
αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ, θιπ): 

 
 
 
 

6. Δπξήκαηα επηζεψξεζεο: 

 
 
 
 

7. Δπξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη 
απφ ηελ επηρείξεζε: 

 
 
 
 

8. ηνηρεία δεηγκάησλ πνπ ειήθζεζαλ (π.ρ. πεξηγξαθή, αξηζκφο παξηίδαο): 
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9. πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο επηζεψξεζεο κε ηελ επηρείξεζε: 

 
 
 
 

11. πκπεξάζκαηα:  

 
 
 
 

12. πζηάζεηο πξνο ηελ επηρείξεζε 

 
 
 
 

13. Δλέξγεηεο (π.ρ. επηζεψξεζε επαλεμέηαζεο, επηζηνιή, πξνεηδνπνίεζε 
βειηίσζεο, παξαπνκπή ζηε δηθαηνζχλε, θιπ): 

 
 
 
 

 
 

 Τπνγξαθέο θαη Ολνκαηεπψλπκα ησλ Δπηζεσξεηψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

ANTIΣΟΗΥΗΖ 

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 
"ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ 
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ 
ΠΟΣΧΝ" 

ΤΓ Α1β/8577/83(ΦΔΚ 
526/η.β/24-9-1983) 
«Τγεηνλνκηθφο Έιεγρνο, 
γεληθνί φξνη ηδξχζεσο 
θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 
θαηαζηεκάησλ θαη 
εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ 
ή/θαη πνηψλ θαη εηδηθνί 
φξνη ηδξχζεσο θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ 
θαηαζηεκάησλ 
ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ» 

1.παξαζθεπαζηέο & ζπζθεπαζηέο  

Παξαζθεπαζηέο & πζθεπαζηέο πνπ 
πσινχλ ιηαληθψο, Παξαγσγηθέο κνλάδεο 
αξηνπνηίαο, παξαγσγήο λσπψλ εηδψλ 
δαραξνπιαζηηθήο, Παξαγσγηθέο κνλάδεο 
παξαγσγήο θξπγαληψλ, κπηζθφησλ, 
δηαηεξεκέλσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη 
Μνλάδεο παξαγσγήο θαθάν, ζνθνιάηαο 
θαη δαραξσηψλ 

Καηαζηήκαηα άξζξνπ 52 
Δξγαζηήξηα ηξνθίκσλ θαη 
πνηψλ Δξγαζηήξηα 
Παξαδνζηαθψλ Πξντφλησλ 

2.ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ - ΓΗΑΝΟΜΔΗ & 
ΜΔΣΑΦΟΡΔΗ 

 

Απνζήθεπζε - Γηαλνκείο Καηαζηήκαηα άξζξνπ 45 
Απνζήθεο ηξνθίκσλ θαη 
πνηψλ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ 

Μεηαθνξείο 
νρήκαηα κεηαθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

 

Μεραλήκαηα απηφκαηεο παξαζθεπήο- 
πψιεζεο ηξνθίκσλ ή θαη πνηψλ 

Καηαζηήκαηα άξζξνπ 48 
Μεραλέο ή ζπζηήκαηα 
απηφκαηεο δηάζεζεο 
ηξνθίκσλ 
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3. Δπηρεηξήζεηο Ληαληθνχ & Υνλδξηθνχ 
Δκπνξίνπ 

 

Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο & ρνλδξηθήο 
δηάζεζεο ηξνθίκσλ 

Καηαζηήκαηα άξζξνπ 43 
Παληνπσιεία-
νπσξνπσιεία-
θξενπσιεία— 
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Πψιεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ κέζσ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

πηελνπσιεία-απγνπσιεία-
ηρζπνπσιεία-πξαηήξηα 
θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ-
θαθεθνπηεία-πξαηήξηα 
ειαίσλ θαη ιηπψλ-πξαηήξηα 
γάιαθηνο θαη εηδψλ 
δαραξνπιαζηηθήο-ακηγέο 
πξαηήξην εηδψλ 
δαραξνπιαζηηθήο-πξαηήξηα 
άξηνπ-πξαηήξηα εηνίκσλ 
θαγεηψλ -θαηάζηεκα 
μεξψλ θαξπψλ θαη 
δαραξσδψλ πξντφλησλ-
εκθηαισκέλσλ πνηψλ 
θάβα- πξντφλησλ 
αιιαληνπνηίαο θαη 
ηπξνθνκίαο 
 
Καηαζηήκαηα άξζξνπ 44-
44α 
ππεξαγνξέο 
ηξνθίκσλ 
(cash & carry) 
 
Καηαζηήκαηα άξζξνπ 
46 
Λατθέο αγνξέο 
 
Καηαζηήκαηα άξζξνπ 
47 
Πψιεζε 
ηππνπνηεκέλσλ 
παγσηψλ αλαςπθηηθψλ 
πνηψλ θαη νξηζκέλσλ 
δαραξσδψλ πξντφλησλ 
ζηα αλαπεξηθά 
πεξίπηεξα θαη 
θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ 
 
Καηαζηήκαηα άξζξνπ 
49 
Πιαλφδηνη θαη ζηάζηκνη 
κηθξνπσιεηέο 
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 
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4.ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ & 
ΑΝΑΦΤΥΖ 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ  

Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο-πξφρεηξνπ 
γεχκαηνο(δεζηήο θαη θξχαο θνπδίλαο ) 

Καηαζηήκαηα άξζξνπ 39 
(δαραξνπιαζηείν κε 
ηξαπεδνθαζίζκαηα 
γαιαθηνπσιείν- 
αλαςπθηήξην- 
κπνπγαηζάδηθν- 
ινπθνπκαηδίδηθν 
 
Καηαζηήκαηα άξζξνπ 
42 
(αλαςπθηήξηα 
πεξίπηεξα-θηλεηά 
θαηαζηήκαηα θαληίλεο- 
νβειηζηήξην γηα φξζηνπο 
θαη δηεξρφκελνπο- 
παγσηνπσιεία- 
θπιηθεία) 

Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο πιήξνπο 
γεχκαηνο (δεζηήο θαη θξχαο θνπδίλαο ) 

Καηαζηήκαηα άξζξνπ 38 
(εζηηαηφξην-ςεηνπσιείν-
ζλαθ κπαξ-νβειηζηήξην-
πηηζαξία-ςαξνηαβέξλα) 
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Δπηρεηξήζεηο παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο 
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε θηλεηνχο ή 
πξνζσξηλνχο ρψξνπο 

Καηαζηήκαηα άξζξνπ 42 
(αλαςπθηήξηα πεξίπηεξα-
θηλεηά θαηαζηήκαηα 
θαληίλεο- 
 
Καηαζηήκαηα άξζξνπ 49 
Πιαλφδηνη θαη ζηάζηκνη 
κηθξνπσιεηέο ηξνθίκσλ 
θαη πνηψλ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΑΦΤΥΖ  

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΚΑΘΧ ΚΑΗ Καηαζηήκαηα άξζξνπ 
37&39 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΑ 
ΚΤΡΗΟ ΛΟΓΟ ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΧΝ 
ΠΟΣΧΝ 

(θαθελείν-θαθεηέξηα-κπαξ-
open bar-θπιηθείν) 
Εαραξνπιαζηείν ρσξίο 
παξαζθεπαζηήξην 

ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ Καηαζηήκαηα άξζξνπ 41 
• Κέληξα Γηαζθέδαζεο 

ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ & ΤΠΑΗΘΡΗΟΗ 
ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 
ΥΧΡΟΗ 

Καηαζηήκαηα άξζξνπ 40 
ηεγαζκέλνη θαη ππαίζξηνη 
ρψξνη εθδειψζεσλ 

5.ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΡΣΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 
ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

Καηαζηήκαηα άξζξνπ 
50 Αξηνπνηεία 
πξαηήξηα άξηνπ 
Δπηρεηξήζεηο Πεξάησζεο 
έςεζεο 

 
ΑΡΘΡΟ 22 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  
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Αζήλα, 8 Οθησβξίνπ 2012 
 


