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Με αφορμή τις αντιδράσεις που προκά-
λεσε από την πρώτη κιόλας ημέρα της 

δημοσίευσής της (23.06.2017) η νέα Υ-
γειονομική Διάταξη 47829/2017 (ΦΕΚ 
2161 τχ. Β) για τις Επιχειρήσεις Υγειονο-
μικού Ενδιαφέροντος, επισημαίνεται ότι 
στο άρθρο 43 (παρ. 4) του Ν. 4025/ 2011 
(ΦΕΚ 228 τχ. Α), ορίζεται πως οι Υγειονο-
μικές Διατάξεις μπορεί να έχουν πανελλή-
νιο ή τοπικό χαρακτήρα, μόνιμο ή προσω-
ρινό, οπότε αναγράφεται και ο χρόνος ι-
σχύος τους. Οι υγειονομικές διατάξεις κα-
ταργούνται ή τροποποιούνται με νέα υγει-

ονομική διάταξη ή όταν παρέλθει η οριζό-
μενη σε αυτές χρονική διάρκεια, καταρ-
γούνται χωρίς άλλη διαδικασία.  
Επιπροσθέτως, οι υγειονομικές διατάξεις 
εκδίδονται ανεξάρτητα αρμοδιότητας άλ-
λου δημόσιου φορέα, δημοσιεύονται σε 
Φ.Ε.Κ. και φυσικά εκτελούνται άμεσα. 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 58 (πα-
ράγραφο 2) του Ν. 4075/ 2012 (ΦΕΚ 89 

τχ. Α), ορίζεται χαρακτηριστικά ότι: «Ο 
Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης εκδίδει Υγειονομικές Διατάξεις 
με άμεσα εκτελεστό χαρακτήρα για την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας για θέμα-
τα που αφορούν θέματα υγιεινής και κα-
θαριότητας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, νοσοκομείων, ιδιωτικών 
κλινικών και εγγένει νοσηλευτικών ιδρυ-
μάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση 
κινδύνου προερχόμενου από μεταδοτικά 

νοσήματα ή μικροβιολογικές μολύνσεις. 
Ρητά ορίζεται ότι η αρμοδιότητα έκδοσης 
υγειονομικών διατάξεων δεν υπεισέρχεται 
και δεν αφορά τη διαδικασία αδειοδότη-
σης των ανωτέρω φορέων, όπως προσδι-
ορίζεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο». 
Με βάση τα παραπάνω λοιπόν γίνεται 

πρόταση προς τον Υπουργό Υγείας για 
αντικατάσταση της Υ.Δ 47829/ 2017 (ΦΕΚ 

2161 τχ. Β), με το παρακάτω τεκμηριω-
μένο κείμενο το οποίο συντάχθηκε από 
Ομάδα Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ό-
λα τα σχόλια διαβούλευσης για τροποποί-
ηση της Υ.Δ. 96967/2012 ΦΕΚ 2718 τχ. Β. 
(http://www.opengov.gr/yyka/?p=1359). 
Επίσης στο άρθρο 3 του προτεινόμενου 
κειμένου έχει προταθεί να υπάρχει και 
προσθήκη συγκεκριμένης διάταξης προ-
κειμένου να διασφαλίζονται οι πολίτες: 
«Σε οποιαδήποτε περίπτωση που 

υπάλληλος προβεί σε πειθαρχικό 
παράπτωμα σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 τχ. Α) και την 
υποπαράγραφο ΙΕ.6 του Ν. 4254/2014 
(ΦΕΚ 85 τχ. Α) ή απαιτεί παραπάνω 
τεκμήρια από όσα ορίζονται στις ισχύου-
σες Υγειονομικές Διατάξεις, δύναται ο 

πολίτης να ενημερώσει γιά την άσκηση 
πειθαρχικής δίωξης καταγγέλλοντας την 

πράξη ή την παράλειψη οφειλόμενης 
Νόμιμης Ενέργειας ή την οποιαδήποτε 
παράβαση καθήκοντος του υπαλλήλου, 
στα πειθαρχικά όργανα της υπηρεσίας 
που ανήκει, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 3528/ 
2007 (ΦΕΚ 26 τχ. Α), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το N. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 
Α/14.03.2012) και ισχύει».  
Το  πλήρες  κείμενο  της  πρότασης,  η  ο-
ποία διαμορφώθηκε από Ομάδα Εργα-

σίας με θέμα: «Υγειονομικοί όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων 
Υγειονομικού ενδιαφέροντος (Επιχειρή-
σεις τροφίμων και ποτών και Επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών) και άλλες δια-
τάξεις», στις σελίδες 2-9 της παρούσας 
έκδοσης. 
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Σύμφωνα με μετάδοση του Αθηναϊκού 
και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων 
(Α.Μ.Π.Ε.) η επιδημία χολέρας στην Υεμέ-
νη, που έχει προκαλέσει ήδη περισσότε-
ρους από 1.800 θανάτους στην εμπόλεμη 
χώρα, μπορεί να ξεπεράσει το κατώφλι 

των 600.000 κρουσμάτων το 2017, προ-
ειδοποίησε πρόσφατα η Διεθνής Επιτρο-
πή του Ερυθρού Σταυρού (Δ.Ε.Ε.Σ.). Ενας 
κάτοικος της Υεμένης στους 45 μπορεί να 
προσβληθεί από την ασθένεια έως τον 

Δεκέμβριο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η 
οργάνωση, η οποία υπογράμμισε ότι αυτή 
θα ήταν «η άμεση συνέπεια μιας 
σύγκρουσης που κατέστρεψε τις πολιτικές 
υποδομές και γονάτισε το σύστημα 
υγείας». Η ανακοίνωση εκδόθηκε με την 

ευκαιρία της επίσκεψης του Προέδρου 
της Δ.Ε.Ε.Σ. κ. Πέτερ Μάουερ, η οποία 
ξεκίνησε από το Άντεν (νότια) και θα τον 
οδηγήσει στην Ταέζ (νοτιοδυτικά) και στη 
συνέχεια στην πρωτεύουσα Σαναά. Στη 

χώρα μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στην 
κυβέρνηση που υποστηρίζεται από έναν 
αραβικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της 
Σαουδικής Αραβίας και σιίτες αντάρτες 
Χούτι που κατηγορούνται ότι έχουν 
διασυνδέσεις με το Ιράν. Η χολέρα 

επανεμφανίστηκε τον Απρίλιο έπειτα από 
μια πρώτη επιδημία πέρυσι και η 
σύγκρουση περιπλέκει τις παραδόσεις 
φαρμάκων και την άφιξη της διεθνούς 
ανθρωπιστικής βοήθειας. Μετά την 

επέμβαση, τον Μάρτιο του 2015, του 
αραβικού συνασπισμού, οι συγκρούσεις 
προκάλεσαν περισσότερους από 8.000 
θανάτους, κυρίως αμάχων, ενώ 
περισσότεροι από 44.500 άνθρωποι 
έχουν τραυματισθεί. Η κατάσταση 

επιδεινώθηκε περαιτέρω με την εμφάνιση 
της επιδημίας χολέρας στη χώρα, όπου, 
από τα τέλη Απριλίου, 370.000 ύποπτα 
κρούσματα έχουν καταγραφεί και 1.828 
άνθρωποι έχουν πεθάνει. 
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Με ανακοίνωση (η οποία εκδόθηκε στις 

17.07.2017) η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαι-

δευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) 

αναφέρεται σε ζητήματα μαύρης εργασίας 

καθώς και επικίνδυνων συνθηκών ασφάλειας 

και υγιεινής σε φροντιστήρια για μαθητές 

δημοτικών σχολείων. Η ανακοίνωση της έχει 

ως ακολούθως: 

 «Η Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. επανέρχεται σήμερα στο φλέ-

γον ζήτημα μιας συνεχώς ογκούμενης ομά-

δας παράνομων επιχειρήσεων στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Πρόκειται για τα οργανωμένα 

φροντιστήρια για μαθητές δημοτικού σχολεί-

ου, τα οποία, αν και απαγορεύονται ρητά 

από το νόμο (άρθρο 56 του Ν. 682/1977), 

ανοίγουν το ένα πίσω από το άλλο σε όλη τη 

χώρα και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις υ-

πό τη σκέπη μεγάλων φροντιστηριακών ομί-

λων (Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών). Μετά 

τη δημοσιοποίηση από την Ομοσπονδία μας 

του συγκεκριμένου ζητήματος, υποβλήθηκαν 

στα γραφεία μας καταγγελίες γονέων που 

αφορούν συγκεκριμένες δομές φροντιστηρί-

ων και κέντρων ξένων γλωσσών που παρα-

νόμως παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Διαπι-

στώσαμε ότι στο πάρτι της ανομίας συμμε-

τέχουν δύο από τις μεγαλύτερες αλυσίδες 

φροντιστηρίων της χώρας, ενώ μία άλλη έχει 

δημιουργήσει υπο-αλυσίδα τέτοιων παράνο-

μων φροντιστηρίων με 12 δομές σε όλη την 

Ελλάδα! Από τη στιγμή που όλες αυτές οι 

δομές είναι εκτός νόμου, είναι εύλογο πως οι 

εργαζόμενοι σ’ αυτές είναι αδήλωτοι. Εκατομ-

μύρια ευρώ μπαίνουν αφορολόγητα στις τσέ-

πες των επιτήδειων, την ώρα που τα κρατικά 

ταμεία είναι άδεια. Επιπλέον, ουδείς έχει 

ελέγξει τις κτηριακές υποδομές των συγκε-

κριμένων δομών. Τίθεται, επομένως, σαφές 

ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας για εκα-

τοντάδες μαθητές και εργαζόμενους, καθώς 

είναι άγνωστο, αν τα κτήρια έχουν στατική 

επάρκεια, αν το εμβαδόν των αιθουσών είναι 

το προβλεπόμενο, αν υπάρχουν αύλειοι 

χώροι, πρόβλεψη για Α.Μ.Ε.Α. και πυρο-

σβεστικές υποδομές, σχέδιο αντιμετώπισης 

φυσικών καταστροφών, αν οι χώροι αερί-

ζονται επαρκώς. Οι εκπρόσωποι των ερ-

γαζόμενων (Γ.Σ.Ε.Ε. - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) στο Δ.Σ. 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είχαν καταγγείλει το τερά-

στιο αυτό ζήτημα και είχαν ζητήσει την 

παρέμβαση του Οργανισμού. Η Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. 

έχει καταθέσει στο Υπουργείο Παιδείας τις 

αναλυτικές θέσεις της για το ζήτημα των 

Κέντρων Μελέτης - Φροντιστηρίων για μαθη-

τές δημοτικού και σήμερα έστειλε με τη σειρά 

της σχετική επιστολή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Επειδή, δε, το ζήτημα έχει πάρει ανεξέλεγκτες 

διαστάσεις, απέστειλε επιστολή - καταγγελία 

προς τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Δι-

οίκησης. Θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα 

είναι εξαιρετικά κρίσιμο, διότι χιλιάδες αιτή-

σεις επικαιροποίησης αδειών λειτουργίας για 

Φροντιστήρια Δ.Ε. και Κ.Ξ.Γ. έχουν κατατεθεί 

στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Πολλοί από αυτούς τους 

ιδιοκτήτες διαθέτουν παράνομες δομές, επο-

μένως θα πρέπει ο Οργανισμός να πράξει το 

καθήκον του και να μην αδειοδοτήσει κα-

νέναν από τους επιτήδειους. Η αδράνεια των 

εποπτικών αρχών της πολιτείας αποθρα-

σύνει τους φροντιστηριάρχες που διαφη-

μίζουν στις επίσημες ιστοσελίδες τους ανε-

ρυθρίαστα την παροχή παράνομων υπη-

ρεσιών! Το χειρότερο είναι ότι τις παρέχουν 

μέσα σε αδειοδοτημένες δομές από τον 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καλύπτοντας έτσι με μανδύα 

δήθεν νομιμότητας ένα όργιο φοροδιαφυγής 

και μαύρης εργασίας. Και ενώ κάποιοι 

σφυρίζουν αδιάφορα, και ο τελευταίος πο-

λίτης αυτής της χώρας γνωρίζει την αλήθεια. 

Επισυνάπτουμε χαρακτηριστικά συνομιλίες 

σε fora του διαδικτύου ανθρώπων, που είτε 

ενδιαφέρονται να ανοίξουν τέτοια Κέντρα 

Μελέτης - Φροντιστηρία, είτε τα παιδιά τους 

φοιτούν εκεί και γνωρίζουν πολύ καλά ότι η 

λειτουργία τους αποτελεί παράνομη δρα-

στηριότητα. Ο κόσμος το έχει τούμπανο, δη-

λαδή…». 
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Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει 
το Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ., με πρωτοβουλία 
του Προέδρου του. Καθηγητή Χειρουργικής 
κ. Αλέξανδρου Χ. Πολυχρονίδη, το Συνέδριο 

Εκπαίδευσης και Ερευνας, το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί από τις 5 έως και τις 7 
Μαΐου 2017 στο ξενοδοχείο Astir Egnatia, 
στην Αλεξανδρούπολη. 
Στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου 
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ομιλίες: Την 
Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 Στρογγυλή 
Τράπεζα (09:00-10:30) με θέμα Οξεία 
Κοιλία. Ομιλίες: Κ. Ρωμανίδης: Ορισμός και 
αίτια οξείας κοιλίας, Σ. Μποταΐτης: Κλινική 
εικόνα, διάγνωση, Α. Τσαρούχα: Οξεία 
κοιλία από μη ενδοκοιλιακά αίτια, Ε. 
Ευφραιμίδου: Οξεία κοιλία από 
ενδοπεριτοναϊκά αίτια, Μ. Καρανίκας: Οξεία 
τραυματική κοιλία. Συντονιστές: N. 
Λυρατζόπουλος και M. Πιτιακούδης. Στη 
συνέχεια (10:30-11:00) διάλεξη: Κ. Ρίτης: Η 
αξία της μεταφραστικής ιατρικής το 
παράδειγμα της αυτοφλεγμονής. Προεδρείο: 
Π. Πασαδάκης. Ακολουθεί (11:30-12:00) 
Διάλεξη: Α. Χατζημιχαήλ: Η Διατροφή στην 
παιδική ηλικία. Προεδρείο: Γ. Κολιός. 
Επόμενη Στρογγυλή Τράπεζα (12:00-13:30) 
με θέμα Συχνές Ιογενείς Λοιμώξεις στην 
Κοινότητα με τις ακόλουθες Ομιλίες: Ε. 
Μαλτέζος: Γρίπη, Σ. Βραδέλης: Οξεία 
ιογενής ηπατίτιδα, Ε. Τερζή: Οξεία ιογενής 

γαστρεντερίτιδα, Π. Παναγόπουλος: 
Λοιμώξεις από ερπητοϊούς. Συντονιστές: Ε. 
Μαλτέζος και Δ. Παπάζογλου. Μετά τη 
μεσημβρινή διακοπή (13:30-17:30) 
Στρογγυλή Τράπεζα (17:30-19:00) με θέμα: 
Ασκηση και Υγεία: Ερευνητικά Πρωτόκολλα 
με Ομιλίες: Ε. Δούδα: Λειτουργικές 
προσαρμογές της άσκησης στους 
παράγοντες του μεταβολικού συνδρόμου σε 
παιδιά και ενήλικες, Α. Καμπάς: Ο Ρόλος 
της άσκησης στην οστική υγεία παιδιών 
σχολικής ηλικίας, Ν. Αγγελούσης: Άσκηση 
για τη βελτίωση κινητικών προβλημάτων σε 
ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις, Μ. 
Μιχαλοπούλου: Καθιστική συμπεριφορά 
και φυσική δραστηριότητα στην εφηβική 
ηλικία. επιδράσεις σε δείκτες υγείας και 
φυσικής κατάστασης, Π. Μάλλιου: 
Αποκατάσταση μυοσκελετικών παθήσεων 
και αθλητικών τραυματισμών. Συντονιστής: 
Σ. Τοκμακίδης. Ακολουθεί (19:30-20:00) 
Διάλεξη: Μ. Βλασταράκος: Συνεχιζόμενη 
Ιατρική Εκπαίδευση - Συνεχιζόμενη 
Επαγγελματική Ανάπτυξη και ο ρόλος του 
European Accreditation Council for 
Continuing Medical Education (EACCME) 
της UEMS. Προεδρείο: Σ. Τουλουπίδης και 

Σ. Θώδης. Επόμενη Διάλεξη (20:00-20:30): 
Μ. Κουτσιλιέρης: Η Ιατρική εκπαίδευση και 
οι προκλήσεις του 21ου αιώνα. Προεδρείο: 
Κ. Σιμόπουλος. Επεται η Τελετή Εναρξης 
(20:30-21:30) με τις Προσφωνήσεις (20:30-
21:00) και την Εναρκτήρια Ομιλία (21:00-
21:30) του Συνεδρίου από τον 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.κ. Άνθιμο με 
θέμα: Δυστυχώς έχουμε περισσότερη 
θρησκεία από όση χρειαζόμαστε. 
Προεδρείο: Α. Πολυχρονίδης και Γ. Κολιός. 
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα της επόμενης 
ημέρας (Σάββατο 6 Μαΐου 2017) ξεκινά 
(10:00-11:30) με Στρογγυλή Τράπεζα με 
θέμα: Βιοϊατρική Τεχνολογία. Ανάπτυξη 
νέων Τεχνικών Διάγνωσης και Θεραπείας 
που περιλαμβάνει τις ακόλουθες Ομιλίες: Ι. 
Πρατικάκης: Υποβοήθηση διάγνωσης του 
καρκίνου του μαστού με τη χρήση 
τεχνολογίας ανάκτησης εικόνων βάσει 
περιεχομένου, Γ. Κυριακού: Ανάπτυξη 
διαγνωστικών μεθόδων με βάση την 
επεξεργασία ηλεκτροκαρδιογραφήματος ή 
ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος πολλαπλών 
απαγωγών με επίλυση του αντίστροφου 
προβλήματος προσδιορισμού ισοδύναμων 
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18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ι.Α.Η.P.E.) 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΧΧΧΧΧΧΧ  
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Ευρωπαϊκές πολιτικές για την υγεία στην εποχή της κρίσης και της αναδιάρθρωσης του καπιταλισμού 
Η Διεθνής Ένωση Πολιτικής Υγείας - International Association of Health Policy (I.A.H.P.E.), σε συνεργασία 
με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου και το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου της Σμύρνης σας προσκαλούν στο 18ο Συνέδριο της Ένωσης, που διοργανώνεται 
στη Θεσσαλονίκη από τις 21 ως τις 24 Σεπτεμβρίου 2017. 
Ακολουθώντας μια παράδοση 40 χρόνων, η  Διεθνής Ένωση Πολιτικής Υγείας θα δώσει έμφαση στις 
σύγχρονες εξελίξεις στις ευρωπαϊκές πολιτικές υγείας στα συμφραζόμενα της καπιταλιστικής κρίσης και 
της καπιταλιστικής οικονομικής αναδιάρθρωσης. Το συνέδριο, λοιπόν, θα καλύψει τις εξής θεματικές: 
• Συμφωνίες διεθνούς εμπορίου και η επίδρασή τους στο αγαθό της υγείας στην Ευρώπη 
• Ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας στην Ευρώπη 
• Η κρίση στην Ευρωζώνη και η επίδρασή της στην υγεία και την μεταρρύθμιση πολιτικής υγείας 
• Η προσφυγική κρίση και οι επιπτώσεις της στην υγεία και την κοινωνία 
• Ακαδημαϊκές ελευθερίες σε κίνδυνο στην Ευρώπη 
• Κοινωνικά κινήματα και υγεία στην Ευρώπη 

Κάλεσμα για υποβολή περιλήψεων (Νέα προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων: 30 Ιουνίου 2017) 
Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει τις διαλέξεις κεντρικών ομιλητών, συζητήσεις σε πάνελ και 
ανακοινώσεις. Οι συζητήσεις θα εστιάσουν στις βασικές θεματικές του συνεδρίου, ενώ οι ανακοινώσεις 
(προφορικές και πόστερ) αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισότιμες παρουσιάσεις στο συνέδριο. 
Η διαδικασία κατάθεσης των περιλήψεων έχει ως εξής: 
• Στην αρχή της περίληψης γράφετε το όνομα, την ιδιότητα και την ηλεκτρονική διεύθυνση του/της 
συγγραφέα που πρόκειται να παρουσιάσει την ανακοίνωση. 
• Ακολουθείτε την κλασική δομή της περίληψης: τίτλος παρουσίασης, συγγραφείς και ιδιότητες, και σώμα 
της περίληψης (μέχρι 500 λέξεις), που περιλαμβάνει την Εισαγωγή, την Μέθοδο, τα Αποτελέσματα και 
τα Συμπεράσματα. 
• Στέλνετε την περίληψη ως συνημμένο έγγραφο στη διεύθυνση: IAHPEconference2017@gmail.com 
Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα σας γνωστοποιηθεί η απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης για τη 
συμμετοχή και το είδος της ανακοίνωσής σας (προφορική παρουσίαση ή πόστερ). 
 
 

Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα σας γνωστοποιηθεί η απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης για τη 
συμμετοχή και το είδος της ανακοίνωσής σας (προφορική παρουσίαση ή πόστερ). 
 
Συμμετοχή 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΠΟΛΛΕΣ ΙΔΕΕΣ 
ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
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Ενδιαφέρουσα εβδομάδα ξεκινά σήμερα, καθώς έχουν κατατεθεί στη 
Βουλή από την πλευρά της Κυβέρνησης δύο καίρια νομοσχέδια, τα 
οποία αναφέρονται σε θέματα Παιδείας και θέματα Υγείας. Οι κοινοί 
τόποι των νομοσχεδίων αυτών εστιάζονται στις Ιατρικές Σχολές, 
αφού σχετίζονται τόσο με την ιατρική εκπαίδευση και την οργάνωσή 
της, όσο και με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας προς τους 
πολίτες από την πλευρά των μελών Δ.Ε.Π. Για τον λόγο αυτόν έχουν 
προσκληθεί, άλλωστε, οι Πρόεδροι των Τμημάτων Ιατρικής  από τον 
Υπουργό Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο 
Γαβρόγλου σε μια σύσκεψη στην οποία πρόκειται να συμμετάσχει 
και ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός. Τα τρέχοντα και 
χρονίζοντα προβλήματα στα δύο αυτά πεδία είναι μάλλον γνωστά 
και το ενδιαφέρον των δύο Υπουργών, που είναι επαγγελματίες των 
αντίστοιχων χώρων (και όχι επαγγελματίες της πολιτικής) θα πρέπει 
να θεωρηθεί δεδομένο. Ωστόσο, έχουν φανεί δείγματα άσκησης 
πολιτικής και από τα δύο συγκεκριμένα Υπουργεία, που θα 
μπορούσαν να χαρακτηρισθούν έως και προκλητικά επιλεκτικά. Για 
το Υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων να σημειωθεί 
ότι προτείνει την ένταξη μαθημάτων Γενικής Ιατρικής - Προληπτικής 
Ιατρικής στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών όλων των Ιατρικών 
Σχολών, αλλά μόνο σε δύο Σχολές δίνει από μία πρόσθετη θέση 
μέλους Δ.Ε.Π. για το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Για το 
Υπουργείο Υγείας το ζήτημα του επιμερισμού των δημόσιων Κλινικών 
και αντίστοιχα των Ιατρών τους, σε Νοσοκομειακούς του Ε.Σ.Υ. και 
Πανεπιστημιακούς - μέλη Δ.Ε.Π. δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα. 
Μήπως είναι καιρός να ξεφύγουν οι πολιτικές στην Υγεία και την 
Παιδεία από αυτά τα δείγματα γραφής, με αλλαγή παραδείγματος… 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 

Θ.Κ. Κωνσταντινίδης 

 
 

 
 

 

 
1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

ΤΟΥ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Αγωγήςκαι Προαγωγής Υγείας (Ε.Ε.Π.Α.Υ.) 

σας προσκαλεί 

στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας 

με θέμα  

«Ενδυνάμωση των ευάλωτων πληθυσμών - ο ρόλος της Προαγωγής Υγείας» 

που θα πραγματοποιηθεί στην Ιατρική Σχολή Αθηνών 

Αμφιθέατρο «Γ. Κοτζιάς», στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2017 
 

 
 

Το συνέδριο θα φέρει κοντά ερευνητές, επαγγελματίες, φοιτητές και 

εκπαιδευόμενους από διάφορους τομείς, οι οποίοι εργάζονται ή ενδιαφέρονται 

για την προαγωγή υγείας στους χώρους της κοινότητας, του σχολείου, της 

εργασίας και των υπηρεσιών υγείας. Στόχος είναι να είναι διαδραστικό και 

ενημερωτικό, με ευκαιρίες για δικτύωση και νέες συνεργασίες. Θα 

αναλογισθούμε τις προκλήσεις, θα συζητήσουμε σχετικά με το πού θα πρέπει 

να προχωρήσει η προαγωγή της υγείας τα επόμενα χρόνια και θα 

διερευνήσουμε τη σημασία των πολιτικών και μεθοδολογικών δράσεων στο χώρο. 
χχχχχχχχχχχχχχχχχ 
 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 
 

Γιάννης Τούντας 
Καθηγητής Προληπτικής και Κοινωνικής Ιατρικής 

https://iahponline.wordpress.com/
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Με αφορμή τις αντιδράσεις που προκάλεσε η νέα Υγειονομική Διάταξη 47829/2017 
(ΦΕΚ 2161 τχ. Β) για τις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, επισημαίνεται 
ότι στο άρθρο 43 (παράγραφο 4) του Ν. 4025/ 2011 (ΦΕΚ 228 τχ. Α), ορίζεται πως οι 
Υγειονομικές Διατάξεις μπορεί να έχουν πανελλήνιο ή τοπικό χαρακτήρα, μόνιμο ή 
προσωρινό, οπότε αναγράφεται και ο χρόνος ισχύος τους. Οι υγειονομικές διατάξεις 
καταργούνται ή τροποποιούνται με νέα υγειονομική διάταξη ή όταν παρέλθει η 
οριζόμενη σε αυτές χρονική διάρκεια, καταργούνται χωρίς άλλη διαδικασία. 
Εκδίδονται ανεξάρτητα αρμοδιότητας άλλου δημόσιου φορέα, δημοσιεύονται σε 
Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και εκτελούνται άμεσα.  
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 58 (παράγραφο 2) του Ν. 4075/ 2012 (ΦΕΚ 89 τχ. Α), 
ορίζεται χαρακτηριστικά ότι ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει 
Υγειονομικές Διατάξεις με άμεσα εκτελεστό χαρακτήρα για την προστασία της 
Δημόσιας Υγείας για θέματα που αφορούν θέματα υγιεινής και καθαριότητας 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών και 
εγγένει νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνου 
προερχόμενου από μεταδοτικά νοσήματα ή μικροβιολογικές μολύνσεις. Ρητά ορίζεται 
ότι η αρμοδιότητα έκδοσης υγειονομικών διατάξεων δεν υπεισέρχεται και δεν αφορά 
τη διαδικασία αδειοδότησης των ανωτέρω φορέων, όπως αυτό προσδιορίζεται από 
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 
Με βάση τα παραπάνω λοιπόν γίνεται πρόταση προς τον Υπουργό Υγείας για 
αντικατάσταση της Υ.Δ 47829/ 2017 (ΦΕΚ 2161 τχ. Β), με το παρακάτω τεκμηριωμένο 
κείμενο το οποίο συντάχθηκε από Ομάδα Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
σχόλια διαβούλευσης για την τροποποίηση της Υ.Δ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718 τχ. Β) 
(http://www.opengov.gr/yyka/?p=1359).  
Επίσης στο άρθρο 3 του παρακάτω κειμένου έχει προταθεί να γίνει και προσθήκη 
συγκεκριμένης διάταξης προκειμένου να διασφαλίζονται οι πολίτες:  
«Σε οποιαδήποτε περίπτωση που υπάλληλος προβεί σε πειθαρχικό παράπτωμα 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 τχ. Α) και την υποπαράγραφο 
ΙΕ.6 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 τχ. Α) ή απαιτεί παραπάνω τεκμήρια από όσα 
ορίζονται στις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις, δύναται ο πολίτης να προβεί στην 
άσκηση πειθαρχικής δίωξης καταγγέλλοντας την πράξη ή την παράλειψη 
οφειλόμενης Νόμιμης Ενέργειας ή την οποιαδήποτε παράβαση καθήκοντος του 
υπαλλήλου, στα πειθαρχικά όργανα της υπηρεσίας που ανήκει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 3528/ 2007 (ΦΕΚ 26 τχ. Α), όπως 
τροποποιήθηκε με το N. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α/14.03.2012) και ισχύει».  
Το πλήρες κείμενο της πρότασης που διαμορφώθηκε από Ομάδα Εργασίας με θέμα: 
«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων Υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών και Επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών) και άλλες διατάξεις», έχει ως ακολούθως: 

 
Εχοντας υπόψη: 

 
1. Τον Α.Ν 2520/1940  (Φ.Ε.Κ 273/40 Τ΄Α) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.   
2. Το Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/11 Τ΄Α) «Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ, & Άλλες Διατάξεις»,  
άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4075/2012  (Φ.Ε.Κ. 89/12 Τ΄Α) «Θέματα 
Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλιστικών Φορέων ..», άρθρο 58. 
3. Τους  Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Τ΄Α), 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Τ΄Α), 3918/2011 (ΦΕΚ 
31 Τ΄Α), Ν. 4368/ 2016 [ΦΕΚ 21 Τ΄Α (άρθρο 79)], όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 
4. Το Ν  3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/06 Τ΄Α) «Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων » (άρθρα  
75, 76, 80, 81, 148, 149, 152, 154) & το Ν. 3536/ 2007 ΦΕΚ 42 Τ΄Α (άρθρο 22), όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 3613/ 2007, ΦΕΚ 263 Τ΄Α. 
5. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87 τ.Α’/4-7-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε 
με Ν. 4257/ 2014, ΦΕΚ 93 Τ΄Α αλλά και με Ν. 4368/ 2016 ΦΕΚ 21 Τ΄Α και ισχύει. 
6. Το Ν. 3526/2007 (Φ.Ε.Κ. 24/Τ΄Α) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας 
και συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3853/2010 Φ.Ε.Κ. 90/ Τ΄Α 
(άρθρο 15), το Ν.4072/2012 Φ.Ε.Κ.86/ Τ΄Α (άρθρο 231), το Ν. 4152/ 2013 ΦΕΚ 107 
Τ΄Α (Υποπαράγραφος Η.1), το Ν. 4254/ 2014 ΦΕΚ 85 Τ΄Α (Υποπαράγραφος ΣΤ.6), το 
Ν. 4336/ 2015 ΦΕΚ 94 Τ΄Α (Υποπαράγραφος Α3) & το Ν. 4441/ 2016 ΦΕΚ 227 Τ΄Α 
(άρθρο 18).   
7. Τον A.N. 445 της 20/1/1937 (ΦΕΚ  22/Τ΄Α) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως 
και κωδικοποιήσεως των περί κινηματογράφων διατάξεων» και τον A.N. 446 της 
25/1/1937 (ΦΕΚ  23/Τ΄Α) «Περί  Θεάτρων» & το Ν. 3390/ 2005, ΦΕΚ 233 Τ΄Α (άρθρο 
16) & την υπ. άριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/27336 (ΦΕΚ 2592/Τ΄Β/15-10-2013) ΚΥΑ 
«Απλούστευση διαδικασιών ελέγχου Κινηματογράφων από τα Συμβούλια 
Κινηματογράφων».  
8. Το Ν. 4229/ 2014, ΦΕΚ 8 ΤΆ.  
9. Το Ν. 3325/ 2005 ΦΕΚ 68 Τ΄Α [άρθρο 8 (§3)], το Ν. 3982/ 2011 ΦΕΚ 143 Τ΄Α & την 
ΥΑ 483/ 35/ Φ. 15/ ΦΕΚ 158 Τ΄Α/ 2012, την ΚΥΑ 3137/ 191/ Φ. 15/ ΦΕΚ 1048 Τ΄Β/ 
2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/ 2013, ΦΕΚ 120 Τ΄Α (άρθρα 43 - 44), 
το Ν. 4442/ 2016 ΦΕΚ 230 Τ΄Α & την ΚΥΑ 12684/ 92 ΦΕΚ 3181 Τ΄Β / 2014.    
10. Το Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Τ΄Α /15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4403/ 
2016 ΦΕΚ 125 Τ΄Α (άρθρο 53) και ισχύει & την ΥΑ Κ1-1480/ ΦΕΚ 2330 Τ΄Β/ 2014.  
11. Το Ν. 4276/2014 ΦΕΚ 155/ Τ΄Α/ 30-7-2014 (άρθρα 3 & 28 – 29  & τα άρθρα για τα 
τουριστικά καταλύματα) όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4403/ 2016 ΦΕΚ 125 
Τ΄Α & Ν. 4442/ 2016 ΦΕΚ 230 Τ΄Α καθώς και η ΚΥΑ 23948/ 2015, ΦΕΚ 2570 Τ΄Β.  
12. Τον  Κώδικα  τροφίμων, ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
13. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 882/2004,  
2073/2005, 1935/ 2004, 1169/ 2011, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
14. Την ΚΥΑ 15523 ΦΕΚ 1187/ Τ΄Β/ 31-08-2006, όπως τροποποιήθηκε με ΚΥΑ 1288 
ΦΕΚ 1763 Τ’ Β/ 22-05-2017. 
15. Το Π.Δ. 180/1979 (ΦΕΚ 46/ Τ΄Α) «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων 
πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως», όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με ΠΔ 231/ 1989 (ΦΕΚ 109 Τ΄Α), με το ΠΔ 457/ 1990 (ΦΕΚ 175 Τ΄Α), 
με το ΠΔ 257/ 2001 (ΦΕΚ 184 Τ΄Α), με το ΠΔ 264/ 2003 (ΦΕΚ 237 Τ΄Α ), με το ΠΔ 36/ 
1994 (ΦΕΚ 26 Τ΄Α) και ισχύει, η Γνωμοδότηση  υπ’ αριθ.: 33/ VII/ 2013 (05-05-2014) 
ΦΕΚ 1124 Τ΄Β, το Ν. 4249/ 2014 (ΦΕΚ 73 Τ΄Α – άρθρο 57) & η ΚΥΑ 1011/ 38/ 34-
μβ΄(31-10-2016) ΦΕΚ 3499 Τ΄Β.  
16. Το Π.Δ 433/1983 (ΦΕΚ 163 Τ΄Α /9-11-1983) «Όροι εκμεταλλεύσεως και 
κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών όπως τροποποιήθηκε με το 
αριθμ. Υ2/οικ.329/1998 (ΦΕΚ 114 Τ΄Β/12-2-1998)». 
17. Το Π.Δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ 116/τ.Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  
18. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36873/2−7−07 (ΦΕΚ 1364, Τ΄Β) «Καθορισμός 
των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης 
αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας παιδότοπων» & την υπ’ αριθ.: 66287/ 27/11/2007 Εγκύκλιο 72 του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
19. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1107414/1491/Τ.&Ε.Φ/ 2003 (ΦΕΚ 1827 Τ΄Β) 
«Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των 
δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς 
υπηρεσιών διαδικτύου, του οργάνου για την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της 
επιχείρησης και λοιπών διαδικαστικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν. 3037/2002 (ΦΕΚ 174 Τ΄Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4002/ 2011 (ΦΕΚ 
180 Τ΄Α) & την ΠΟΛ. 1118/ 18-05-2011 με ΑΔΑ: 44ΘΔΗ-12, της Δ/νσης Τελών και 
Ειδικών Φορολογιών του Υπ. Οικονομικών». 
20. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π/οικ.38295/2007 (ΦΕΚ 630/07 Τ΄Β) 
όπως συμπληρώθηκε με το ΦΕΚ 986 Τ΄Β 18-06-2007 – Διορθώσεις Σφαλμάτων, η 
οποία τροποποίησε την Κ.Υ.Α Υ2/οικ.2600/2001 (ΦΕΚ 892/01 Τ΄Β) για την ποιότητα 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/Ε.Κ του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

21. Την ΚΥΑ Π/112/1057/2016, ΦΕΚ 241 Τ΄Β σχετικά με την θέσπιση απαιτήσεων 
προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται 
στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
2013/51/EYΡATOM του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013.  
22. Την ΥΑ υπ΄ αριθ.: 89/2015/ΦΕΚ 2239/Τ΄Β σχετικά με την Τροποποίηση του 
άρθρου 149 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (απόφαση ΑΧΣ 1100/1987, ΦΕΚ 
788/Β΄/31.12.1987) όπως ισχύει, καθώς και τροποποίηση της Απόφασης ΑΧΣ 
437/2004 (ΦΕΚ 1834/Β/ 09.12.2004.  
23. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/31600 ΦΕΚ 3106/Τ΄Β/09-12-2013, 
«Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρου και κινηματογράφου, όπως 
ισχύει.» 
24. Το ΠΔ 219/ 2006 (ΦΕΚ 221 Τ΄Α), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3599/ 2007 
ΦΕΚ 176 Τ΄Α (το άρθρο 20), το Ν 3708/ 2008 ΦΕΚ 210 Τ΄Α (άρθρο 14) και του Ν. 
4049/ 2012 ΦΕΚ 35 Τ΄Α (άρθρο 24).  
25. Την υπ. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/33565 (ΦΕΚ 3169/Τ΄Β/12-12-2013) ΚΥΑ 
«Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης 
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης 
αθλήματος, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού-Ένταξη των 
διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία 
Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε)». 
26. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 16228/ ΦΕΚ 1723 Τ’ Β/ 18-05-2017, 
«Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης 
λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και 
Κινηματογράφων. » 
27. Το Ν. 4281/ 2014 ΦΕΚ 160 Τ΄Α, (άρθρα 237 – 241).  
28. Το Ν. 2323/ 1995, ΦΕΚ 145 Τ΄Α (άρθρο 10), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
3468/06, ΦΕΚ-129 Τ΄Α (παρ. Γ άρθρου 25), με το Ν.3419/05 ΦΕΚ 297 Τ΄Α (παρ. 1στ 
άρθρου 26), με το Ν. 3557/07 ΦΕΚ-100 Τ΄Α (παρ. 21 άρθρου 12),  με το Ν. 3377/ 
2005 ΦΕΚ 202 Τ΄Α (άρθρο 10), καθώς και με την ΚΥΑ Κ1/164/11 (ΦΕΚ 275 Τ΄Β/22-2-
2011) και ισχύει. 
29. Το Ν. 4177/ 2013 ΦΕΚ 173 Τ΄Α & η ΥΑ Α2-718 ΦΕΚ 2090 Τ΄Β/ 2014 
«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Και Παροχής 
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ), όπως ισχύουν.  
30. Τον Υγειονομικό Κανονισμό (ΦΕΚ Β΄ 275) «Περί καθηκόντων των Υγειονομικών 
Επιτροπών Δήμων και Κοινοτήτων και λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας 
υγείας εν τω Νόμο Αττικό Βοιωτίας» & την ΥΑ 63378/ ΦΕΚ 131 Τ΄Β/ 1950.  
31. Την υπ’ αρ. 96967/12 ΦΕΚ 2718/Τ΄Β/2012 Υ.Δ «Υγειονομικοί Όροι και 
Προϋποθέσεις Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών και άλλες Διατάξεις».  
32. Την υπ’ αριθμ. Υιβ/2000/1995 (ΦΕΚ 345 Τ΄Β) Υγειονομική Διάταξη «Περί όρων 
ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3698/ 2008 ΦΕΚ 198 Τ΄Α, το Ν. 4056/ 2012, ΦΕΚ 52 Τ΄Α και 
ισχύει.   
33. Την υπ’ αριθμ. Αιβ/2706/1983 (ΦΕΚ 230 Τ΄Β) Υγειονομική Διάταξη «Ίδρυση και 
λειτουργία Γραφείων Τελετών (Κηδειών) φερετροποιείων και Αποθηκών φέρετρων», 
34. Την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/9516/2009 (ΦΕΚ 139 Τ΄Β) Υγειονομική Διάταξη 
«Αδειοδότηση καταστημάτων περιποίησης χεριών ή και ποδιών», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4281/ 2014, ΦΕΚ 160 Τ΄Α, (άρθρα 237 – 241).  
35. Την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/21172/2003 (ΦΕΚ 306 Τ΄Β) Υγειονομική Διάταξη «Περί 
υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων 
δερματοστιξίας (τατουάζ)», όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Υ1γ/ Γ.Π. 83609/ ΦΕΚ 
1445 Τ΄Β (άρθρο 10) και με την Υ1γ/ Γ.Π. 11220, ΦΕΚ 582 Τ΄Β. 
36. Το Ν. 4056/ 2012, ΦΕΚ 52 Τ΄Α «Ρυθμίσεις για την Κτηνοτροφία και τις 
Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις και άλλες Διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με Ν. 
4235/ 2014, ΦΕΚ 32 Τ΄Α, με το Ν. 4280/ 2014, ΦΕΚ 159 Τ΄Α (άρθρο 36), με το Ν. 
4351/ 2015 ΦΕΚ 164 Τ΄Α και ισχύει & η ΚΥΑ 2360/ 132394/ ΦΕΚ 2992/ 2014 Τ΄Β.   
37. Το Ν. 4039/ 2012, ΦΕΚ 15 Τ΄Α, «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση 
με κερδοσκοπικό σκοπό» όπως τροποποιήθηκε με Ν. 4235/ 2014, ΦΕΚ 32 Τ΄Α & ο Ν. 
3868/ 2010 ΦΕΚ 129 Τ΄Α (άρθρο 16 §7), όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 4238/ 2014 
ΦΕΚ 38 Τ΄Α (άρθρο 32). 
38. Την υπ’ αριθ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87 Τ΄Β) Υγειονομική Διάταξη «Περί 
κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΥΔ Γ4/ 1150/ 76, ΦΕΚ 937 Τ΄Β και την ΚΥΑ 
ΔΥΓ2/ 80825/ 05, ΦΕΚ 120 Τ΄Β.  
39. Την ΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ. Οικ.: 61438/ 2015, ΦΕΚ 1853 Τ΄Β, σχετικά με την 
Μικροβιολογική ποιότητα ιαματικών υδάτων. 
40. Την υπ’ αρ. Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/1985 (Φ.Ε.Κ 593/85 Τ΄Β)  « Μέτρα 
προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θόρυβο της μουσικής των Κέντρων 
Διασκέδασης και Λοιπών καταστημάτων με χρήση μουσικής» όπως τροποποιήθηκε 
με την ΚΥΑ Υ2/ οικ. 15438/ ΦΕΚ 1346/ 2001 Τ΄Β αλλά και με το Ν. 4055/ 2012, ΦΕΚ 
51 Τ΄Α (άρθρο 37) και ισχύει.  
41. Την υπ’ αρ. Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π οικ. 81025 (ΦΕΚ 2135 Τ΄Β/29-8-2013), 
«Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός 
των σχολείων και καθορισμό των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός 
Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 
όπως τροποποιήθηκε με την Υ1γ/ Γ.Π/ οικ. 96605, ΦΕΚ 2800 Τ΄Β/ 04-11-2013. 
42. Την ΚΥΑ 518/ 9689, ΦΕΚ 89 Τ΄Β (25-01-2016), σχετικά με την υλοποίηση του 
Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 1049/ 22061 ΦΕΚ 448 Τ΄Β (24-02-2016) και ισχύει. 
43. Την Α1β/4841/79 (ΦΕΚ 696/Τ΄Β/21-8-1979) «Περί ποιότητας των εμφιαλωμένων 
νερών», όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Γ1(δ)ΓΠ οικ. 83217/2015 ΦΕΚ 2344 Τ΄Β. 
44. Την Υ.Δ Γ1/9900/74(ΦΕΚ1266/Τ΄Β/3-12-974) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής 
αποχωρητηρίων».  
45. Την ΥΑ Γ1(δ)ΓΠ οικ. 35797/ 2012, ΦΕΚ 1199 Τ΄Β, «Πιστοποιητικό υγείας 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις 
υγειονομικού ενδιαφέροντος.  
46. Το Ν. 4257/ 2014, ΦΕΚ 93 Τ΄Α (άρθρο 76) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 
4325/ 2015 ΦΕΚ 47 Τ΄Α (άρθρο 27 §2). 
47. Το Ν. 4254/ 2014, ΦΕΚ 85 Τ΄Α (Υποπαράγραφος ΣΤ.9) & την ΥΑ 464/ 92592/ 
2014 ΦΕΚ 2111 Τ΄Β, σχετικά με την ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας 
παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων. 
48. Την ΥΑ 4912/ 120862/ 2015 (ΦΕΚ 2468 Τ΄Β), σχετικά με τους όρους παραγωγής 
και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής. 
49. Το Ν. 4036/ 2012 (άρθρο 49), ΦΕΚ 8 Τ΄Α, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4235/ 
2014 ΦΕΚ 32 Τ΄Α (άρθρο 44). 
50. Το N. 4067/ 2012, ΦΕΚ 79 Τ΄Α, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει & τις ΥΑ 
υπ’ αριθ.: 13448 & 13451, ΦΕΚ 116/ 2012. 
51. Την υπ’ Αριθ. 30/003/000/4638/2015 ΦΕΚ 2801 Τ΄Β, Εξειδίκευση του 
εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού 
Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) 
του Υπουργείου Οικονομικών και ανακαθορισμός της καθ’ ύλην και κατά τόπον 
αρμοδιότητας αυτών, για τους σκοπούς των επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, στο 
πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004. 
52. Το Ν. 4235/ 2014 ΦΕΚ 32 Τ΄Α, την ΥΑ 434/82574/ 2014 ΦΕΚ 1710 Τ΄Β & την ΚΥΑ 
673/141426/ 2014 ΦΕΚ 3109 Τ΄Β, όπως κάθε φορά ισχύει. 
53. Την με αρ. πρωτ.: 1773/07-03-2016 και ΑΔΑ: 7Ε9Η465ΦΘΕ-Ω06 της Δ/ΝΣΗΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ της ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Μέρος Τρίτο (3.1.1.) & Ενότητες Δ & Ε. 
54. Την ΥΑ 14708/ 2007, ΦΕΚ 1616 Τ΄Β και την ΥΑ 14707/ 2007, ΦΕΚ 1615 Τ΄Β. 
55. Την υπ’ αριθ. πρωτ: 20303/ 22.12. 2014 σχετική Εγκύκλιο του ΕΦΕΤ αναφορικά 
με την υποχρέωση της παροχής εκείνων πληροφοριών σχετικά με την παρουσία 
ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα - Άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011. 
56. Τους ΕΚ 609/ 2013, ΕΚ 1170/ 2009, ΕΚ 536/ 2013, ΕΚ 953/ 2009 & την ΚΥΑ 
103499/2013 ΦΕΚ 2855 Τ΄Β (με την υπ’ αριθ. πρωτ: 89970/ 22-11-2013 σχετική 

Εγκύκλιο του ΕΟΦ), όπως συμπληρώθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ.1 (στοιχείο 15) 
του Ν. 4254/ 2014, ΦΕΚ 85 Τ΄Α και ισχύει. 
57. Την ΥΑ υπ’ αριθ. 30/003/000/3621/2015,  ΦΕΚ 2231/ Τ΄Β, «Όροι και 
προϋποθέσεις για την χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, 
μπαρ κ.λπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας 
των εν λόγω επιχειρήσεων». 
58. Την Υ1γ/Γ.Π/36831/ 2014, ΦΕΚ 3373 Τ΄Β, «Όροι λειτουργίας επιχειρήσεων 
εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και 
υπόδησης». 
59. Την ΥΑ υπ’ αριθ.: Γ5(α) 51194/ 2016 ΦΕΚ 2219 Τ΄Β, «Καθορισμός των όρων και 
των προϋποθέσεων δημιουργίας υποκατηγορίας Φαρμάκων Γενικής Διάθεσης 
(ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.), εντός της κατηγορίας Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων 
(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.).»  
60. Την έμφαση στον τρόπο ουσιαστικού υγειονομικού ελέγχου σύμφωνα με τον 
κανονισμό ΕΚ 852/2004 και αποφεύγοντας τυχόν υπερβολές ή απαγορεύσεις. 
61. Το γεγονός ότι η έκδοσή της επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους Δημοσίου 
συμφέροντος  που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της Δημόσιας υγείας, 
τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας. 
62. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με εισήγηση της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών. 
 

Προτεινόμενη Υγειονομική Διάταξη με ισχύ σε όλη την επικράτεια: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΣΚΟΠΟΣ 

 
Σκοπός της παρούσας Υγειονομικής Διάταξης είναι η ρύθμιση των αναγκαίων 
υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία Επιχειρήσεων τροφίμων & 
ποτών που περιέχονται στις διατάξεις της, καθώς και των επιχειρήσεων παροχής 
Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.  
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Επιχειρήσεις Διανομείς - Μεταφορείς: Περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες διάθεσης 
πριν από το στάδιο της λιανικής πώλησης (εισαγωγή, χονδρική πώληση, 
αποθήκευση κατά την χονδρική πώληση, χονδρεμπόριο πολλαπλών 
δραστηριοτήτων) σε συνθήκες ψύξης, κατάψυξης ή θερμοκρασίας περιβάλλοντος.  
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: Επιχειρήσεις αποθήκευσης (κέντρα 
αποθήκευσης και διανομής), Επιχειρήσεις χονδρικού Εμπορίου (ασκούμενη 
δραστηριότητα χονδρικό εμπόριο σε επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης), Καταστήματα 
cash and carry (κύρια δραστηριότητα χονδρικό εμπόριο με δυνατότητα λιανικής 
διάθεσης). Στις επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διατηρούνται και να διανέμονται μη 
τρόφιμα, είδη οικιακής χρήσεως, ευρείας κατανάλωσης οικιακού και επαγγελματικού 
εξοπλισμού. Οι επιχειρήσεις αυτές ασκούν ως κύρια δραστηριότητα τη χονδρική 
διάθεση των προϊόντων ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν λιανικώς 
ορισμένες ποσότητες, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε άλλες διατάξεις. Δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις αποθήκευσης που μεταποιούν προϊόντα ζωικής 
προέλευσης.  
Επιχειρήσεις αρτοποιητικής νομοθεσίας: Στις επιχειρήσεις της Κατηγορίας αυτής 
συμπεριλαμβάνονται τα αρτοποιεία, τα εργαστήρια ζύμης, τα εργαστήρια ενδιάμεσων 
προϊόντων αρτοποιίας, οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης. 
Επιχειρήσεις εμφιάλωσης νερών, παραγωγής και διάθεσης πάγου, αναψυκτικών και 
χυμών: Περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιείται εμφιάλωση 
νερού, παραγωγή πάγου, παραγωγή επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία 
αναψυκτικών και χυμών και υπόκεινται στις απαιτήσεις της κείμενης Κοινοτικής και 
Εθνικής νομοθεσίας καθώς και στους γενικούς όρους της παρούσας. 
Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου: Όλες οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες 
εμπορίου τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως τα οποία προέρχονται είτε από 
νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις είτε παρασκευάζονται από τμήματα αυτών. Οι 
επιχειρήσεις αυτές είναι οι Υπεραγορές τροφίμων, τα παντοπωλεία, τα κρεοπωλεία, 
τα οπωροπωλεία, τα ιχθυοπωλεία, οι κάβες, τα καταστήματα ξηρών καρπών και 
ζαχαρωδών προϊόντων, τα πρατήρια άρτου, τα πρατήρια πώλησης ετοίμων φαγητών, 
τα πτηνοπωλεία, τα αυγοπωλεία, τα πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων, τα 
καταστήματα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας, τα καφεκοπτεία, τα 
πρατήρια ελαίων και λιπών, τα αμιγές πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, οι 
επιχειρήσεις διάθεσης ή/ και παρασκευής τροφίμων και ποτών σε προσωρινούς 
χώρους δηλαδή όλες οι πωλήσεις μέσω υπαίθριου πλανόδιου ή/ και στάσιμου 
εμπορίου σύμφωνα με Ν. 4264/ 2014 (άρθρα 9, 22, 23, 25, 26, 28, 29) όπως κάθε 
φορά ισχύει, [οι σκηνές, οι πάγκοι, τα περίπτερα σε αγορές, τα τροχήλατα – 
ρυμουλκούμενα οχήματα πάσης φύσεως σε αγορές, πανηγύρια, πλατείες κ.λ.π καθώς 
και η υπαίθρια παρασκευή ή/ και διάθεση τροφίμων και ποτών (street food όπου 
ασκείται εκτός των μεταφορικών οχημάτων), οι πλανόδιοι μικροπωλητές, οι λαϊκές 
αγορές],  οι μικρές επιχειρήσεις παρασκευής και διάθεσης τοπικών προϊόντων όπως 
χυλοπίτες, τραχανά, γλυκά του κουταλιού, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της ΥΑ 
4912/ 120862/ 2015 (ΦΕΚ 2468 Τ΄Β), η πώληση τροφίμων και ποτών σε περίπτερα 
και καταστήματα ψιλικών, η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού 
εμπορίου και η πώληση επί αυτοκινήτου. Επίσης συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την 
κατηγορία και οι επιχειρήσεις μηχανημάτων αυτόματης πώλησης τροφίμων και 
ποτών. Οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας ασκούν ως κύρια δραστηριότητα τη 
λιανική διάθεση των προϊόντων τους με δυνατότητα διανομής.   
Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής: Όλες οι επιχειρήσεις στις οποίες 
παρασκευάζονται ή και προσφέρονται σε καθήμενους ή και σε περαστικούς πελάτες ή 
διανέμονται εκτός της επιχείρησης κάθε είδους τρόφιμα ζεστής ή/ και κρύας κουζίνας και 
οινοπνευματώδη ποτά (γλυκίσματα, επιδόρπια, ροφήματα, αναψυκτικά, αλκοολούχα 
ποτά) καθώς επίσης παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής με συνοδεία φαγητού ή ποτού. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι χώροι μαζικής εστίασης των Σχολικών Κυλικείων, 
Νοσοκομείων, Ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων, Κατασκηνώσεων, 
Βρεφονηπιακών σταθμών, και γενικά κλινικών και λοιπών Ιδρυμάτων και οι χώροι 
μαζικής εστίασης στα πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα (τραίνα, πλοία, αεροπλάνα 
κ.λπ.). Οι επιχειρήσεις αυτές δε δύναται να ασκούν μεταπώληση ή να καλύπτουν 
εκδηλώσεις σε χώρους εκτός της εγκατάστασής τους. Στις επιχειρήσεις της Κατηγορίας 
αυτής συμπεριλαμβάνονται και οι δραστηριότητες που ασκούνται σε μετασκευασμένα 
μεταφορικά μέσα – αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα οχήματα [Κινητά Καταστήματα - 
καντίνες σύμφωνα με το Κεφάλαιο II §1 (Παράρτημα II) του ΕΚ 852/ 2004 και με το 
άρθρο 26 Ν. 4264/ 2014, όπως κάθε φορά ισχύει. 
Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης περιλαμβάνονται: 
1. Επιχειρήσεις Πλήρους γεύματος: Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι 
επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν τρόφιμα (ζεστής και κρύας κουζίνας) τα οποία 
παρασκευάζονται με πολλούς και σύνθετους χειρισμούς στην ίδια την επιχείρηση ή 
τρόφιμα που προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.  
Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα εστιατόρια, ψητοπωλεία, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, 
Σνακ-μπαρ, ουζερί, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, καφενεία με παρασκευαστήριο, 
οβελιστήρια, πιτσαρίες. 
 2. Επιχειρήσεις Πρόχειρου γεύματος: Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι 
επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν τρόφιμα (ζεστής ή/ και κρύας κουζίνας) τα οποία 
παρασκευάζονται με απλές διεργασίες  (π.χ. απλές λειτουργίες παρασκευής 
τροφίμων όπως θερμική επεξεργασία έτοιμων προϊόντων, κατεψυγμένων και μη, 
βρασμός κ.λ.π.). Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν, τα αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, 
γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, λουκουματζίδικα, σχολικά κυλικεία, κυλικεία, 
παγωτοπωλεία, καφετέριες, ιντερνέτ καφέ.   
3.  Επιχειρήσεις αναψυχής: 
α. Στεγασμένοι και υπαίθριοι  χώροι εκδηλώσεων, 
β. Κέντρα διασκέδασης, 
γ. Μπαρ, Open Bar.  
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4. Κινητά Καταστήματα - Επιχειρήσεις παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος. 
Επιχειρήσεις παρασκευής ή/και συσκευασίας: Όλες οι μεταποιητικές δραστηριότητες, οι 
οποίες στα πλαίσια του επίσημου ελέγχου τροφίμων εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των 
υγειονομικών υπηρεσιών, τα εργαστήρια ή εργοστάσια τροφίμων και ποτών που 
ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παρασκευής τροφίμων και ποτών ή 
μεταποίησης ή δραστηριότητα συσκευασίας τροφίμων και ποτών ή και τις δυο, με ή 
χωρίς απευθείας διάθεση των προϊόντων τους στο καταναλωτικό κοινό, χονδρική ή 
λιανική καθώς και παρασκευαστήρια που πωλούν λιανικώς (εργαστήρια 
ζαχαροπλαστικής με πρατήριο λιανικής πώλησης).  
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης και τα Εργαστήρια/ Εγκαταστάσεις 
Παραγωγής Μαγειρεμένων Φαγητών - Catering, τα Εργαστήρια/ Εγκαταστάσεις 
Παραγωγής Σάντουιτς καθώς και όλα τα εργαστήρια παρασκευής, επεξεργασίας, 
αποθήκευσης ή και διάθεσης τροφίμων ή/και ποτών τα οποία προορίζονται για 
διάθεση σε οποιονδήποτε χώρο επιλέξει ο ενδιαφερόμενος (π.χ γαμήλιες δεξιώσεις, 
επαγγελματικούς χώρους, κλπ) ή για τροφοδοσία άλλων επιχειρήσεων ως 
μεταπώληση. Στην περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί αποκλειστικά μεταπώληση 
υπάγεται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 1288 ΦΕΚ 1763 Τ’ Β/ 22-05-2017.    
Σε αυτήν  την κατηγορία επιχειρήσεων περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις 
παραγωγής υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (περιέκτες  
τροφίμων, υλικά Συσκευασίας κλπ.).   
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ορίζονται οι 
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να 
επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία και λειτουργούν ως αμιγείς ή μικτές  με επιχειρήσεις 
τροφίμων και ποτών ή άλλες επιχειρήσεις π.χ (κομμωτήρια, γυμναστήρια, 
επιχειρήσεις περιποίηση χεριών και ποδιών κλπ.). 
Μεταπώληση Τροφίμων / Ποτών: Οποιαδήποτε από τις Δραστηριότητες παρασκευής, 
επεξεργασίας, συσκευασίας, εισαγωγής από το εξωτερικό, συντήρησης Τροφίμων, 
που ασκεί οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σκοπό την διάθεση αυτών 
αποκλειστικά σε άλλη Επιχείρηση Τροφίμων και όχι για διάθεση σε υποκατάστημα 
της ίδιας επιχείρησης.   
Ομορα - Γειτονικά Κτίρια: Τα κτίρια που έχουν ένα τουλάχιστον κοινό όριο ή ένα κοινό 
τμήμα ορίου.  
Ορια εξωτερικού χώρου της επιχείρησης: Τα όρια - σημεία του εξωτερικά 
αδειοδοτημένου/ γνωστοποιούμενου χώρου της εγκατάστασης (τέλος ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισμάτων - εξυπηρετούμενων καθήμενων ατόμων), έτσι όπως αυτά 
αποτυπώνονται στα σχέδια κατόψεων του καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.   
Οχήματα μεταφοράς: Ολες οι δραστηριότητες μεταφοράς τροφίμων και ποτών (με 
οχήματα μεταφοράς που ανήκουν είτε σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών είτε σε 
ιδιώτη διανομέα).   
Παρακείμενος Στεγασμένος Χώρος Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος: Κάθε 
εγκατάσταση μιας επιχείρησης τροφίμων και ποτών, Κάθε στεγασμένος χώρος, ο 
οποίος δύναται να έχει χρήση αποθήκευσης προϊόντων (αποθήκευση α΄ υλών, τελικών 
προϊόντων, υλικών συσκευασίας, αποθήκευση παγομηχανής) ή αποδυτηρίων 
προσωπικού ή αποτελεί στεγασμένο χώρο εξυπηρετούμενων καθήμενων ατόμων κατά 
περίπτωση και ο οποίος δύναται να βρίσκεται στο ίδιο ή/και σε όμορο γειτονικό κτίριο 
της Εγκατάστασης της Επιχείρησης Τροφίμων ή παραπλεύρως αυτής στην περίπτωση 
της χρήσης αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση καθήμενων ατόμων εφόσον δεν 
απαγορεύεται από τυχόν άλλους κανονισμούς ή διατάξεις και είναι νόμιμος σύμφωνα με 
τις πολεοδομικές διατάξεις ή έχει γίνει τακτοποίηση με Ν. 4014/ 2011 ή με Ν. 4178/ 2013 
ή άλλης συναφούς διάταξης Νόμου. Ο στεγασμένος αυτός χώρος, μπορεί να βρίσκεται 
κατά περίπτωση και εντός εμπορικού κέντρου, νοσηλευτικού - εκπαιδευτικού ιδρύματος, 
συγκροτήματος ομοειδών δραστηριοτήτων, αεροδρομίου, λιμένα κ.λ.π.   
Σε περίπτωση που η επιχείρηση βρίσκεται εντός οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου ή 
πλωτού ναυπηγήματος, παρακείμενος χώρος για αυτή, νοείται: α) κάθε μονάδα που 
δύναται να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση αποκλειστικά και μόνο για την 
αποθήκευση προϊόντων (αποθήκευση πρώτων υλών, τελικών προϊόντων, υλικών 
συσκευασίας, αποθήκευση παγομηχανής) σε σημείο που να μην υπάρχει κίνδυνος 
επιμόλυνσης ή β) οποιοσδήποτε άλλος υγειονομικά αποδεκτός χώρος που 
χρησιμοποιείται μόνο για την αποθήκευση απορριμμάτων ή μόνο για την χρήση 
αποδυτήριων προσωπικού, εντός του μεταφορικού αυτού μέσου ή του πλωτού 
ναυπηγήματος.    
Παρακείμενος υπαίθριος χώρος εξυπηρετούμενων ατόμων: Νοείται ο χώρος 
εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών που βρίσκεται είτε σε όμορο γειτονικό κτίριο της 
Εγκατάστασης της Επιχείρησης, είτε παραπλεύρως, είτε απέναντι αυτής. 
Πλήρες Γεύμα: Ολοκληρωμένο γεύμα που αποτελείται από ποικίλα φαγητά (ορεκτικά, 
πρώτο και κυρίως πιάτο, συνοδευτικά, επιδόρπια, ποτά, ροφήματα κ.λ.π.), τα οποία 
παρασκευάζονται με πολλούς και σύνθετους χειρισμούς στην εγκατάσταση και 
αποτυπώνονται στο διάγραμμα  ροής της επιχείρησης. 
Ροή Εργασιών: Τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης τροφίμων 
και ποτών που αναπτύσσονται και πραγματοποιούνται στα διάφορα τμήματα/ 
μονάδες της εγκατάστασης αυτής (συμπεριλαμβάνεται τυχόν παρακείμενος χώρος και 
η αίθουσα των εξυπηρετούμενων καθήμενων ατόμων στον εσωτερικό χώρο της 
επιχείρησης).  
Υγειονομικές Υπηρεσίες: Καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, 
οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού Ελέγχου που βρίσκονται στις έδρες 
των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ασχέτως από την 
διοικητική τους εξάρτηση καθώς και οι Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού οι οποίες είναι 
στελεχωμένες με  Υγιεινολόγους Τ.Ε/ Επόπτες Δημόσιας Υγείας.   
Υγειονομικοί Υπάλληλοι (Επιθεωρητές): καλούνται οι Υγειονομικοί υπάλληλοι 
(Υγιεινολόγοι Τ.Ε και Υγιεινολόγοι Ιατροί) των αρμόδιων Δ/νσεων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, των Υγειονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών 
και των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας καθώς και οι Υγιεινολόγοι Τ.Ε/ Επόπτες 
Δημόσιας Υγείας που υπηρετούν σε άλλες Υπηρεσίες (στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, στα 
Νοσοκομεία, στο ΣΕΥΥΠ, στον ΕΦΕΤ, στο ΣΕΠΕ), οι οποίοι ασκούν Υγειονομικό 
έλεγχο.  
Υγειονομικός έλεγχος: Για την εφαρμογή της παρούσας είναι η λεπτομερής εξέταση 
των τροφίμων, καθώς και των αντικειμένων, των χώρων και των εγκαταστάσεων που 
παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, από τις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες, 
προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων και να 
διαπιστωθούν δυσμενείς επιδράσεις στη Δημόσια Υγεία.  
Υπεραγορές τροφίμων: Τα καταστήματα λιανικού εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 10 
του Ν. 2323/ 1995, ΦΕΚ 145 Τ΄Α, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου η 
συνολική επιφάνεια τους είναι : 
α) πάνω από 1.500 τ.μ. στα νησιά Ρόδος, Κέρκυρα και στο νομό Χαλκιδικής, 
ανεξάρτητα από την απόσταση του καταστήματος από δήμο ή κοινότητα και στην 
Κρήτη, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα 
από το πολεοδομικό κέντρο της πρωτεύουσας κάθε νομού, 
β) πάνω από 500 τ.μ. στα νησιά Χίος, Κως, Λέσβος, Σάμος, Σύρος, Ζάκυνθος, 
Κεφαλλονιά και Λευκάδα, 
γ) πάνω από 200 τ.μ. στα υπόλοιπα νησιά της χώρας,  
δ) πάνω από 2.500 τ.μ. σε δήμους με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) 
κατοίκους, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα 
από το κέντρο των δήμων, 
ε) πάνω από 1.500 τ.μ., σε δήμους με πληθυσμό από δεκαπέντε χιλιάδες 
(15.000) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται 
μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα από το κέντρο των δήμων. 
Το πληθυσμιακό όριο υπολογίζεται σύμφωνα με την τελευταία, κάθε φορά, 
απογραφή. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3377/ 2005, 
ΦΕΚ 202 Τ΄Α, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση, οι Υπεραγορές τροφίμων, θα πρέπει να έχουν συνολική επιφάνεια πάνω 
από 200 τ.μ.  
Χειριστής Τροφίμων: Κάθε πρόσωπο το οποίο χειρίζεται άμεσα συσκευασμένα ή/ και 
μη συσκευασμένα τρόφιμα, σκεύη και επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα 
και ως εκ τούτου πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της υγιεινής.  
Κατά την έννοια της παρούσας καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) είναι:  
Οι επιχειρήσεις ή τα εργαστήρια τροφίμων και ποτών, στα οποία γίνεται παρασκευή 
ή/ και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή 

γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή 
αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα 
καταστήματα – επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία.  
Στα Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σε 
χωριά με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων (εκτός εκείνων που έχουν 
χαρακτηριστεί από τοπική ή άλλη ειδική διάταξη Νόμου ως τουριστικές περιοχές, 
αρχαιολογικοί χώροι, συγκοινωνιακοί κόμβοι,  Εθνικοί οδοί, κ.λ.π.), οι διατάξεις των 
Γενικών και Ειδικών όρων της παρούσας εφαρμόζονται με την ανάλογη ευελιξία. Με 
την ανάλογη ευελιξία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας και για τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σε 
κτίρια - οικήματα, σε σημεία όπου είναι χαρακτηρισμένα ως αρχαία ακίνητα μνημεία 
του Ν. 3020/ 2002, ΦΕΚ 153 ΤΆ αλλά και στα διατηρητέα μνημεία όπως αυτά 
ορίζονται στο Ν. 4067/ 2012, ΦΕΚ 79 Τ΄Α.    
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΑΣΚΗΣΗ    ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 
Υγειονομικός έλεγχος ασκείται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες στις επιχειρήσεις 
τροφίμων και ποτών και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, αλλά και γενικότερα στις δραστηριότητες οι οποίες διέπονται από 
υγειονομικές διατάξεις, τακτικά ή έκτακτα ή και κατόπιν καταγγελίας. 
Ειδικότερα υγειονομικός έλεγχος ασκείται:  
α) Στις εγκαταστάσεις  νοσοκομείων, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, ιδιωτικών 
κλινικών και λοιπών υγειονομικών μονάδων σχολείων δημοσίων ή ιδιωτικών, 
παιδικών σταθμών δημοσίων ή ιδιωτικών, παιδότοπων, κέντρων δημιουργικής 
απασχόλησης, δομών παροχής - αρωγής  σε κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες, 
ξενοδοχειακών μονάδων, ιαματικού τουρισμού, θερμαλισμού, κέντρα 
θαλασσοθεραπείας, κ.λ.π., αιθουσών δημόσιων θεαμάτων, κομμωτηρίων, κουρείων, 
περιποίησης χεριών-ποδιών, εργαστηρίων δερματοστιξίας, γυμναστηρίων, 
ινστιτούτων αισθητικής, λουτρών, χώρων υγιεινής κυλικείων υπαίθριων και δημοσίων 
θεαμάτων, όπως θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, 
καθώς και σε κάθε είδους κατασκηνώσεις, κατοικίες – χώρους διαβίωσης πολλών 
ατόμων κλπ).  
β) Σε επιχειρήσεις αποθήκευσης, εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης 
μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης, υπόδησης, κλινοστρωμνής ή σε χώρους 
όπου προσφέρονται από/ ή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή δωρίζονται απευθείας σε 
πολίτες της χώρας μεταχειρισμένα είδη.   
γ) Στα κάθε είδους συγκοινωνιακά μέσα (ξηράς, θάλασσας και αέρος).  
δ) Στα καταστήματα πώλησης κατοικίδιων ζώων (ζώων συντροφιάς).  
ε) Σε χώρους υλοποίησης -  διεξαγωγής εκθεσιακών κέντρων.  
ζ) Σε εγκαταστάσεις σχετικές με ψυχαγωγικά παιχνίδια και άλλες παρεμφερείς 
δραστηριότητες.  
η) Στα κάθε είδους εργοστάσια, εργαστήρια και καταστήματα, οι συνθήκες 
λειτουργίας των οποίων είναι δυνατό να επηρεάσουν δυσμενώς τη δημόσια υγεία και 
το περιβάλλον γενικότερα.  
θ) Στις υδρεύσεις, αποχετεύσεις και σε κάθε είδους άλλες τεχνικές εγκαταστάσεις 
υγειονομικού ενδιαφέροντος.  
Στον τρόπο και στα μέσα συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και 
στους χώρους διαθέσεως τούτων.  
ι) Στις πτηνοτροφικές ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (βουστάσια, χοιροστάσια, 
ποιμνιοστάσια, πτηνοτροφία. κ.τ.ό.), καθώς και στα σφαγεία, στα εργαστήρια 
κατεργασίας νωπών δερμάτων και σε άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις.  
κ) Στους ανοικτούς, δημοσίους ή ιδιωτικούς, χώρους (δρόμοι, πλατείες, φυσικές ή 
τεχνητές κοιλότητες του εδάφους, αυλές, φωταγωγοί πολυκατοικιών και μεγάρων, 
ακτές ομαδικής κολυμβήσεως, κολυμβητικές δεξαμενές, πλωτά ναυπηγήματα, κ.τ.ό.), 
καθώς και στις κατοικίες, σε περιπτώσεις καταγγελίας για δημιουργία ανθυγιεινών 
εστιών. 
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων και γενικότερα της εφαρμογής της παρούσας, οι 
αρμόδιοι Υγειονομικοί υπάλληλοι για την είσοδο τους στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά 
διοικητικά έγγραφα (εντολή ελέγχου, υπηρεσιακή ταυτότητα  κ.λ.π.). 
Δύναται να υπάρχει συνεργασία για την άσκηση των υγειονομικών ελέγχων μεταξύ 
υγειονομικών υπαλλήλων που υπηρετούν σε διαφορετικές υπηρεσίες καθώς και 
άσκηση υγειονομικών ελέγχων με σύσταση μικτών κλιμακίων ελέγχου από 
υπαλλήλους συναρμόδιων κρατικών φορέων ελέγχου (σύμφωνα με το άρθρο 43 του 
Ν. 4025/ 2011 Τ΄Α), εφόσον βέβαια οι υπάλληλοι έχουν την σχετική για την άσκηση 
του ελέγχου ειδικότητα.  
Για την σύσταση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου εκδίδεται σχετική πράξη – εντολή 
ελέγχου από την εκάστοτε Υγειονομική Υπηρεσία που κρίνει την ανάγκη σύστασης 
Μικτών Κλιμακίων Ελέγχων.  
Για κάθε υγειονομικό έλεγχο σε επιχείρηση τροφίμων, συντάσσεται έκθεση ελέγχου 
όπου μεταξύ των άλλων, περιγράφεται ο σκοπός, οι μέθοδοι και τα ευρήματα του 
ελέγχου καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Αντίγραφο της έκθεσης 
ελέγχου κοινοποιείται στον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων.  
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες φροντίζουν να αποκλείουν από τους υγειονομικούς 
ελέγχους τη συμμετοχή ατόμων σε περίπτωση που ενδεχομένως υφίσταται θέμα 
σύγκρουσης συμφερόντων.  
 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση που υπάλληλος προβεί σε πειθαρχικό παράπτωμα 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 τχ. Α) και την υποπαράγραφο 
ΙΕ.6 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 τχ. Α), ή απαιτεί παραπάνω τεκμήρια από όσα 
ορίζονται στις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις, δύναται ο πολίτης να να ενημε-
ρώσει γιά την άσκηση πειθαρχικής δίωξης καταγγέλλοντας την πράξη ή την παρά-
λειψη οφειλόμενης Νόμιμης Ενέργειας ή την οποιαδήποτε παράβαση καθήκοντος 
του υπαλλήλου, στα πειθαρχικά όργανα της υπηρεσίας που ανήκει, σύμφωνα με 
την διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τχ. Α), 
όπως τροποποιήθηκε με το N. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 τχ. Α/14.03.2012 και ισχύει.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ  
ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας διάταξης, αυτοτελείς ή συνυπάρχουσες με άλλες επιχειρήσεις, για να 
λειτουργήσουν πρέπει να έχουν αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης από τις 
εκάστοτε αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός των κέντρων 
διασκέδασης για τα οποία απαιτείται αδειοδότηση. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατά την διάρκεια της λειτουργίας 
των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι υγειονομικά υπεύθυνοι (ορίζονται 
από την επιχείρηση) των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών οφείλουν να 
εγκαθιστούν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν διαδικασίες που βασίζονται στις 
αρχές του HACCP σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΕΚ 852/2004, οι οποίες θα 
προσαρμόζονται ανάλογα με την απαιτούμενη ευελιξία, ανάλογα με το μέγεθος τους 
και τη φύση των διεργασιών.  
Α. Η φύση των διεργασιών αφορά: 

I. Tο είδος των τροφίμων που παράγει ή διαχειρίζεται ή διαθέτει η 
επιχείρηση καθώς και τον τρόπο χρήσης τους από τον καταναλωτή. 

II. Τη δραστηριότητα της επιχείρησης, π.χ μικρές διεργασίες παρασκευής, 
κανένας χειρισμός, πολλοί σύνθετοι χειρισμοί στα τρόφιμα που 
παράγουν, που προετοιμάζουν και διαθέτουν σε διαφορετικούς χώρους 
από αυτόν της παραγωγής (μεγάλα εργαστήρια), ή που προετοιμάζουν 
και διαθέτουν άμεσα προς τελική κατανάλωση και που 
δραστηριοποιούνται μόνο σε ένα στάδιο ή στο σύνολο των σταδίων της 
αλυσίδας παραγωγής μέχρι την τελική διάθεση. 

III. Την εφαρμοζόμενη επεξεργασία για τη μείωση ή την εξάλειψη των 
πιθανών κινδύνων (φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών). 

Β. Το μέγεθος της επιχείρησης και  την κατηγορία του πληθυσμού που διατίθενται. 
Το μέγεθος της επιχείρησης το οποίο αναφέρεται στη δυναμικότητα της παραγωγής, 
επεξεργασίας ή και διάθεσης τροφίμων και ποτών στους καταναλωτές. Ο αριθμός των 
ατόμων που εξυπηρετούνται από την εκάστοτε επιχείρηση, καθώς και η πιθανόν 
ειδική ομάδα πληθυσμού, στην οποία πιθανόν αυτοί ανήκουν (π.χ  βρέφη, μαθητές, 
ηλικιωμένοι, ασθενείς, κ..λ..π), αλλά και ο χώρος που τα τρόφιμα διατίθενται (π.χ 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολικά κυλικεία, νοσοκομεία, συσσίτια κλπ.)  
 
Κατηγοριοποίηση των Επιχειρήσεων με βάση την εκτίμηση επιπέδων κινδύνου.  
 

ΕΠΙΠΕΔΟ I  
(Χαμηλού Κινδύνου) 

ΕΠΙΠΕΔΟ II  
(Μεσαίου Κινδύνου) 

ΕΠΙΠΕΔΟ III 
(Υψηλού Κινδύνου) 

Παντοπωλείο, 
Πρατήριο γάλακτος και 
ειδών ζαχαροπλαστικής,  
Κατάστημα Βιολογικών 
Τροφίμων,  
Καφεκοπτείο,  
Πρατήριο ελαίων και 
λιπών,  
Οπωροπωλείο,  
Περίπτερο - Ψιλικά,  
Αναψυκτήριο,  
Κέντρο Διασκέδασης με 
συγκρότηση Μπαρ,  
Καφετέρια,  
Καφενείο,  
Μπαρ – Open Bar,  
Πρατήριο έτοιμου 
φαγητού,  
Κατάστημα ξηρών 
καρπών και ζαχαρώδων 
προϊόντων,  
Αποθήκες τροφίμων,  
Μηχανές αυτόματης 
πώλησης τροφίμων και 
ποτών.  

Κρεοπωλείο, Πτηνοπωλείο,  
Αυγοπωλείο, Ιχθυοπωλείο,  
Ζαχαροπλαστείο,  
Γαλακτοπωλείο,  
Παγωτοπωλείο,  
Αρτοποιείο,  
Εγκατάσταση περάτωσης 
έψησης,  
Υπεραγορά τροφίμων,  
Καταστήματα χονδρικού 
εμπορίου (cash & carry),  
Ψυκτικές αποθήκες,  
Καταστήματα διάθεσης 
προϊόντων αλλαντοποιίας 
και τυροκομίας,   
Εστιατόριο,  
Πιτσαρία,  
Ταβέρνα,  
Ψητοπωλείο,  
Οβελιστήριο,  
Καφενείο με 
παρασκευαστήριο,  
Λαϊκές αγορές, Πλανόδιοι – 
Στάσιμοι μικροπωλητές  
Κινητά Καταστήματα – 
καντίνες, Επιχειρήσεις 
παρασκευής και διάθεσης 
τοπικών προϊόντων,  
Κυλικεία σχολείων  

Μεταποιητικές 
δραστηριότητες,  
Εργαστήριο τροφίμων 
και ποτών,  
Catering με 
δραστηριότητα 
μεταπώλησης ή/ και 
με απευθείας διάθεση 
στον καταναλωτή 
Εργαστήριο 
παραγωγής ζύμης, 
προϊόντων 
αρτοποιίας,  
Κέντρο Διασκέδασης 
με συγκρότηση 
εστιατορίου,  
Ειδική Ομάδα 
Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα,  
Οίκοι ευγηρίας,  
Βρεφονηπιακοί 
σταθμοί,  
Παιδικοί σταθμοί,  
Κατασκηνώσεις.  
 

 
Όλες οι κατηγορίες των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (εφόσον επιτρέπεται από 
τις χρήσεις γης) μπορούν να λειτουργούν σαν μικτές όπως και να συνυπάρχουν με 
άλλες επιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και η 
αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.  
Η κατηγορία και η δραστηριότητα καθώς επίσης και η δυναμικότητα της επιχείρησης 
ως προς την εξυπηρέτηση πελατών (καθήμενα εξυπηρετούμενα άτομα) θα 
προσδιορίζεται αναλυτικά για όλους τους χώρους (εσωτερική αίθουσα πελατών, 
υπαίθριος χώρος κ.λ.π.) και θα αναγράφεται στην δήλωση γνωστοποίησης σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.  
Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών μπορούν να αλλάζουν τη ροή των εργασιών, με 
την προϋπόθεση να δημιουργούν τα ανάλογα διαγράμματα ροής (όπου απαιτείται 
ανάλογα με την Δραστηριότητα) για τα τελικά προϊόντα που διαθέτουν καθώς και τα 
νέα σχεδιαγράμματα κάτοψης, τα οποία τηρούνται μαζί με τα αρχικώς εγκεκριμένα, 
στο αντίστοιχο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές. 
Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που ήδη λειτουργούν, όπου γίνεται προσθήκη 
εξωτερικού παρακείμενου χώρου για την εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών γίνεται 
μεταβολή της γνωστοποίησης.  
 

 
Τροποποίηση των Υγειονομικών όρων Λειτουργίας - Αναγγελίας - 

Γνωστοποίησης Έναρξης Επιχείρησης Τροφίμων και Ποτών -  
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, αποτελεί: 

1. 

Κάθε επέκταση με προσθήκη χώρου ή χρήση χώρου 
(στεγασμένου, υπαίθριου ιδιόκτητου ή κοινόχρηστου) από την 
επιχείρηση τροφίμων και ποτών, ο οποίος δεν απεικονίζεται 
στα αρχικά σχέδια κατόψεων που έχουν δηλωθεί στην Αίτηση 
της Γνωστοποίησης στην καθ΄ ύλην Αρμόδια Αρχή.  

2. 

Κάθε κατάργηση χώρου ή άλλη ενέργεια όπου έχει ως 
αποτέλεσμα αποκλειστικά την αύξηση της δυναμικότητας της 
επιχείρησης ή την μείωση του χώρου του παρασκευαστηρίου ή 
την μείωση του συνολικού αριθμού των αποχωρητηρίων – 
Επιδείνωση των υγειονομικών όρων λειτουργίας.  

3. 
Η κοινή χρήση παρασκευαστηρίου ως τμήμα μιας επιχείρησης 
τροφίμων και ποτών, με άλλη επιχείρηση τροφίμων και ποτών.  

4. 

Όταν κατά την αλλαγή της ροής των εργασιών της επιχείρησης 
τροφίμων και ποτών ή κατά την ανακαίνιση του καταστήματος, 
πραγματοποιείται χρήση χώρων όπου οι χώροι αυτοί είναι 
δηλωμένοι ως χώροι βοηθητικής χρήσης (πχ. μεταφορά 
παρασκευαστηρίου σε χώρο που ήταν αρχικά τα 
αποχωρητήρια ή αποδυτήρια ή αποθήκη της επιχείρησης).  

5. 

Η αλλαγή της δραστηριότητας της επιχείρησης τροφίμων και 
ποτών σε διαφορετική δραστηριότητα από αυτή που έγινε η 
δήλωση γνωστοποίησης, [πχ, η μετατροπή της επιχείρησης από 
Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών σε Μαζικής Εστίασης 
Πλήρους Γεύματος ή από Κατηγορία Μαζικής Εστίασης Πλήρους 
Γεύματος σε Επιχείρηση Χώρου Εκδηλώσεων (λόγω κατάργησης 
τμήματος - παρασκευαστήριο)].  

 6. 

Η Λειτουργία Δραστηριότητας Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης 
Προχείρου ή Πλήρους Γεύματος ή Δραστηριότητας 
Παρασκευαστής, η οποία κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται πως 
έχει καταργήσει το πλήρως το Απαγωγικό Σύστημα (όχι αλλαγή 
θέσης της απόληξης αυτού) όπου απαιτείται σύμφωνα και με τα 
τελικά προϊόντα που διαθέτει.  

7.  
Η Μεταφορά της επιχείρησης ή μέρους αυτής σε άλλο χώρο 
χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί εκ νέου η διαδικασία της 
δήλωσης γνωστοποίησης ως νέα επιχείρηση. 

8. 

Η κατ’ εξακολούθηση Μη συμμόρφωση της επιχείρησης 
[δηλαδή η μη συμμόρφωση σε τρίτο επανέλεγχο], σχετικά με 
ανάπτυξη περισσότερων τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με την 
δυναμικότητα της, για τα εξυπηρετούμενα καθήμενα άτομα που 
προβλέπονται συνολικά όπως δηλώνονται στην αρχική 
γνωστοποίηση.   

10. 

Η Μετατροπή Εγκατάστασης Δραστηριότητας υπαίθριου πλανό-
διου ή/και στάσιμου εμπορίου σε άλλη Κατασκευή – Εγκατάστα-
ση για την οποία απαιτείται η έκδοση Οικοδομικής Άδειας και 
Υποβολή Γνωστοποίησης Λειτουργίας Επιχείρησης Τροφίμων, 
σύμφωνα με τις Κατηγορίες που αναφέρονται στην παρούσα.   

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
 

 
Δεν αποτελεί Τροποποίηση των Υγειονομικών όρων Λειτουργίας Αναγγελίας, 

Γνωστοποίησης Έναρξης Επιχείρησης Τροφίμων και Ποτών,  
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, όταν: 

1. 

Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί παρακείμενο χώρο ή επιθυμεί την 
χρήση αυτού (εφόσον ο χώρος αυτός τηρεί τις απαιτήσεις της 
παρούσας Υγειονομικής Διάταξης και έχει υπαχθεί στις 
ρυθμίσεις του Ν. 4014/2011 ή του Ν. 4178/ 2013, της ΚΥΑ 4570/ 
2016 ΦΕΚ 201 Τ΄Β, ή της ΥΑ 6155/ 2017, ΦΕΚ 364 Τ΄Β, ή της 
ΚΥΑ 27002 / 2017, ΦΕΚ 1977 Τ’ Β, ή άλλης συναφούς διάταξης 
Νόμου) και παράλληλα έχει προβεί σε μεταβολή των στοιχείων 
γνωστοποίησης στην καθ’ ύλην Αρμόδια Αρχή.   

2. 

Η Επιχείρηση έχει επεκταθεί σε νομίμως υφιστάμενο 
παρακείμενο χώρο ή επιθυμεί την χρήση αυτού (με την 
προϋπόθεση ότι ο χώρος αυτός τηρεί τις απαιτήσεις της 
παρούσας Υγειονομικής Διάταξης) και παράλληλα έχει προβεί 
σε μεταβολή των στοιχείων γνωστοποίησης στην καθ’ ύλην 
Αρμόδια Αρχή.   

3. 

Βελτιώνονται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας, όπως η 
προσθήκη αποχωρητηρίων εντός του χώρου της εγκατάστασης 
σε σημείο που δεν υπάρχει πιθανός κίνδυνος διασταυρούμενης 
επιμόλυνσης ή πραγματοποιείται μετατροπή κάποιων από τα 
αρχικά αποχωρητήρια σε αποχωρητήρια ΑμεΑ, εφόσον το 
σύνολο αυτών εξακολουθεί να καλύπτει την συνολική 
δυναμικότητα των εξυπηρετούμενων καθήμενων ατόμων αλλά 
και του προσωπικού.  
Το ως άνω ισχύει και όταν μειώνεται η συνολική δυναμικότητα 
(μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων - εξυπηρετούμε-
νων καθήμενων ατόμων) ή αυξάνεται ο χώρος του παρασκευα-
στηρίου, ο χώρος πλύσεως σκευών κ.λ.π. 

4. 

Συνυπάρχουν παράλληλα με την επιχείρηση τροφίμων και 
ποτών και άλλες δραστηριότητες (όπως πχ. κολυμβητικής 
δεξαμενή με επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος 
ή Παιδότοπου με Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους 
Γεύματος κλπ.) και πραγματοποιείται μετατροπή μέρους των 
αποχωρητηρίων (πχ από ενηλίκων σε παιδικό, από wc 
προσωπικού σε wc πελατών) για τις ανάγκες ορισμένης εξ 
αυτών δραστηριότητας, εφόσον όμως καλύπτεται ο ελάχιστος 
απαιτούμενος αριθμός των αποχωρητηρίων που προβλέπονται 
στην κείμενη Νομοθεσία, για το σύνολο των δραστηριοτήτων 
συμπεριλαμβανομένης και της επιχείρησης τροφίμων.   

5. 

Η μεταφορά των τραπεζοκαθισμάτων (για τα εξυπηρετούμενα 
καθήμενα άτομα της επιχείρησης), από τον εσωτερικό χώρο της 
εγκατάστασης σε εξωτερικό - υπαίθριο ιδιόκτητο (όχι 
κοινόχρηστο) χώρο αυτής (πχ η χρήση υπαίθριου ιδιόκτητου 
χώρου παίδοτοπου ή αυλής κλπ.) χωρίς αύξηση της συνολικής 
δυναμικότητας. 

 
6. 

Η μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων - των 
εξυπηρετούμενων καθήμενων ατόμων στον εσωτερικό χώρο της 
επιχείρησης, λόγω αλλαγής της ροής εργασιών στον χώρο, με 
προσθήκη εξοπλισμού όπως ψυγεία ή άλλες βιτρίνες έκθεσης, 
μηχανής παγωτού, θερμοθαλάμου, open bar τροχήλατο ή 
λυόμενης κατασκευής κ.λ.π.    

7.  

Υπάρχουν παράπονα πολιτών για όχληση από την χρήση 
μουσικής ή/και μουσικών οργάνων, και μετρείται με 
διακριβωμένο - βαθμονομημένο ηχόμετρο της Υπηρεσίας, στον 
εσωτερικό  χώρο  διαβίωσης  του  παραπονούμενου,  θόρυβος ≤ 
40 dB.   

8.  

Εφαρμόζεται οποιαδήποτε διαδικασία η οποία βελτιώνει την ροή 
των εργασιών της εγκατάστασης, την τήρηση των ορθών 
πρακτικών υγιεινής και την αποφυγή πιθανής Διασταυρούμενης 
Επιμόλυνσης.  

 

ΟΙΚΗΜΑ  
 

Ο Χώρος στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πληροί 
τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις περί νομιμότητας του κτιρίου. Σε 
περιπτώσεις κτιρίων που βρίσκονται σε χώρους εκτός ή παράλληλα και της 
αρμοδιότητας της πολεοδομικής υπηρεσίας (κτίρια εντός μοναστηριών, σε 
αρχαιολογικούς χώρους, σε σχολικά κτίρια, σε μετασκευασμένα οχήματα, σε πλωτά 
ναυπηγήματα, κ.λ.π.), επιτρέπεται  η λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, 
εφόσον διαθέτουν έγκριση όλων των σχετικών υπηρεσιών στην αρμοδιότητα των 
οποίων εμπίπτουν. Κτίρια εντός παραδοσιακών οικισμών και Αρχαιολογικών χώρων, 
τηρούν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των πολεοδομικών διατάξεων, στις 
οποίες υπάγονται. 
Οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε ισόγειους χώρους 
πολυκατοικιών θα είναι διακριτοί και δεν θα επικοινωνούν με εσωτερικούς 
κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και θα έχουν ιδιαίτερη εξωτερική είσοδο 
με εξαίρεση την τυχόν απαιτούμενη έξοδο κινδύνου σύμφωνα με τις ισχύουσες 
πυροσβεστικές διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η λειτουργία αυτών σε μέγαρα 
που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικές στέγες.  
Ο έλεγχος της Νομιμότητας του χώρου του οικήματος ή/ και του τυχόν παρακείμενου 
χώρου της επιχείρησης τροφίμων και ποτών, είναι αρμοδιότητα του επιβλέποντα 
ιδιώτη Μηχανικού.  
 

ΧΩΡΟΙ  
 

Κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να διαθέτει τους χώρους που 
απαιτεί η δραστηριότητα που ασκεί, όπως αυτοί περιγράφονται στους ειδικούς 
υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.  
Όλοι οι χώροι της επιχείρησης θα αποτυπώνονται σε κατόψεις Μηχανικού. 
 

ΔΑΠΕΔΑ, ΤΟΙΧΟΙ, ΟΡΟΦΕΣ, ΘΥΡΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
 
Οι επιφάνειες των δαπέδων, των τοίχων, των οροφών, των θυρών και των 
παραθύρων πρέπει να είναι καλής κατασκευής, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, 
να μπορούν να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο να απολυμαίνονται εύκολα. 
 
ΔΑΠΕΔΑ  
 
Τα δάπεδα των επιχειρήσεων πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό για τη χρήση του 
κάθε χώρου, καλής κατασκευής, ανθεκτικό, λείο, αδιαπότιστο, συνεχές, μη ολισθηρό, 
ανάλογα με τα φορτία και τους ρύπους που προβλέπεται ότι μπορεί να δεχθεί.  
Πρέπει να παρέχει δυνατότητα εύκολου, αποτελεσματικού καθαρισμού και 
απολύμανσης. Για το λόγο αυτό, οι ενώσεις των δαπέδων με τους τοίχους πρέπει 
είναι στρογγυλεμένες ή σε κάθε περίπτωση να αποτρέπουν τη συσσώρευση ρύπων, 
με συμπαγή κατασκευή ώστε να μη δημιουργείται κενό και να ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος παρουσίας εντόμων υγειονομικής σημασίας ή τρωκτικών. 
Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στεγανά, μη απορροφητικά και μη τοξικά υλικά, τα 
οποία μπορούν να  πλένονται αποτελεσματικά. Δάπεδα τα οποία πληρούν τις 
προϋποθέσεις αυτές, είναι τα πλακάκια ή τα βιομηχανικά δάπεδα, με την 
προϋπόθεση όμως ότι τοποθετούνται σωστά.  
Δάπεδα από διαφορετικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά στην περίπτωση 
αυτή θα πρέπει η επιχείρηση να αποδείξει, στις αρχές ελέγχου, την καταλληλότητα 
τους. Απαγορεύεται η χρήση μωσαϊκού και ξύλου.  
Τα δάπεδα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να μην επιτρέπουν τη 
συσσώρευση υδάτων και να  πετυχαίνεται η αποτελεσματική στράγγιση των υδάτων. 

Να υπάρχουν επαρκή επιδαπέδια σιφώνια ή φρεάτια και κατάλληλη κλίση του 
δαπέδου προς αυτά. Τα σιφώνια ή τα φρεάτια να εξασφαλίζουν την αποτροπή 
εισόδου εντόμων (π.χ. με χρήση μεταλλικών ανοξείδωτων σχαρών ή σιτών ή με άλλο 
υγειονομικά αποδεκτό τρόπο) και δε θα επιτρέπουν τη διαφυγή οσμών.  
Όπου από την παραγωγική διαδικασία αναμένεται δημιουργία υγρών ρύπων (π.χ. 
βραστήρες βαρέως τύπου κλπ) ή όταν στο πρόγραμμα καθαριότητας προβλέπεται 
καθαρισμός με ροή νερού, η ύπαρξη των παραπάνω στραγγιστικών συστημάτων 
είναι υποχρεωτική. Η παραμονή στάσιμων νερών είναι επιβαρυντική για τον χώρο και 
τα τρόφιμα, κατά συνέπεια πρέπει να αποτρέπεται. 
  
ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ 
 
Σε όλους τους χώρους των επιχειρήσεων οι τοίχοι να είναι καλής κατασκευής, κατά 
προτίμηση από λείο και αδιαπότιστο υλικό ώστε να μην ευνοούν τη συσσώρευση 
σκόνης (πχ. πλακάκια, ανοξείδωτη επένδυση, εποξικές ρητίνες ή άλλα κατάλληλα 
υλικά). Στους χώρους επεξεργασίας τροφίμων οι τοίχοι πρέπει εκτός από τα 
παραπάνω να είναι από στεγανό μη απορροφητικό και μη τοξικό υλικό μέχρι 
κατάλληλο για τις εργασίες (χειρισμό τροφίμων) ύψος το οποίο θα επιτρέπει τον υγρό 
καθαρισμό.  
Οι συνδέσεις των τοίχων μεταξύ τους πρέπει να είναι στεγανές και στρογγυλεμένες. 
Επίσης πρέπει να είναι ανθεκτικοί στις καταπονήσεις από χτυπήματα και από τη 
θερμότητα, ιδιαίτερα στα σημεία έψησης, βρασμού κλπ. Το υπόλοιπο τμήμα ως την 
οροφή μπορεί να υδροχρωματίζεται ή να ελαιοχρωματίζεται ανάλογα με τις ανάγκες 
της παραγωγικής διαδικασίας.  
Η επιφάνεια των ορόφων, ψευδοροφών ή η εσωτερική επιφάνεια της στέγης θα 
πρέπει να είναι λεία και συνεχής, χωρίς κενά, χωρίς ρωγμές ή οπές ή άλλα παρόμοια 
ανοίγματα και να κατασκευάζεται από υλικό και με τρόπο που να μην επιτρέπει τη 
συσσώρευση σκόνης. Επίσης θα πρέπει να είναι υδροχρωματισμένη σε περίπτωση 
που γίνεται χρήση ασβεστοκονίας. Τυχόν ξύλινες οροφές πρέπει να είναι 
ελαιοχρωματισμένες ή στιλβωμένες.  
Να περιορίζεται ο κίνδυνος πτώσης σωματιδίων από το υλικό ή το επίχρισμα της 
οροφής και των τοίχων. 
Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε σε συνδυασμό με το σύστημα 
εξαερισμού και τυχόν απαγωγικό σύστημα ώστε να περιορίζεται η συμπύκνωση 
υδρατμών στους τοίχους και τις οροφές, ιδιαίτερα σε χώρους που η επεξεργασία 
τροφίμων ή τυχόν άλλες εργασίες (π.χ. πλύση σκευών) έχουν ως αποτέλεσμα την 
παραγωγή υδρατμών.   
Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή ανάπτυξης μούχλας και ύπαρξης 
υγρασίας στις οροφές και τους τοίχους.  
 
ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΠΟΡΤΕΣ 
 
Σε όλους τους χώρους οι πόρτες και τα παράθυρα να είναι καλής κατασκευής, κατά 
προτίμηση να έχουν λεία επιφάνεια ώστε να μπορούν να καθαρίζονται και να 
απολυμαίνονται κατά περίπτωση αποτελεσματικά.   
Στους χώρους επεξεργασίας τροφίμων οι πόρτες πρέπει να είναι από λείο και 
αδιαπότιστο υλικό, ανθεκτικό σε ενδεχόμενες καταπονήσεις από χτυπήματα, να 
επιδέχονται τον υγρό καθαρισμό και να μην ευνοούν τη δημιουργία οξειδώσεων. Τα 
πόμολα πρέπει να είναι απλής κατασκευής, χωρίς διακοσμητικά ανάγλυφα ώστε να 
μη συγκρατούνται ρύποι και υγρασία και το υλικό να είναι τέτοιο που να επιδέχεται 
απολύμανσης με τα συνήθη απολυμαντικά σκευάσματα.  
Οταν οι πόρτες χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό χώρων ανόμοιου επιπέδου 
υγιεινής (π.χ. αποχωρητήρια από αίθουσα πελατών, παρασκευαστήριο από αίθουσα 
πελατών, αίθουσα πελατών από υπαίθριο χώρο κλπ), πρέπει να είναι εφοδιασμένες 
με μηχανισμό επαναφοράς ή άλλο μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος.   
Οι πόρτες στα αποχωρητήρια (και στους προθαλάμους τους) του προσωπικού 
πρέπει να ανοίγουν προς τα μέσα.  
Τα παράθυρα πρέπει να επιτρέπουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό τους και να 
εμποδίζουν την συσσώρευση ρύπων. Πρέπει να καλύπτονται με δικτυωτά 
προστατευτικά πλέγματα (σίτες) για την αποτροπή εισόδου εντόμων υγειονομικής 
σημασίας και τρωκτικών.  
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Κάθε αντικείμενο, συσκευή ή εξοπλισμός, με το οποίο έρχονται σε επαφή τα τρόφιμα, 
πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση αποτελεσματικά και, όταν είναι 
αναγκαίο, να απολυμαίνεται.  Πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση, ώστε να 
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης.  
Να κατασκευάζεται με κατάλληλο τρόπο και υλικά έτσι ώστε να υπάρχουν λείες και 
ανθεκτικές επιφάνειες. 
Θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην σχηματίζονται αιχμηρές γωνίες και 
προεξοχές οι οποίες δεν καθαρίζονται αποτελεσματικά.  
Να είναι εγκατεστημένος κατά τρόπο που να επιτρέπει επαρκή καθαρισμό όλο του 
εξοπλισμού και των πέριξ χώρων.  
Εξοπλισμός που έχει φθαρεί, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, διότι δεν επιτρέπει τον 
αποτελεσματικό καθαρισμό του  
και θέτει σε φυσικό κίνδυνο τα τρόφιμα.  
Η χρησιμοποίηση ξύλου ή  γαλβανισμένων μετάλλων απαγορεύεται για τον 
εξοπλισμό που έχει άμεση επαφή  
με έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα ή με προϊόντα υψηλού κινδύνου. 
Απαγορεύεται επίσης οι επιφάνειες κοπής να είναι κατασκευασμένες από ξύλο. 
Πρέπει να είναι από σκληρό πλαστικό (τεφλόν) που δεν χαράζεται εύκολα, πλένεται 
και απολυμαίνεται αποτελεσματικά. Οι επιφάνειες κοπής θα έχουν χρωματικό κώδικα 
ανάλογα με τις κατηγορίες των τροφίμων που επεξεργάζονται σε αυτές.  
Η χρήση ξύλου μόνο στους πάγκους εργασίας, είναι αποδεκτή για τις εγκαταστάσεις 
προϊόντων αρτοποιίας,  
εφόσον αυτό διατηρείται σε καλή κατάσταση, δεν χαράζεται εύκολα και μπορεί να 
καθαριστεί ώστε να μην αποτελεί ενδεχόμενη πηγή μόλυνσης για τα προϊόντα από 
ξένα σώματα ή από μικροβιολογικούς κινδύνους.  
 

I. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
 
H αποθήκευση των πρώτων υλών και των συστατικών, θα γίνεται σε κατάλληλα 
διαμορφωμένους χώρους και σαφώς διαχωριζόμενους στην περίπτωση των 
παρασκευαστηρίων-εργαστηρίων. Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη χώρου αποθήκης 
στις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών με περιορισμένο κύκλο 
εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχουν κλειστές προθήκες για την 
αποθήκευση των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας εντός της επιχείρησης. 
Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να διατηρούνται καθαροί και τακτοποιημένοι,  ώστε 
να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επιμόλυνσής των προϊόντων από ξένα σώματα και 
από επιβλαβή ζώα. 
Στα προϊόντα στα οποία έχει ανοιχθεί η συσκευασία, θα πρέπει η συσκευασία τους 
να ξανακλείνεται ικανοποιητικά,   
για να προλαμβάνεται η επιμόλυνση τους.  
Τα ωμά τρόφιμα θα πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά από τα έτοιμα προς 
κατανάλωση προϊόντα. Εάν κατ’ ανάγκη πρέπει να αποθηκευτούν στον ίδιο ψυκτικό 
χώρο,  πρέπει να διατηρούνται χωριστά και καλυμμένα για πρόληψη 
διασταυρούμενης επιμόλυνσης. Οι ψυκτικοί θάλαμοι δεν πρέπει να 
υπερφορτώνονται. Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση και άλλων μεθόδων 
αποθήκευσης των Α΄ υλών αλλά και των τελικών τους προϊόντων όπως συσκευές 
συντήρησης τροφίμων σε κενό αέρος (Vacuum), κλπ.  
 

1. ΥΔΡΕΥΣΗ 
 
Το νερό πρέπει να είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και θα πληροί τους 
όρους της κείμενης νομοθεσίας. Στις περιοχές που υπάρχει Δημοτικό Δίκτυο 
Ύδρευσης, το νερό της επιχείρησης  πρέπει να προέρχεται από αυτό.  

Αν το νερό προέρχεται από ιδιωτική πηγή ή μεταφέρεται και αποθηκεύεται σε 
δεξαμενές, πρέπει αυτό να επεξεργάζεται με σκοπό την εξυγίανση του, ώστε τελικά να 
αποκτά τις προδιαγραφές του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση πριν 
χρησιμοποιηθεί και αυτό να αποδεικνύεται με την τήρηση σχετικού αρχείου 
αναλύσεων.  
Στις εγκαταστάσεις (βρύσες) του χώρου πλύσης σκευών, των αποχωρητηρίων και 
των νιπτήρων πλύσης χεριών του προσωπικού της επιχείρησης απαιτείται, να 
υπάρχει ταυτόχρονη παροχή ζεστού και κρύου νερού.  
Σε περίπτωση που γίνεται η χρήση φίλτρων, θα πρέπει αυτά να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση και να αλλάζονται τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε 
κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα φίλτρα δεν δημιουργούν επιβάρυνση 
του νερού.  
Αν χρησιμοποιείται μη πόσιμο νερό, όπως  για πυροσβεστική χρήση, παραγωγή 
ατμού, ψύξη κλπ., να κυκλοφορεί σε ξεχωριστό δίκτυο που να έχει σχετική ένδειξη. Το 
νερό αυτό δεν θα χρησιμοποιείται για επεξεργασία ή σε ανάμειξη με τρόφιμα, ούτε για 
καθαριότητα. 
Αν χρησιμοποιείται ατμός σε επαφή με τρόφιμα ή για καθαριότητα, αυτός να 
παράγεται από νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.   
 

2. ΠΑΓΟΣ 
 
Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί πάγο για ανάμιξη με τρόφιμα και ποτά (ροφήματα, 
ποτά, ορισμένα γλυκά ή φρουτοσαλάτες κλπ) ή για ψύξη τροφίμων ή για διατήρηση 
τροφίμων (π.χ. βιτρίνες), πρέπει να εξασφαλίζει ότι το νερό από το οποίο 
παρασκευάζεται ο πάγος έχει τα χαρακτηριστικά νερού κατάλληλου για ανθρώπινη 
κατανάλωση.  
Ο πάγος που χρησιμοποιείται για τους παραπάνω σκοπούς, θα χρησιμοποιείται και 
θα αποθηκεύεται όπως τα τρόφιμα που είναι έτοιμα για κατανάλωση. Δε θα αγγίζεται 
με γυμνά χέρια και δε θα επιμολύνεται με οποιονδήποτε τρόπο από το περιβάλλον, 
τον εξοπλισμό, τους εργαζόμενους ή άλλα τρόφιμα. 
Αν υπάρχει μηχανή παρασκευής πάγου, αυτή πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε χώρο 
εντός της επιχείρησης  ή σε τυχόν παρακείμενο χώρο αυτής, όπου θα διασφαλίζεται ο 
πάγος και δεν θα υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης αυτού. Τα εσωτερικά τοιχώματα της 
παγομηχανής, τα μέρη της συσκευής και τα εργαλεία/ δοχεία συλλογής/ περιέκτες 
που έρχονται σε επαφή με τον πάγο πρέπει να διατηρούνται καθαρά, σε καλή 
κατάσταση και να ακολουθείται πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης αυτών με 
εγκεκριμένα σκευάσματα.  
Η διαδικασία αυτή θα τεκμηριώνεται από την επιχείρηση είτε από το πλάνο 
καθαρισμού και απολύμανσης που ακολουθεί μέσω του συστήματος αυτοελέγχου 
που τηρεί, είτε με πιστοποιητικό καθαρισμού και απολύμανσης.  
Τα εργαλεία/ δοχεία συλλογής/ περιέκτες πρέπει να κατασκευάζονται από ανθεκτικά 
υλικά ώστε να μην σπάνε και υπάρξει ο κίνδυνος της παρουσίας ξένων σωμάτων 
στον πάγο.  
Σε περίπτωση που πραγματοποιείται συσκευασία και διανομή πάγου, οι περιέκτες - 
Υλικά Συσκευασίας αυτού, πρέπει να είναι κατάλληλοι για επαφή με τρόφιμα και να 
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού - προμηθευτή.   
 

3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
I.  

II. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 
Όταν υπάρχει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, η σύνδεση με αυτό είναι υποχρεωτική. 
Όταν δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο εφαρμόζονται οι διατάξεις του εκάστοτε 
ισχύοντος Πολεοδομικού Κανονισμού. 
Το αποχετευτικό σύστημα της επιχείρησης κατασκευάζεται κατά τρόπο που να 
διασφαλίζει ότι δεν επιμολύνονται τα τρόφιμα, άμεσα ή έμμεσα. Αυτό προϋποθέτει ότι 
αποκλείονται περιπτώσεις αντεπιστροφής λυμάτων και γενικά διαρροών.  
Οι αγωγοί αποχέτευσης και γενικά το σύστημα αποχέτευσης της μονάδας επαρκούν 
για τις ανάγκες μέγιστης λειτουργίας της επιχείρησης. Δεν πρέπει οι αγωγοί 
αποχέτευσης να διέρχονται πάνω από γραμμές παραγωγής ή χώρους αποθήκευσης 
τροφίμων. Σε περίπτωση που οι αγωγοί αυτοί διέρχονται μόνο πάνω από χώρους 
αποθήκευσης τροφίμων, θα πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλο προστατευτικό 
κάλυμμα από λείο, στεγανό υλικό, το οποίο θα αποτρέπει το κίνδυνο επιμόλυνσης.  
Όλο το σύστημα αποχέτευσης συντηρείται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η καλή 
λειτουργία του. 
 

III. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης καθώς και οι επιχειρήσεις τροφίμων όπου από την 
δραστηριότητά τους  
προκύπτει η παραγωγή απόβλητων μαγειρικών λιπών (π.χ. εργαστήρια παραγωγής 
έτοιμων γευμάτων, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, κλπ) οφείλουν: 
Να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια προτού αυτά 
εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία όπως κάθε φορά 
ισχύουν.  
Να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες, ώστε όσα λίπη και 
έλαια δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν στην πηγή τους να παγιδεύονται σε αυτούς.  
Να συνάπτουν συμβάσεις με εγκεκριμένες επιχειρήσεις αποκομιδής λιπών και 
ελαίων. 
Να τηρούν στο αρχείο καθαρισμού (συμβάσεις, παραστατικά αποκομιδής) και λοιπά 
στοιχεία που να  τεκμηριώνεται η εφαρμογή των παραπάνω απαιτήσεων. 
Να εξασφαλίζουν υγιεινό τρόπο αποθήκευσης των διαχωρισθέντων λιπών και 
ελαίων, ώστε να μην επιβαρύνονται οι χώροι, ο εξοπλισμός και τα τρόφιμα. Να 
εγκαθιστούν τη δεξαμενή του λιποσυλλέκτη. 
 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ   
 
Να υπάρχουν για τις ανάγκες της επιχείρησης επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, οι 
οποίοι θα διαθέτουν κάλυμμα με ποδοκίνητο ή άλλο μηχανισμό ανοίγματος το οποίο 
θα εφαρμόζει στα χείλη του δοχείου/ κάδου, θα είναι στεγανό, ώστε να αποκλείεται η 
προσέλκυση εντόμων και η τυχόν επιμόλυνση από την χρήση του προσωπικού. 
Σε περίπτωση που γίνεται χρήση άλλων συστημάτων απομάκρυνσης των 
απορριμμάτων, τότε οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων, οφείλουν να 
αποδεικνύουν στις υγειονομικές υπηρεσίες ή σε άλλες αρμόδιες αρχές, ότι τα 
συστήματα αυτά είναι κατάλληλα και δεν υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης κατά την 
παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης.   
Οι κάδοι θα χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό αυτό, αποκλειόμενης κάθε άλλης 
χρήσης.    
Να έχουν κατασκευασθεί από υλικό αδιαπότιστο και ανθεκτικό, το οποίο δεν 
οξειδώνεται εύκολα και γενικά δεν καταστρέφεται και δεν παραμορφώνεται κατά τη 
χρήση του. Σαν τέτοια υλικά ενδεικτικά είναι η γαλβανισμένη λαμαρίνα και το 
πλαστικό.  
Πρέπει να εξασφαλίζεται η έγκαιρη απομάκρυνση των απορριμμάτων από τον χώρο 
παρασκευής των τροφίμων ώστε να μη συσσωρεύονται στους κάδους. Τα 
απορρίμματα να απομακρύνονται μετά το πέρας των εργασιών κάθε ημέρας. 
Οι κάδοι απορριμμάτων θα τοποθετούνται σε σημεία που δε θα επηρεάζουν την 
ασφάλεια των τροφίμων.  
Ο καθαρισμός των κάδων απορριμμάτων εντάσσεται στο πρόγραμμα καθαριότητας 
της επιχείρησης και περιλαμβάνει και απολύμανση. 
 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν επαρκή φυσικό ή και τεχνητό φωτισμό σε όλους τους 
χώρους όπου επεξεργάζονται και αποθηκεύονται τρόφιμα. Πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα επαρκούς φωτισμού και των υπόλοιπων χώρων (αποχωρητήρια, χώρος 
πλύσης σκευών κλπ). 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
 

Ο φωτισμός στους χώρους διαχείρισης και αποθήκευσης τροφίμων πρέπει να 
προσομοιάζει με το φυσικό φως, ώστε να γίνονται ευκολότερα αντιληπτές τυχόν 
αλλοιώσεις ή ελαττώματα των τροφίμων. Η ένταση του φωτισμού θα πρέπει να είναι 
τέτοια που να επιτρέπει την ευχερή εκτέλεση των εργασιών, αλλά να μην προκαλεί 
θάμβωση. Οι συσκευές φωτισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν προστασία από 
ενδεχόμενη έκρηξη ή θραύση του λαμπτήρα. Είναι πιθανό, ανάλογα με την 
επιχείρηση, να απαιτούνται ειδικοί τύποι λαμπτήρων σε σημεία του χώρου 
παραγωγής με ιδιαίτερη υγρασία ή μέσα σε θαλάμους ψύξης και κατάψυξης. Τα 
καλύμματα των λαμπτήρων πρέπει να μπορούν να αφαιρούνται προκειμένου να 
καθαρίζονται. 
 
ΑΕΡΙΣΜΟΣ 
 
Ο αέρας σε όλους τους χώρους της επιχείρησης πρέπει να μπορεί να ανανεώνεται 
επαρκώς, ώστε να επιτυγχάνεται η μείωση της πυκνότητας των υδρατμών στους 
τοίχους, τις οροφές και τον εξοπλισμό αλλά και για να διατηρούνται οι συνθήκες 
ευεξίας για τα εξυπηρετούμενα άτομα και τους εργαζόμενους. Οι χώροι των 
εγκαταστάσεων πρέπει να αερίζονται επαρκώς για την πρόληψη αερογενούς 
μετάδοσης λοιμογόνων παραγόντων. Όταν ο επαρκής εξαερισμός δε μπορεί να 
επιτευχθεί με φυσικό τρόπο, τότε θα εγκαθίσταται κατάλληλη μηχανολογική 
εγκατάσταση. Απαιτείται αυτόνομο σύστημα τεχνητού εξαερισμού στα 
αποχωρητήρια, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα φυσικού εξαερισμού. Σε κάθε 
περίπτωση, ο εξαερισμός γίνεται προς τον εξωτερικό χώρο. Όπου απαιτείται θα 
λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους από 
οσμές. 
 
ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΩΝ - ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΕΩΣ 
 
Η απαγωγή των καπνών, της αιθάλης και των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, 
καθώς και των αερίων και οσμών, που παράγονται κατά την παρασκευή φαγητών, το 
ψήσιμο κρέατος κλπ., θα γίνεται πλήρως με κατάλληλο απορροφητικό σύστημα, ώστε 
να μη διαχέονται στο περιβάλλον και να μην ενοχλούνται οι πελάτες, οι εργαζόμενοι 
και οι περίοικοι.   
Η χοάνη του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος θα βρίσκεται πάνω από την εστία 
πυρός και θα είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να καλύπτεται πλήρως όλη η 
επιφάνεια της εστίας. Το απαγωγικό σύστημα θα πρέπει να συντηρείται και να 
καθαρίζεται ανελλιπώς ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του και να 
αποτρέπονται κίνδυνοι επιμόλυνσης των τροφίμων.  
Στις περιπτώσεις αυτές η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει αποδεικτικό συντήρησης 
και καθαρισμού του συστήματος και η διαδικασία αυτή θα τεκμηριώνεται και από το 
πλάνο καθαρισμού και απολύμανσης που ακολουθεί μέσω του συστήματος 
αυτοελέγχου που τηρεί. 
Η απαγωγή των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, του καπνού κλπ., θα γίνεται 
μέσω της κεντρικής καπνοδόχου του κτιρίου, ειδάλλως αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα 
τοποθετούνται  εξωτερικοί απαγωγοί σωλήνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 
την εκάστοτε ισχύουσα  πολεοδομική νομοθεσία.  
Στις περιπτώσεις που δημιουργούνται οχλήσεις στους περίοικους η επιχείρηση θα 
πρέπει να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα τεχνικά μέτρα (φίλτρα, κ.λπ.) ώστε να 
διασφαλίζεται η αποφυγή οχλήσεων στους περίοικους. 
Στις επιχειρήσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές εστίες ή ηλεκτρικοί 
κλίβανοι, ή ως καύσιμη ύλη  χρησιμοποιείται υγραέριο, αντί του ανωτέρω 
απαγωγικού συστήματος μπορεί να επιτραπεί η εγκατάσταση  ειδικού συστήματος 
(πχ φίλτρων ενεργού άνθρακα ή άλλου υλικού) κατάλληλου για την εξουδετέρωση των 
αερίων οσμών κ.λπ.  το οποίο να συντηρείται ανελλιπώς για να εξασφαλίζεται η 
κανονική λειτουργία του και το επιθυμητό αποτέλεσμα της όλης εγκατάστασης.  
Το παραπάνω ισχύει και για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταξύ άλλων και 
διαδικασία βρασμού προϊόντων. 
Το είδος των φίλτρων και του όλου εν γένει συστήματος θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί 
και μελετηθεί από υπεύθυνο μηχανικό ή επιστήμονα με την ανάλογη 
εμπειρογνωμοσύνη και θα πρέπει επίσης να συντηρείται  τακτικά, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία και να αποτρέπονται κίνδυνοι επιμόλυνσης 
των τροφίμων. Να τηρούνται σχετικά αρχεία συντήρησης και καθαρισμού του 
συστήματος. 
Από τα ανωτέρω εξαιρούνται συστήματα έψησης νέων τεχνολογιών που από τις 
προδιαγραφές του προμηθευτή ή του εισαγωγέα δεν απαιτείται απαγωγικό σύστημα 
καθώς και οι αεροθερμικοί κλίβανοι και οι κλίβανοι επιφάνειας της ΥΑ 4730/ 209/ 
Φ.17.1 ΦΕΚ 1519/ Τ΄Β/ 2008, εφόσον και αυτοί διαθέτουν σε ισχύ σχετικές 
βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά του προμηθευτή ή του εισαγωγέα ή προκύπτει από τις 
προδιαγραφές τους.  
 
ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ 
 
Σε κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να υπάρχει ανάλογος 
αριθμός αποχωρητήριων για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των πελατών της.  
Τα αποχωρητήρια και οι προθάλαμοι (επιτρέπεται κοινός προθάλαμος) πρέπει να 
διαθέτουν υδραυλική εγκατάσταση, συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό 
σύστημα.  
Θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων με υγειονομικά αποδεκτό μηχανισμό, οι 
οποίοι θα είναι εγκατεστημένοι στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων και 
εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών, καθώς 
και κατάλληλοι κάδοι απορριμμάτων. 
Στα αποχωρητήρια να υπάρχουν κατάλληλοι κάδοι απορριμμάτων με ποδοκίνητο 
μηχανισμό καθώς και κρεμαστό άγκιστρο για τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων.  
Η κατασκευή των χώρων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους πρέπει να 
είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και 
καθαροί, απαλλαγμένοι από έντομα υγειονομικής σημασίας και οι τοίχοι τους να είναι 
με επένδυση από λείο και αδιαπότιστο υλικό. 
Τα παράθυρα να καλύπτονται μόνιμα με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα (σίτα) 
ώστε να εμποδίζεται η είσοδος εντόμων υγειονομικής σημασίας.  
Οι πόρτες στα αποχωρητήρια (και στους προθαλάμους τους) του προσωπικού θα 
πρέπει να ανοίγουν προς τα μέσα και να κλείνουν αυτόματα με ειδικό μηχανισμό.  
Οι πόρτες των αποχωρητηρίων δεν πρέπει να ανοίγουν κατευθείαν στους χώρους 
παρασκευής  τροφίμων.  
Ο καθαρισμός και η απολύμανση των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους να 
γίνεται με ευθύνη του καταστηματάρχη ή του νόμιμου εκπροσώπου του.  
Όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα φωτίζονται και θα 
αερίζονται επαρκώς, είτε φυσικώς, είτε τεχνητώς. Για τον τεχνητό αερισμό θα 
τοποθετείται υποχρεωτικά κατάλληλη εγκατάσταση αερισμού (σωλήνας απαγωγής 
επαρκούς διαμέτρου με εξαεριστήρα). 
Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:  
α. Οι μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν μέχρι τρία άτομα 
προσωπικό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που 
στεγάζονται σ’ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την 
παραμονή των πελατών και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού 
τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου. 
β. Οι επιχειρήσεις των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή Εμπορικών Κέντρων, το 
προσωπικό και οι πελάτες των οποίων μπορούν να εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα 
αποχωρητήρια, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του φορέα του συγκροτήματος.  
γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, όσον αφορά την ύπαρξη 
αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτά μέχρι 9 (εννέα) άτομα/ 
βάρδια, το προσωπικό δύναται να χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.  
δ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα 
ομοειδών δραστηριοτήτων ή σε εκπαιδευτικά – νοσηλευτικά ιδρύματα ή άλλες μορφές 
πολλαπλής εγκατάστασης) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς 
χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον 
εκπροσωπούντα το συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο 
κοινό και προσωπικό .  

ε. Όπου από την Πολεοδομική ή άλλη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η κατασκευή 
αποχωρητηρίων, θα γίνεται χρήση χημικών – βιολογικών αποχωρητηρίων για την 
εξυπηρέτηση τόσο των εργαζομένων όσο και των εξυπηρετούμενων ατόμων της 
επιχείρησης.  
Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους να είναι 
επαρκών διαστάσεων ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής και να είναι 
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις της πολεοδομικής και  
Πυροσβεστικής υπηρεσίας. 
Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες με 
ανάπτυγμα τραπεζοκαθισμάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και με μικτό 
εμβαδόν > 100m2, [δεν προσμετρώνται τα τ.μ. (m2)  τα οποία δεν υπολογίζονται στον 
Συντελεστή Δόμησης], πρέπει να διαθέτουν και αποχωρητήριο για ΑΜΕΑ σύμφωνα 
με το άρθρο 26 του ΝΟΚ 4067/ 2012, ΦΕΚ 79, Τ΄Α, όπου το συγκεκριμένο 
αποχωρητήριο δύναται να έχει μικτή χρήση (ανδρών/γυναικών) και θα 
συνυπολογίζεται στον συνολικό αριθμό χώρων υγιεινής της εγκατάστασης.  
Οι διαμορφώσεις σχετικά με την δημιουργία προσβάσιμων χώρων υγιεινής 
(αποχωρητήριο ΑμΕΑ) θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2020.  
Τα αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στην ΥΑ 52487/ ΦΕΚ 18 Τ΄Β/ 2002 όπως ισχύει και δεν απαιτείται για αυτά 
η δημιουργία προθαλάμου.  
Ο αριθμός αποχωρητηρίων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων 
καθήμενων πελατών της επιχείρησης (δυναμικότητα) ή/ και των απασχολουμένων 
στην επιχείρηση. Παρατίθεται σχετικός πίνακας:  
 

Αριθμός εξυπηρετουμένων ατόμων  Απαραίτητος    αριθμός     αποχωρητηρίων  

Μέχρι 40  1 αποχωρητήριο (ανδρών και γυναικών)  

Από 41 μέχρι 120  2 αποχωρητήρια (1 ανδρ. και 1. γυναικ.) 

Από 121 μέχρι 250  4 αποχωρητήρια (2 ανδρ. και 2 γυναικ.)  

Από 251 μέχρι 500  6 αποχωρητήρια (3 ανδρ. και 3 γυναικ.)  
 

Από 501 και πάνω για κάθε μια επί πλέον 500/άδα ατόμων, ή μέρος αυτής, δύο 
αποχωρητήρια επί πλέον των απαιτουμένων για τα 500 άτομα. Ως μέρος της 
500/άδας ατόμων θα θεωρείται ο αριθμός ατόμων μεταξύ 100 και 500. Αν τα 
αποχωρητήρια ανδρών υπερβαίνουν τα δύο, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, να 
επιτρέψει την αντικατάσταση κατά το ένα τρίτο αυτών με ουρητήρια υγιεινού τύπου. 
Τα αποχωρητήρια του προσωπικού θα είναι ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων 
ατόμων κατά βάρδια. 
 

Μέχρι  - 15 άτομα       1 αποχωρητήριο  

Από 16 - 40 άτομα      2 αποχωρητήρια  

Από 41 - 70 άτομα      3 αποχωρητήρια  

Από 71 - 100 άτομα    4 αποχωρητήρια 
 

Πάνω από 100 άτομα και για κάθε επιπλέον 50αδα, ένα αποχωρητήριο πέραν των 
προβλεπόμενων για τα 100 άτομα. Η κατά φύλο κατανομή του αριθμού των 
αποχωρητηρίων θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των συνήθως απασχολουμένων 
στην επιχείρηση. 
 
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 
 
Σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα υπάρχουν κατάλληλα αποδυτήρια 
προσωπικού ανάλογα με τα απασχολούμενα στην επιχείρηση άτομα. Οι 
επιχειρήσεις που απασχολούν έως εννέα (9) άτομα προσωπικό κατά βάρδια 
απαιτείται η ύπαρξη σε κατάλληλο χώρο ενός ερμαρίου για κάθε εργαζόμενο για τη 
φύλαξη της στολής εργασίας και των προσωπικών του αντικειμένων. Τα ερμάρια 
δεν θα έχουν άμεση επαφή με τους χώρους των τροφίμων. 
Στις επιχειρήσεις που απασχολούν από δέκα (10) και άνω άτομα προσωπικό κατά 
βάρδια απαιτείται η ύπαρξη διαφορετικών κατά φύλο αποδυτηρίων, εντός των 
οποίων θα υπάρχουν ερμάρια (ένα ανά εργαζόμενο) σε κατάλληλο απομονωμένο 
και διαμορφωμένο χώρο της εγκατάστασης.  
Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας Ι (άρθρο 11 της παρούσης) υποχρεούνται να έχουν 
ιδιαίτερο χώρο αποδυτηρίων ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων. 
Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, 
συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων ή άλλες μορφές πολλαπλής 
εγκατάστασης) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους, 
εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα 
και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό.  
 
ΧΗΜΙΚΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ  
 
Επιτρέπεται η χρήση χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων σε προσωρινές 
εγκαταστάσεις, σε λαϊκές αγορές, σε παραθαλάσσιους χώρους, σε αρχαιολογικούς 
χώρους, σε αγροτικές περιοχές, σε υπαίθριους παιδότοπους, σε υπαίθριους χώρους 
εκδηλώσεων και γενικά σε χώρους όπου από την πολεοδομική ή άλλη νομοθεσία δεν 
επιτρέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων, όπως σε καντίνες ή άλλες δραστηριότητες 
σε περίπτωση άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή/και πλανόδιου εμπορίου. 
Η τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων πρέπει να διασφαλίζει την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας  και η διάθεση των λυμάτων τους  να γίνεται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
Τα ανωτέρω αποχωρητήρια στο αρχείο καθαρισμού να διαθέτουν βεβαίωση 
πιστοποίησης της εταιρείας κατασκευής καθώς και βεβαίωση του τρόπου μεταφοράς 
και διάθεσης των λυμάτων σε αδειοδοτημένο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων.  Θα 
ορίζεται υπεύθυνος καθαριότητας. 
Σε περίπτωση ενοικιαζόμενων αποχωρητηρίων να υποβάλλεται και η σύμβαση 
ενοικίασης τους.  
 
ΣΚΥΛΟΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ Η ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 
α) Επιτρέπεται η είσοδος σκύλων βοηθείας, που συνοδεύουν τυφλούς ή άτομα με 
αναπηρία, δηλαδή εκπαιδευμένων και εκπαιδευόμενων σκύλων οδηγών τυφλών και 
σκύλων βοηθείας ατόμων με αναπηρίες, σε αίθουσες εξυπηρετούμενων καθήμενων 
ατόμων των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που λειτουργούν αυτόνομα ή 
εντάσσονται σε άλλες ιδιωτικές εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες [εδ. β, γ, δ, §7, άρθρου 
16, Ν 3868 (ΦΕΚ 129/ Τ΄Α/2010)]. 
Επίσης την ίδια δυνατότητα πρόσβασης σε ανάλογες εγκαταστάσεις επιχειρήσεων 
και υπηρεσιών έχουν και οι σκύλοι που βρίσκονται σε διαδικασία ή πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, ως σκύλοι βοηθείας - σκύλοι οδηγοί τυφλών ή σκύλοι βοηθοί ατόμων 
με αναπηρίες [αρ. 32, Ν.4238 (ΦΕΚ 38/ Τ΄Α /2014)]. 
β) Τα άτομα που χρησιμοποιούν ή εκπαιδεύουν το σκύλο βοηθείας που τους 
συνοδεύει, θα πρέπει να λαμβάνουν κάθε μέτρο αποφυγής όχλησης των πελατών 
από το ζώο και να φέρουν μαζί τους τα πιστοποιητικά που πιστοποιούν την υγεία του 
ζώου, ότι βρίσκεται σε διαδικασία ή πρόγραμμα εκπαίδευσης, την επάρκεια 
εκπαίδευσής του καθώς και το δικαίωμα χρήσης/συνοδείας αυτού (π.χ βιβλιάριο 
υγείας του σκύλου, τσιπ, κάρτα ή βεβαίωση από φορέα ότι ο σκύλος είναι υπό 
εκπαίδευση ή έχει εκπαίδευση και ταυτότητα χρήστη του ζώου, κ.λ.π.). 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  
 
Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα 
αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών με την απαιτούμενη ευελιξία, ανάλογα με τη φύση, 
το μέγεθος και την δραστηριότητα τους.  
Τα αρχεία που κατά περίπτωση οφείλει να τηρεί η επιχείρηση τροφίμων ανάλογα με 
την δραστηριότητα της είναι:  
Αρχείο 1ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιέχει τα πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού, 
καθώς και πιστοποιητικά εκπαίδευσης αυτών, σε θέματα Υγιεινής και ασφάλειας 
των  τροφίμων.  

Η κατάρτιση του προσωπικού για τις επιχειρήσεις τροφίμων που εφαρμόζουν πλήρη 
ανάπτυξη συστήματος HACCP, τεκμηριώνεται από την επιχείρηση, μέσω της τήρησης 
κατάλληλων αρχείων, στα πλαίσια του επισήμου ελέγχου τροφίμων βάσει των 
Κανονισμών 852/2004 και 882/2004.   
Για την εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής ενδείκνυται οι επιχειρήσεις 
τροφίμων και ποτών να διαθέτουν τον αντίστοιχο για το είδος της επιχείρησης 
εγκεκριμένο κλαδικό εθνικό οδηγό υγιεινής.  
Αρχείο 2ο ΝΕΡΟΥ Περιέχει αποδεικτικά στοιχεία του τρόπου υδροδότησης της 
επιχείρησης και όπου απαιτείται αποτελέσματα δειγματοληψίας  
Αρχείο 3ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  Περιέχει το πρόγραμμα καθαρισμού και 
απολύμανσης της επιχείρησης τροφίμων και ποτών καθώς και των οχημάτων 
μεταφοράς τροφίμων και ποτών, τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά και 
απολυμαντικά, με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, εγκρίσεις για τη χρήση τους, σε 
χώρους τροφίμων.  
Αρχείο 4ο ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ Περιέχει τις εγκρίσεις κυκλοφορίας και τις 
τεχνικές προδιαγραφές των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα 
καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων, κάτοψη ή σκαρίφημα της επιχείρησης όπου 
θα απεικονίζονται οι δολωματικοί σταθμοί ή οι σταθμοί παρακολούθησης που έχουν 
τοποθετηθεί και τα έντυπα αποτελεσματικότητας/τεκμηρίωσης των εφαρμογών. 
Αρχείο 5ο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Περιέχει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της παρακολούθησης 
της θερμοκρασίας σε όλα τα στάδια που απαιτείται (ψυγεία, καταψύκτες, 
θερμοθάλαμοι, τελικό προϊόν, κ.λπ.). 
Αρχείο 6ο ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Αναφέρονται οι προμηθευτές της 
επιχείρησης και υπάρχουν τα σχετικά συνοδευτικά δελτία αποστολής των προϊόντων 
και πρώτων υλών, τα απαιτούμενα στοιχεία για τον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας 
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία για την υγιεινή των τροφίμων.  
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Όλα τα τρόφιμα που παρασκευάζονται, επεξεργάζονται, συσκευάζονται, εισάγονται, 
συντηρούνται ή διακινούνται ή αποθηκεύονται ή γενικά προσφέρονται στην 
κατανάλωση θα πρέπει να είναι ασφαλή για την Δημόσια υγεία. Απαγορεύεται η 
παρασκευή, διανομή, μεταφορά και έκθεση προς πώληση ακατάλληλων για 
ανθρώπινη κατανάλωση τροφίμων και επιβλαβών για την υγεία. 
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ορισμοί του 
άρθρου 14 του Κανονισμού (Ε.Κ) 178/2002για το χαρακτηρισμό των τροφίμων και 
του άρθρου 1 του Ν.4235 (ΦΕΚ 32 Τ΄Α/11-02-2014). Σε αυτές τις περιπτώσεις 
εφαρμόζονται τα διοικητικά μέτρα οι διαδικασίες και οι κυρώσεις που προβλέπει για 
τον τομέα των τροφίμων ο Ν. 4235 (ΦΕΚ 32 Τ΄Α/2014) και ο Ν. 4177/ 2013 [(ΦΕΚ 173 
Τ΄Α) άρθρο 19], όπως κάθε φορά ισχύουν. 
Οι υγειονομικές υπηρεσίες προβαίνουν στη διενέργεια δειγματοληψίας για τη 
διεξαγωγή των αναγκαίων κατά περίπτωση εργαστηριακών ελέγχων, όπου αυτό 
απαιτείται. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 
 
Οσοι ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή 
ποτών, ή  να εργαστούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ,πρέπει να είναι 
εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας  σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη υπ. 
αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797 (ΦΕΚ 1199/ Τ΄Β/11-4-2012) όπως κάθε φορά ισχύει.  
Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που δεν είναι χειριστές τροφίμων, 
θα υποβάλλονται μόνο σε ιατρική κλινική εξέταση και σε ακτινογραφία θώρακος για 
την απόκτηση του Πιστοποιητικού Υγείας σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη.  
Επιπλέον θα πρέπει οι χειριστές τροφίμων: 

 Να φροντίζουν την υγεία τους. 

 Να αναφέρουν στον προϊστάμενό τους πιθανή ασθένειά τους (γαστρεντερικά 
προβλήματα, πονόλαιμο, βήχα, εκκρίσεις από μύτη ή μάτια, κ.α). Σε αυτές τις 
περιπτώσεις απαγορεύεται η παραμονή σε χώρους που  διαχειρίζονται τρόφιμα 
(π. χ. προετοιμασία, επεξεργασία, διάθεση) και να επιστρέφουν  στην εργασία 
τους  μόνο με ιατρική βεβαίωση.  

 Να καλύπτουν τυχόν πληγές, καψίματα, δερματικές μολύνσεις, με έντονα 
χρωματιστό αδιάβροχο επίδεσμο ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα εάν 
αποκολληθεί.  

 Σύμφωνα με το Κεφάλαιο VIII του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 απαιτείται υψηλός 
βαθμός ατομικής καθαριότητας από κάθε πρόσωπο που εργάζεται σε χώρους 
τροφίμων και θα πρέπει να φορά κατάλληλο, καθαρό, προστατευτικό ρουχισμό.  

Παρακάτω αναφέρονται οι απαιτήσεις για την ενδυμασία στον χώρο εργασίας 
ανάλογα με την εργασία του κάθε χειριστή τροφίμων όπου διαφέρουν και πρέπει να 
εκπληρώνονται: 

 Από το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παρασκευής τροφίμων 
απαιτείται  καθαρή στολή εργασίας ή παρόμοιο ένδυμα, κάλυμμα του τριχωτού 
της κεφαλής και γάντια ανάλογα με την εργασία του εργαζομένου. 

 Από το προσωπικό που απασχολείται στους αποθηκευτικούς χώρους ή ως 
οδηγός απαιτείται καθαρή στολή εργασίας. 

 Από το προσωπικό που απασχολείται ως σερβιτόροι/ρες, προσωπικό που 
εργάζεται στο μπαρ απαιτείται καθαρή στολή εργασίας. 

 Η στολή εργασίας θα πρέπει να αφαιρείται όταν απομακρύνεται ο χειριστής 
τροφίμων για διάφορους λόγους εκτός της εγκατάστασης.  

 Να εφαρμόζει τους Κανόνες Ορθής Πρακτικής Υγιεινής σε όλα τα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης (πχ. Τήρηση Χρωματικού Κώδικα 
στις πλαστικές επιφάνειες (τεφλόν) κοπής Τροφίμων ανάλογα με την κατηγορία 
τους).  

 Να τηρεί τους κανόνες και διαδικασίες ατομικής υγιεινής με σκοπό τη μείωση της 
πιθανότητας επιμόλυνσης των τροφίμων (μικροβιολογική, φυσική, χημική 
επιμόλυνση) άμεσα ή έμμεσα.  

 Να πλένει τα χέρια πριν αναλάβει εργασία, μετά το διάλειμμα και το κάπνισμα, 
μετά την απομάκρυνση/ χειρισμό των απορριμμάτων, να φορά πάντα καθαρή 
στολή - ποδιά εργασίας όπου την οποία θα την βγάζει όταν κάνει χρήση 
αποχωρητηρίου και θα πλένει τα χέρια του πριν την επιστροφή στην γραμμή 
παραγωγής, να μη φορά κοσμήματα όπως (ρολόγια, σκουλαρίκια, βέρες, 
δακτυλίδια, βραχιόλια κ.α), να έχει κοντά και καθαρά νύχια, όχι βαμμένα ή 
πρόσθετα νύχια. Να μην καπνίζει και να μην καταναλώνει (δοκιμάζει) τρόφιμα ή/ 
και ποτά κατά την διάρκεια της εργασίας του. 

 Να έχει καθαρά, δεμένα πίσω μαλλιά και να είναι καλυμμένα. Να χειρίζεται 
σωστά τα τρόφιμα και να συνεργάζεται προς όφελος της υγιεινής και ασφάλειας 
αυτών.   

 Όταν χρησιμοποιούνται γάντια αυτά δεν υποκαθιστούν το πλύσιμο των χεριών, 
ενώ συνιστάται να τα αλλάζει όταν η εργασία αφορά διαφορετικό είδος του 
τροφίμου που χειρίζεται (πχ από ωμό κρέας σε έτοιμο για κατανάλωση τρόφιμο) 
ή όταν αυτά λερωθούν ή όταν αυτά σχιστούν.  

 Γάντια πρέπει να φοράνε και οι χειριστές τροφίμων που χειρίζονται και τα υλικά 
συσκευασίας.  

Οι διανομείς, πρέπει να φροντίζουν πάντα να είναι καθαρά τα ισοθερμικά (box) 
κυτία μεταφοράς των τελικών προϊόντων της επιχείρησης τροφίμων και να μην 
αποθηκεύονται σε άμεση επαφή με το δάπεδο αλλά να βρίσκονται πάνω σε 
μεταλλικές βάσεις ή πλαστικές παλέτες. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών πρέπει να  εξασφαλίζουν ότι:  
Συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις της Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας 
νομοθεσίας όπως κάθε φορά ισχύει  και ειδικότερα: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
 

 Οι χειριστές τροφίμων εκπαιδεύονται σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των 
τροφίμων ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης και τις 
εκτελούμενες εργασίες.   

 Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση και τη διατήρηση της διαδικασίας βάσει των 
αρχών HACCP ή για την εφαρμογή των προαπαιτούμενων προγραμμάτων ή και 
των σχετικών οδηγών ορθής πρακτικής εκπαιδεύονται κατάλληλα για την  
εφαρμογή τους. 

 Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα που αφορούν 
τα προαπαιτούμενα προγράμματα ή τις αρχές του HACCP πρέπει να είναι ανάλογη 
προς το μέγεθος και τη φύση της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση η εκπαίδευση του 
προσωπικού πρέπει να τεκμηριώνεται με κατάλληλο αρχείο το οποίο διατηρείται στο 
φάκελο του προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

 
Οι επιχειρήσεις  τροφίμων και ποτών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας 
κατατάσσονται ανάλογα με το είδος της δραστηριότητάς τους στις παρακάτω 
κατηγορίες :  
Κατηγορία Ι - Επιχειρήσεις Παρασκευής ή/και Συσκευασίας    
Κατηγορία ΙΙ - Επιχειρήσεις Διανομείς (Αποθήκευση–Χονδρική πώληση) & 
Μεταφορείς (Οχήματα μεταφοράς) 
Κατηγορία ΙΙΙ- Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου 
Κατηγορία ΙV- Επιχειρήσεις Μαζικής εστίασης ή/και αναψυχής. 
Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες θα τηρούνται οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και η 
τεκμηρίωση εκ μέρους της επιχείρησης ότι διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια :  
α) των παραγομένων ή προσφερόμενων τροφίμων σε όλα τα στάδια της 
παραγωγικής αλυσίδας (από την παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση), 
β) των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
γ) Οι προϋποθέσεις λειτουργίας του άρθρου 5 και τις ειδικότερες διατάξεις για κάθε 
δραστηριότητα.   
Οι ως άνω κατηγορίες επιχειρήσεων τροφίμων και  ποτών μπορούν να  λειτουργούν 
ως μικτές ή παράλληλα με άλλες δραστηριότητες εμπορικές ή μη, εκτός αν δεν 
επιτρέπεται από άλλες ειδικότερες διατάξεις. Στη περίπτωση αυτή  θα λειτουργούν  σε 
χώρο σαφώς  ή νοητά διαχωρισμένο,  ανάλογα με την επικινδυνότητα της 
δραστηριότητας και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των 
τροφίμων και αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση. Οι παραπάνω κατηγορίες 
δεν είναι εξαντλητικές και επιτρέπεται η διεύρυνση αυτών εφόσον υπάρξουν νέες ή 
τροποποιημένες παραγωγικές διαδικασίες.  
Επιτρέπεται να λειτουργούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ή μη, εντός επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (κατάστημα εντός 
καταστήματος) και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος σαφώς ή νοητά 
διαχωρισμένος ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας και δεν 
δημιουργείται κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης. 
Επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σεμινάρια κατάρτισης από την επιχείρηση τροφίμων 
και ποτών για τα προϊόντα που επεξεργάζεται και διαθέτει αλλά και για το σύνολο της 
δραστηριότητά της. Αν τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιούνται εντός του χώρου του 
παρασκευαστηρίου, τότε θα διενεργούνται σε χρόνο που δεν λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε 
παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης, για την αποφυγή οποιουδήποτε πιθανού 
κινδύνου επιμόλυνσης. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Η/ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. 
 
Όπως ορίζεται στα άρθρα 2 και 10 της παρούσας οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να 
διαθέτουν τους παρακάτω χώρους:  
 
Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.   
 
1) Χώροι 
 
α. Χώρος παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.  
 
Η κατασκευή και ο εξοπλισμός της αποθήκης να διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια 
των τροφίμων.  
Όπου απαιτούνται ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι επαρκούς χωρητικότητας με 
δυνατότητα παρακολούθησης θερμοκρασιών, σε εφαρμογή των όρων και 
προϋποθέσεων του άρθρου 62 του Κώδικα Τροφίμων κα Ποτών και των διατάξεων 
του ΕΚ 37/ 2005.   
Οι περιέκτες τροφίμων για την φύλαξη χύδην πρώτων υλών πρέπει να τηρούν της 
εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.  
Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό και την τήρηση κατάλληλης 
θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο της αποθήκης, με μηχανολογικό εξοπλισμό, 
όπου απαιτείται.   
Όλες οι πρώτες ύλες να προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του ΕΚ 852/2004 και τους αντίστοιχους κανόνες ορθής υγιεινής 
πρακτικής. 
Θα πρέπει να προβλέπεται ιδιαίτερος χώρος για την τοποθέτηση των προϊόντων που 
προορίζονται για επιστροφή, καταστροφή κλπ κατά τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται 
τα ασφαλή τρόφιμα. Στο χώρο αυτό να υπάρχει ανάλογη σήμανση.  
Η αποθήκευση μη ασφαλών, επιβλαβών για την υγεία τροφίμων μέχρι την 
απομάκρυνση τους από την εγκατάσταση θα γίνεται σε κατάλληλο χώρο 
αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να 
επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα τα ασφαλή τρόφιμα. 
 
β. Χώρος παρασκευής και επεξεργασίας.  
 
Ο εξοπλισμός στο χώρο παρασκευής και επεξεργασίας να είναι από κατάλληλο και 
υγειονομικά αποδεκτό υλικό. Ειδικά ο εξοπλισμός που προβλέπεται να έρθει σε 
επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα κατά τις 
ισχύουσες  Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις.  
Να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό του χώρου και όπου αυτός γίνεται 
με ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες κ.λπ.) σε αυτά να τοποθετείται  κατάλληλο 
προστατευτικό πλέγμα και να μπορούν αυτά να καθαρίζονται.   
Στο χώρο αυτό να υπάρχει νιπτήρας με ποδοκίνητο ή οποιοδήποτε άλλο υγειονομικά 
αποδεκτό μηχανισμό για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού, εφοδιασμένος με 
ζεστό και κρύο τρεχούμενο νερό και με υλικά για τον καθαρισμό των χεριών και το 
υγιεινό τους στέγνωμα.  
Η διασταυρούμενη επιμόλυνση πρέπει να αποφεύγεται με βάση τους κανόνες ορθής 
υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής αλλά και με την ροή των εργασιών που 
πραγματοποιεί η επιχείρηση.  
Ο χώρος παρασκευής και επεξεργασίας να είναι επαρκής προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ευχέρεια των εργασιών και η ασφαλής παραγωγή των τροφίμων. 
Η προετοιμασία των επεξεργασμένων και των ανεπεξέργαστων προϊόντων θα γίνεται 
σε νοητά διαχωρισμένο χώρο από τον χώρο όπου γίνεται η θερμική επεξεργασία ή η 
τυποποίηση. 
Να υπάρχει ο ανάλογος σε σχέση με τους εκτελούμενους χειρισμούς και τη 
δυναμικότητα της επιχείρησης αριθμός πάγκων εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ο 
ασφαλής χειρισμός και ο αποκλεισμός τυχόν διασταυρούμενης επιμόλυνσης των 
τροφίμων. 
Η μεριδοποίηση προϊόντων πρέπει να γίνεται σε ιδιαίτερο, σαφώς διαχωρισμένο 
χώρο της επιχείρησης εκτός των περιπτώσεων που από το διάγραμμα ροής και τις 

κατόψεις της επιχείρησης, προκύπτει ότι  μπορεί να γίνεται σε νοητά διαχωρισμένο 
εντός του χώρου παρασκευής και επεξεργασίας.  
 Στις επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου που παράγουν τυποποιημένα προϊόντα , να 
υπάρχει επαρκής χώρος για την τυποποίηση.  
Ο χώρος τυποποίησης θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα 
μηχανικά μέσα για την ρύθμιση κατάλληλων συνθηκών περιβάλλοντος, με σκοπό την 
διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων. 
 
γ. Χώρος πλύσεως σκευών/ εργαλείων τροφίμων 
 
Ο χώρος πλύσης των σκευών και των εργαλείων καθώς και των αντικειμένων που 
χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών θα είναι ανάλογος και κατάλληλος, 
ώστε να επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση τους, ενώ η 
χωροθέτηση του εν λόγω χώρου θα πρέπει να συμβάλλει στην αποφυγή του κινδύνου 
της διασταυρούμενης επιμόλυνσης των τροφίμων. Όλα τα σκεύη που χρησιμοποιούνται 
θα φυλάσσονται μετά τον καθαρισμό τους σε κλειστές προθήκες ή σε κατάλληλα ράφια.  
Για την πλύση των τροφίμων και των εργαλείων θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 
ένα τριπλό βαθύ σύστημα νεροχυτών όπου θα υπάρχει παράλληλα και η ανάλογη 
επισήμανση για την χρήση του κάθε νεροχύτη. 
 
δ. Χώρος αποθήκης ετοίμων προϊόντων 
 
Όταν η αποθήκευση αφορά συσκευασμένα τρόφιμα (αποθήκη μονάδας επεξεργασίας 
και συσκευασίας τροφίμων) οι απαιτήσεις είναι οι ίδιες με αυτές που περιγράφονται 
στις αποθήκες. Σε κάθε άλλη περίπτωση στον χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, 
κλειστές προθήκες και ψυκτικοί θάλαμοι όπου αυτοί απαιτούνται.  
Αν από την παραγωγική διαδικασία και το διάγραμμα ροής προβλέπεται διατήρηση 
των τελικών προϊόντων σε θερμοκρασία ανώτερη των 60ο C, μέχρι την διάθεση στον 
καταναλωτή, τότε θα πρέπει να υπάρχει επαρκής υποδομή αποτελούμενη από 
θερμοθαλάμους, ή άλλη θερμαινόμενη συσκευή.  
Αυτές οι συσκευές θα πρέπει να έχουν ικανότητα συνεχούς διατήρησης του κέντρου 
των τροφίμων σε θερμοκρασία ανώτερη των 60ο C ανάλογα με το είδος του τροφίμου. 
Ο αριθμός και η χωρητικότητα τους θα είναι ανάλογης δυναμικότητας. Οι χώροι, τα 
μέσα και οι συσκευές αποθήκευσης τελικών προϊόντων θα είναι διαφορετικά από 
τους χώρους αποθήκευσης πρώτων και ενδιάμεσων υλών.  
Να λαμβάνονται μέτρα για τον αερισμό και τον φωτισμό του χώρου με μηχανολογικό 
εξοπλισμό, όπου απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται σταθερές συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας, κατάλληλες για τα παραγόμενα προϊόντα. 
 
ε. Χώρος διάθεσης ή διανομής ετοίμων προϊόντων. 
 
Στο χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες ή ψυκτικοί θάλαμοι όπου 
απαιτείται και γενικά θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται 
η ασφάλεια και η ποιότητα των προς διάθεση προϊόντων.  
 
2) Εξοπλισμός 
 
Οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο 
εξοπλισμό και σκεύη για την επεξεργασία των τροφίμων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.  
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον εξοπλισμό πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις 
του Κώδικα τροφίμων και ποτών. Η χρήση ξύλινου εξοπλισμού δεν είναι αποδεκτή 
εντός των χώρων επεξεργασίας τροφίμων. Στους υπόλοιπους χώρους η χρήση ξύλου 
πρέπει να περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο. 
Οι χρησιμοποιούμενες παλέτες, πρέπει να είναι από υλικό ανθεκτικό, λείο και 
αδιαπότιστο να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρές. 
Η χρήση γυάλινου εξοπλισμού στους χώρους επεξεργασίας των τροφίμων πρέπει να 
αποφεύγεται εκτός αν είναι υλικά ανθεκτικά στη θραύση.  
Τα ράφια και οι προθήκες σε όλους τους χώρους  πρέπει να μην οξειδώνονται, να 
είναι ανθεκτικά στην υγρασία και να καθαρίζονται εύκολα. 
Η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων παρασκευής και του 
εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο 
αποτελεσματικός καθαρισμός και η απολύμανση και θα υπάρχει η σχετική 
τεκμηρίωση από το σύστημα αυτοελέγχου που εφαρμόζει η επιχείρηση. 
Τα απορρίμματα θα φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικά δοχεία επαρκούς 
χωρητικότητας από κατάλληλο υλικό, ώστε να καθαρίζονται  και να απολυμαίνονται  
αποτελεσματικά.  
Το κάλυμμα των δοχείων θα είναι στεγανό με ποδοκίνητο ή άλλο μηχανισμό 
ανοίγματος.  
 
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
 
Στις επιχειρήσεις αυτές θα υπάρχουν οι χώροι των επιχειρήσεων παρασκευής, εκτός 
του χώρου παρασκευής - επεξεργασίας, ο οποίος αντικαθίσταται με τον χώρο 
συσκευασίας επαρκών διαστάσεων. Σε αυτόν θα υπάρχει επαρκής και κατάλληλος 
εξοπλισμός που θα αποτυπώνεται στις κατόψεις του Μηχανικού. Τα υλικά που  
χρησιμοποιούνται για την πρώτη και τη δεύτερη συσκευασία δεν πρέπει να 
αποτελούν πηγή μόλυνσης και πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο που να μην 
εκτίθενται σε κίνδυνο μόλυνσης και να πληρούν τις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών. 
Όσα υλικά συσκευασίας που επαναχρησιμοποιούνται για τρόφιμα πρέπει να 
καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση και να φυλάσσονται σε 
κλειστές προθήκες μέχρι την επόμενη χρήση τους. 
Ο αριθμός αποδυτηρίων και αποχωρητηρίων αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων 
περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας.  
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 
Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που 
παρασκευάζουν και πωλούν τα προβλεπόμενα τρόφιμα από την Αρτοποιητική 
Νομοθεσία, τα Επαγγελματικά εργαστήρια ζύμης, ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας 
και οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης, εκτός των πρατηρίων άρτου που υπάγονται 
στην κατηγορία Επιχειρήσεις (λιανικού εμπορίου).  
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υπάγονται στην αρτοποιητική Νομοθεσία όπως κάθε φορά 
ισχύει καθώς επίσης και στους γενικούς όρους της παρούσας.  
Δεν απαγορεύεται από την κείμενη Νομοθεσία, εφόσον ικανοποιούνται οι 
προϋποθέσεις του Ν. 3526/ 2007 (ΦΕΚ 24/Τ΄Α) σχετικά με την ελάχιστη επιφάνεια, 
όπως αυτός κάθε φορά ισχύει και εφόσον υπάρχει επιπλέον χώρος, δύναται αυτός 
να χρησιμοποιηθεί για άλλες δραστηριότητες (πχ. μαζικής εστίασης με χώρο 
εξυπηρετούμενων καθήμενων πελατών ή/ και καφέ) αφού πραγματοποιηθούν οι 
σχετικές γνωστοποιήσεις στις καθ ύλην αρμόδιες αρχές (Αδειοδοτούσες Αρχές). 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ  
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 

 
1) ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: 
 
Οι αποθήκες τροφίμων και ποτών που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα, νωπά ή 
επεξεργασμένα, συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο πρέπει να τηρούν τους όρους 
υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου 
που διαχειρίζονται.   
Πέραν των γενικών απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην παρούσα και αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II του Ε.Κ 852/2004, θα πρέπει να εξασφαλίζονται και τα 
παρακάτω: 
Τα δάπεδα οι τοίχοι και η οροφή να είναι ανθεκτικά και να διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση. 

Οι ράμπες φόρτωσης να  είναι από κατάλληλα ασφαλή υλικά, προφυλαγμένες από τις 
καιρικές συνθήκες. 
Όταν τα αποθηκευόμενα τρόφιμα και ποτά απαιτούν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης 
(ψύξη, κατάψυξη) να διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και μέσα επιτήρησης των 
συνθηκών αποθήκευσης. 
Να προφυλάσσουν τα τρόφιμα και ποτά από τρωκτικά, έντομα ή άλλα ζώα οικόσιτα ή 
μη.  
Επιτρέπεται η αποθήκευση στους χώρους των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής 
και άλλων προϊόντων μη εδώδιμων υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η 
αποφυγή επιμόλυνσης.  
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τροφίμων και ποτών με καύσιμα, 
χημικά, γεωργικά φάρμακα. 
Ο αριθμός των αποδυτηρίων και αποχωρητηρίων αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων 
περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας. 
Οι χώροι να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά.  
Στο αρχείο «πρώτων υλών και προμηθευτών», να τηρείται και να τεκμηριώνεται η 
ιχνηλασιμότητα των διατεθειμένων προϊόντων. 
Να υπάρχει ιδιαίτερος χώρος αποθήκευσης των προς επιστροφή προϊόντων με την 
ανάλογη σήμανση. 
Οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να διαθέτουν λιανικώς ορισμένες 
ποσότητες τροφίμων και ποτών εφόσον για το σκοπό αυτό δεν απαιτείται επιπλέον 
συγκρότηση και εξοπλισμός τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων των Κανόνων 
ΔΙΕΠΠΥ και της ΥΑ Α2-718, ΦΕΚ 2090 Τ΄Β, όπως κάθε φορά ισχύουν.  
 
2) ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. 
 
Τα οχήματα μεταφοράς ανήκουν είτε σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, είτε σε 
ιδιώτη διανομέα για τη μεταφορά τροφίμων και ποτών. 
Για τη χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας στη πρώτη περίπτωση απαιτείται μεταξύ 
άλλων η υποβολή παραστατικού στοιχείου νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης. 
Οι χώροι των οχημάτων και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
τροφίμων πρέπει να είναι άρτιοι, καθαροί και κατάλληλοι για τα τρόφιμα που θα 
μεταφέρονται. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές για τα μεταφερόμενα 
φορτία και ανθεκτικές στα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά και απολυμαντικά 
εγκεκριμένα σκευάσματα. 
Όταν χρησιμοποιούνται στο όχημα περιέκτες όπως σάκοι, δίσκοι, καροτσάκια και 
τυχόν ανοιχτά κιβώτια ή κλειστά δοχεία/ περιέκτες μεταφοράς, θα πρέπει να είναι από 
υλικό κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα και θα πρέπει να προστατεύονται από όλες τις 
τυχόν μεταβολές της  θερμοκρασίας, των συνθηκών περιβάλλοντος (πχ. σκόνη) που 
επικρατούν και οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο.   
Τα οχήματα και οι περιέκτες που προορίζονται για μεταφορά τροφίμων συνιστάται να 
είναι μόνο για αυτή τη χρήση. Αν μαζί με τα τρόφιμα μεταφέρονται και άλλα είδη, να 
υπάρχει απομονωμένος χώρος για την αποθήκευσή τους και σε καμία περίπτωση δεν 
θα μεταφέρονται είδη που μπορεί να επηρεάσουν τα τρόφιμα. 
Πριν τη φόρτωση των τροφίμων να προηγείται υποχρεωτικά καθαρισμός και 
απολύμανση όταν: 

 Τα είδη τροφίμων που είχαν προηγουμένως μεταφερθεί μπορεί να 
επιμολύνουν το νέο φορτίο τροφίμων. 

 Έχει προηγηθεί μεταφορά μη τροφίμων, εφόσον αυτό μπορεί να 
προκαλέσει επιμόλυνση του προς μεταφορά φορτίου.  

 Ο χώρος ή ο περιέκτης μεταφοράς είναι ακάθαρτος. 
Τα τρόφιμα να μεταφέρονται κατά τρόπο ώστε να μην επιμολύνονται ή 
υποβαθμίζονται από εξωγενείς παράγοντες (περιβάλλον).  
Όταν πρέπει να διατηρείται η αλυσίδα ψύξης και όταν μεταφέρονται ζεστά τρόφιμα, 
τα οχήματα ή οι περιέκτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες συνθήκες με 
κατάλληλο τρόπο (αυτοδύναμο ψυκτικό μηχάνημα,  ισοθερμική επένδυση, κλπ) 
ανάλογα με τον προβλεπόμενο χρόνο μεταφοράς και το είδος των τροφίμων.  
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για έκδοση βεβαίωσης υγειονομικής καταλληλότητας 
στην Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει η Δ/νση Μεταφορών 
όπου θα γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 
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Όπως ορίζεται στα άρθρα 2 και 10 της παρούσας οι χώροι όπου στεγάζονται οι 
ανωτέρω επιχειρήσεις  πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για 
τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.  
Πέραν των γενικών απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην παρούσα και αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Ε.Κ 852/2004  πρέπει να εξασφαλίζονται τα παρακάτω: 
α) Να υπάρχει επάρκεια χώρων και σχεδιασμός ανάλογα με τα διατιθέμενα τρόφιμα 
και ποτά ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να 
αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.  
β) Ο εξοπλισμός των ανωτέρω επιχειρήσεων να είναι ανάλογος της δραστηριότητας 
αυτών και ειδικότερα πρέπει να διαθέτουν: 

 Ψυκτικούς θάλαμούς ανάλογης δυναμικότητας, οι οποίοι να φέρουν κατάλληλα 
υλικά επένδυσης και δάπεδα με δυνατότητα καθαρισμού και αποστράγγισης 
αυτογραφικά μηχανήματα θερμοκρασίας για τα ευαλλοίωτα προϊόντα.  

 Πάγκους εργασίας, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ. ανάλογα με τα πωλούμενα 
είδη κατασκευασμένα από κατάλληλα υλικά που να μπορούν να καθαρίζονται 
και να απολυμαίνονται ευχερώς. 

 Μηχανικός εξοπλισμός (μηχανές κοπής κιμά, αλλαντικών, τυριών κ.λπ.) ανάλογα 
με τη δραστηριότητα. 

 Μηχανές αναθέρμανσης όπου απαιτούνται.   

 Προθήκες έκθεσης προϊόντων προς πώληση κατασκευασμένες από κατάλληλα 
υλικά. 

 Κατάλληλο εξοπλισμός για το πλύσιμο των σκευών, των εργαλείων με ανάλογη 
σήμανση. 

 Νιπτήρες για το πλύσιμο των τροφίμων και το πλύσιμο χεριών με ανάλογη 
σήμανση. 

 Συνεχή παροχή ζεστού και κρύου νερού 
γ) Τήρηση των ορθών πρακτικών και συνθηκών αποθήκευσης.  
Οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου, όταν δεν είναι μικτές με άλλες κατηγορίες 
επιχειρήσεων, μπορούν να διαθέτουν τρόφιμα είτε χωρίς καθόλου επεξεργασία αυτών 
ή κατόπιν επεξεργασίας.  
Επιτρέπεται ο καθαρισμός/ τεμαχισμός κρέατος και η παρασκευή κιμά, ο 
εκσπλαχνισμός/ η απολέπιση ιχθύων, η άλεση και η φρύξη του καφέ, η κοπή κατά 
περίπτωση και η απλή συσκευασία, κλπ.  
Επιτρέπεται η διάθεση συσκευασμένων - τυποποιημένων νωπών ή κατεψυγμένων 
κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων, ψαριών και άλλων αλιευμάτων, τα οποία θα είναι 
τοποθετημένα σε κατάλληλα ψυγεία στους χώρους των τροφίμων χωρίς την 
υποχρέωση ύπαρξης  και λειτουργίας κρεοπωλείου ή  ιχθυοπωλείου.  
Οι εγκαταστάσεις του κρεοπωλείου και του ιχθυοπωλείου να βρίσκονται σε 
ξεχωριστό ή νοητά διαχωρισμένο χώρο. Το τμήμα αυτό θα βρίσκεται σε διαφορετικό 
σημείο της εγκατάστασης από εκείνο που πραγματοποιείται ο χειρισμός και η 
διάθεση των ωμών προϊόντων, για την αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.  
Για τη  λειτουργία του ανωτέρω τμήματος πρέπει να υπάρχουν:  
• Πάγκοι εργασίας, επιφάνειες κοπής, εργαλεία κ.λπ. ανάλογα με τα πωλούμενα είδη, 
από  κατάλληλα υλικά που να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται. 
• Μηχανές έψησης.  
• Προθήκες έκθεσης προς πώληση από κατάλληλα υλικά. 
• Κατάλληλος εξοπλισμός για το πλύσιμο των εργαλείων και νιπτήρας με ποδοκίνητο 
ή οποιοδήποτε άλλο υγειονομικά αποδεκτό μηχανισμό για το πλύσιμο των χεριών του 
προσωπικού, εφοδιασμένος με ζεστό και κρύο τρεχούμενο νερό και με υλικά για τον 
καθαρισμό των χεριών και το υγιεινό τους στέγνωμα. 
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Επιτρέπεται η πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων και αρτοπαρασκευασμάτων στις 

επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων σύμφωνα με την αρτοποιητική Νομοθεσία 

[Υποπαράγραφος Α3, Ν. 4336/ 2015 (ΦΕΚ 94 Τ΄Α)].  

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκατάσταση περάτωσης έψησης πρέπει να πληρούν 

τις απαιτήσεις της αρτοποιητικής νομοθεσίας [σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 

Υποπαράγραφο Η.1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107 Τ΄Α)]. 

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου επιθυμούν να 

παρασκευάζουν κάθε είδους τρόφιμα ζεστής ή κρύας κουζίνας και να λειτουργούν ως 

μικτές με επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης εστίασης ή/και αναψυχής, όπου 

προετοιμάζουν, μαγειρεύουν και διαθέτουν για εκτός της εγκατάστασης κατανάλωση 

ή επί τόπου, αν διαθέτουν και χώρο εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών, θα πρέπει να 

πληρούν τους γενικούς και τους ειδικούς υγειονομικούς όρους που ορίζονται για 

αυτές τις κατηγορίες, στις διατάξεις  της παρούσης.  

Όλες οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών να 

αποτυπώνονται στις κατόψεις της επιχείρησης. 

Τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών επιτρέπεται να 

επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε 

μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους και να τα διαθέτουν προς πώληση: 

π.χ κοπή και απλή συσκευασία των τροφίμων και ποτών (τυροκομικά προϊόντα, 

αλλαντικά, κρασί,  κ.λπ.) στην οποία συσκευασία να υπάρχει η απαιτούμενη 

σήμανση (ημερομηνία συσκευασίας, συνθήκες διατήρησης, ημερομηνία λήξης, κ.λ.π) 

και η όλη διαδικασία να διασφαλίζει την  υγιεινή και ασφάλεια αυτών.  

Οι παραπάνω διεργασίες αφορούν τρόφιμα που είναι συσκευασμένα σε απλές 

συσκευασίες και εφόσον δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις η λήψη ειδικής άδειας 

(π.χ. κωδικός αριθμός Ευρωπαϊκής Ένωσης), συμπεριλαμβανομένων και των 

προϊόντων οικοτεχνίας που ισχύουν και οι διατάξεις της ΥΑ 4912/ 120862 ΦΕΚ 2468 

Τ΄Β.  

Επιτρέπεται η επεξεργασία προϊόντων στο αντίστοιχο τμήμα (π.χ. στύψιμο φρούτων 

για παραγωγή φρέσκου χυμού, στο τμήμα του οπωροπωλείου) με την προϋπόθεση 

ύπαρξης κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού.    

Στην περίπτωση όπου, η διάθεση αφορά χύμα τρόφιμα ή ποτά τα οποία είναι υψηλής 

επικινδυνότητας  και για την τοποθέτηση  και την διάθεσή τους  απαιτούνται 

ιδιαίτεροι χειρισμοί θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής 

από το προσωπικό της επιχείρησης.  

Επιτρέπεται η παρασκευή και πώληση καφέ και ομοειδών ροφημάτων σε 

διερχόμενους πελάτες από τα καφεκοπτεία, τα πρατήρια άρτου, τα πρατήρια άρτου 

και ειδών ζαχαροπλαστικής καθώς και τα αμιγή πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, με 

την προϋπόθεση ότι στο σημείο που γίνεται ο χειρισμός θα υπάρχει επαρκής παροχή 

ζεστού ή/και κρύου νερού κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και για το πλύσιμο 

των χεριών του προσωπικού, με ποδοκίνητο ή οποιοδήποτε άλλο υγειονομικά 

αποδεκτό μηχανισμό του νιπτήρα, λεκάνη πλύσης, σύνδεση με το αποχετευτικό 

δίχτυο και εξοπλισμός, όπου θα είναι από ανθεκτικό, λείο και αδιαπότιστο υλικό, θα 

υπάρχουν κλειστές προθήκες αποθήκευσης προϊόντων και σκευών αλλά και 

ποδοκίνητος κάδος απορριμμάτων.     

Επιτρέπεται τα καταστήματα Λιανικής Διάθεσης να κάνουν διανομή εκτός της 

επιχείρησης των προϊόντων που διαθέτουν. 

Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδομική γραμμή του 

κτιρίου, στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, τα οποία μπορεί να 

εκθέτονται έξω από την επιχείρηση, εφόσον η επιχείρηση έχει δικαίωμα χρήσης, ο 

χώρος είναι κατάλληλα προστατευόμενος και εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με 

άλλες διατάξεις. 

Στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης μπορούν να συνυπάρχουν σε ξεχωριστό, νοητά 

διαχωρισμένο χώρο, ζωοτροφές και άλλα, άσχετα με τα τρόφιμα είδη και 

αντιστρόφως, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής χώρος και αποδεικνύεται ότι λαμβάνονται τα 

απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης. 

Δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αποθήκης σε μικρές επιχειρήσεις του παρόντος 

άρθρου. 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΤΩΝ 

 

Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής - πώλησης τροφίμων ή/και ποτών είναι τα 

μηχανήματα τα οποία μπορούν να συντηρούν στις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση 

συνθήκες (κυρίως προσυσκευασμένα) ή/και να αναμιγνύουν και να διαθέτουν τα 

ανωτέρω με εντολή που δίδεται από τον πελάτη με κέρμα ή άλλο τρόπο (σύστημα 

πληρωμής π.χ πιστωτική κάρτα, κ.λ.π). 

Τα ανωτέρω μηχανήματα τοποθετούνται σε δημόσιους ανοικτούς ή στεγασμένους 

χώρους [π.χ. έμπροσθεν επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως, σταθμούς, 

χώρους αναμονής κ.λπ. ή ιδιωτικούς χώρους (π.χ. καταστήματα, γραφεία, εταιρείες 

κ.λπ.)], εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νοσοκομεία,  χώρους υποδοχής κοινού για 

υπηρεσίες ή χώρους δημοσίων θεαμάτων με μακροχρόνια παραμονή κοινού. 

Α. Οι προϋποθέσεις του προς εγκατάσταση χώρου είναι οι εξής: 

 Να διασφαλίζει συνεχή παροχή ηλεκτρικής ισχύος και  νερού για 

ανθρώπινη κατανάλωση όταν απαιτείται από το τρόφιμο που διατίθεται 

μέσω των μηχανημάτων. 

 Να προστατεύεται επαρκώς από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες. 

 Να μην στεγάζεται σε χώρους όπου λόγω της φύσεως της εκτελουμένης 

σε αυτούς εργασία, δεν είναι δυνατό να τηρηθεί η απαιτούμενη 

καθαριότητα ή παράγονται αέρια ,ατμοί, σκόνη (π.χ διάδρομοι 

αποχωρητηρίων, σιδηρουργεία, βαφεία ,καθαριστήρια κ.λ.π).  

Β. Οι επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές 

τροφίμων ή ροφημάτων κάθε κατηγορίας πρέπει να τηρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις:  

 Να διαθέτουν μέσω των αυτόματων πωλητών κατάλληλα τρόφιμα ή να 

τους ανατροφοδοτούν με πρώτες ύλες κατάλληλες για την παρασκευή 

ροφημάτων ή και τροφίμων. 

 Να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών 

ανατροφοδοσίας με τις απαραίτητες πρώτες ύλες ή έτοιμα ροφήματα ή 

τρόφιμα ή να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις 

τροφίμων και ποτών. 

 Να εγγυώνται τη σωστή λειτουργία τους (διατήρηση, ψύξη ή θέρμανση) 

ώστε το τελικώς διατιθέμενο τρόφιμο ή ποτό να πληροί τους 

προβλεπόμενους όρους υγιεινής και ασφάλειας για την κατηγορία του. 

 Να  συντηρούν, να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν με εγκεκριμένα 

σκευάσματα τους διαχειριζόμενους αυτομάτους πωλητές. 

 Να αποδεικνύουν την επαρκή εκπαίδευση των ιδίων ή του 

απασχολούμενου προς τούτο προσωπικού που θα διαθέτει απαραίτητα 

πιστοποιητικό υγείας. 

 Να εξασφαλίζουν την  τήρηση των απαραίτητων αρχείων.  

 Να εξασφαλίζουν τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ή του υπεύθυνου του 

χώρου όπου τοποθετείται το μηχάνημα και ο οποίος υποχρεούται να 

τηρεί τους όρους που περιγράφονται στο σημείο Α της παρούσας 

παραγράφου και να διευκολύνουν τα κλιμάκια ελέγχου των αρμοδίων 

υπηρεσιών.  

Όλα τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών πρέπει να φέρουν 

κατάλληλη μεταλλική πλάκα, σε εμφανές σημείο, με χαραγμένο το ονοματεπώνυμο 

του κατόχου (υγειονομικά υπευθύνου) με πλήρη στοιχεία (τον αριθμό της άδειάς/ 

γνωστοποίησής του, διεύθυνση έδρας επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας) για 

άμεση πρόσβαση σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές  αρχές. 

Για τον κάθε αυτόματο πωλητή θα γνωστοποιείται ο χώρος της εγκατάστασής του, 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 16228/ 2017, ΦΕΚ 2161 Τ’ Β.  

Μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 

α. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ (CE) από πιστοποιημένη εταιρεία. 

β. Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το 

συγκεκριμένο μηχάνημα ή της εταιρείας κατασκευής του συγκεκριμένου μηχανήματος. 

γ. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανημάτων αυτόματης 

πώλησης ως προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων και ποτών. 

δ Τοπογραφικό σχέδιο με τη θέση τοποθέτησης των αυτόματων μηχανών πώλησης. 

 

ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

Επιτρέπεται η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου εφόσον 

αυτά προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις. 

Σε περίπτωση που διαθέτουν χώρους παρασκευής ή αποθήκευσης ή οχήματα 

μεταφοράς και πώλησης πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην γνωστοποίηση σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα της παρούσας.  

Εφ’ όσον το απασχολούμενο προσωπικό έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να 

διαθέτει εκπαίδευση και πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα. 

Η διάθεση των τροφίμων αυτών να γίνεται σε περιέκτες που συμμορφώνονται με τις 

κείμενες Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις.  

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΩΛΗΣΗΣ  ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ   

 

Οι επιχειρήσεις αυτές υπόκεινται και στις διατάξεις των νόμων περί πλανόδιου - 

στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, Ν. 4264/ 2014 όπως κάθε φορά ισχύει. Τα οχήματα 

πώλησης τροφίμων ή /και ποτών μπορούν μόνο να εμπορεύονται τρόφιμα και ποτά 

χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας τους επί του αυτοκινήτου. 

Παράλληλα με τα τρόφιμα και τα ποτά μπορεί να γίνεται εμπορία και άλλων 

προϊόντων μη υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον διασφαλίζεται από τον υπεύθυνο 

η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. 

Τα οχήματα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις και κατάλληλο εξοπλισμό 

ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά και διάθεση τροφίμων. 

Η κατασκευή του οχήματος να είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο 

επιδέχεται καθαρισμού και απολύμανσης ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και 

ασφάλεια των τροφίμων και ποτών, η προστασία από τις καιρικές συνθήκες και να 

εμποδίζεται η αερομεταφερόμενη επιμόλυνση. 

Τα εσωτερικά τοιχώματα των οχημάτων μεταφοράς ή των περιεκτών πρέπει να είναι 

λεία, για να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα. 

Το δάπεδο του οχήματος να είναι αντιολισθητικό, δε θα παρουσιάζει φθορές και θα 

καθαρίζεται εύκολα. 

Τα οχήματα μεταφοράς ή και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε 

καλή κατάσταση, να συντηρούνται και να αντικαθίστανται όταν χρειάζεται.  

Κατά τη μεταφορά θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής 

και ατομικής υγιεινής. 

Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων ο χώρος των τροφίμων θα φέρει 

αυτοδύναμο σύστημα ψύξης ώστε να καθίσταται εφικτή η διατήρηση των τροφίμων 

στην κατάλληλη θερμοκρασία. 

Για την καταγραφή της θερμοκρασίας σε περίπτωση που μεταφέρονται ευαλλοίωτα 

τρόφιμα να υπάρχουν καταγραφικά θερμόμετρα. 

 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ  

 

Στην Άδεια Πώλησης, η οποία χορηγείται στις κατά τόπους Δ/νσεις Υγειονομικού 

Ελέγχου/ Τμήματα Υγειονομικού Ελέγχου των Δ/νσεων Υγείας των Π.Ε., πρέπει να 

αναγράφονται τα προς πώληση τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά, όπως προϊόντα 

σοκολατοποιΐας, καραμελοποιίας, μπισκοτοποιίας, εγκυτιωμένα ή εμφιαλωμένα 

αναψυκτικά & ποτά, εμφιαλωμένα νερά, πάγος συσκευασμένος, χυμοί, τυποποιημένα 

γαλακτοκομικά (πλην τυροκομικών), ζελέ, τυποποιημένα σάντουιτς, παγωτά και 

συσκευασμένος καφές, γαριδάκια, πατατάκια και τα όμοια.  

Επίσης επιτρέπεται η πώληση τοπικών τυποποιημένων προϊόντων πλην των 

προϊόντων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.  

Για την χορήγηση της άδειας πώλησης τροφίμων & ποτών για τα περίπτερα ο 

ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει στην οικεία Υγειονομική Υπηρεσία αίτηση στην οποία 

θα επισυνάπτει: 

Ι) Αντίγραφο της Άδειας/ Γνωστοποίησης λειτουργίας του περιπτέρου και αν 

πρόκειται για μισθωμένο Περίπτερο και αντίγραφο της απόφασης του οικείου Δήμου 

για το δικαίωμα μισθώσεώς του. 

ΙΙ) Σχεδιάγραμμα εις διπλούν  του χώρου που παραχωρείται από τον Δήμο με τη θέση 

των ψυκτικών θαλάμων (ψυγεία-καταψύκτες), προθηκών έκθεσης των προς πώληση 

ειδών και του περιπτέρου. 

Η εγκατάσταση ψυκτικών θαλάμων και προθηκών έκθεσης προς πώληση θα γίνεται 

έξω από το περίπτερο εντός της επιφάνειας που παραχωρεί ο οικείος δήμος για το 

σκοπό αυτό και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύονται με κατάλληλη τέντα από 

την έκθεση στον ήλιο, την σκόνη και από οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια που 

εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων. 

Η συντήρηση των τροφίμων και ποτών που απαιτούν ψύξη να γίνεται σε ξεχωριστά 

ράφια, ανά είδος, εντός του ψυγείου κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ψυκτική 

αλυσίδα του κάθε προϊόντος. Τήρηση σταθερής θερμοκρασίας για κάθε είδος 

σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή και η τεκμηρίωση αυτής γίνεται σύμφωνα 

με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004 και τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών. 

 Η θερμοκρασία διατήρησης των προϊόντων σοκολάτας είναι 12οC – 18οC.  

 Τα προϊόντα αυτά κατά τους θερινούς μήνες θα πρέπει να διατηρούνται 

σε ψυγείο συντήρησης. 

 Η διατήρηση των παγωτών πρέπει να γίνεται σε καταψύκτη υπό σταθερή 

θερμοκρασία στους  -14οC. 

 Εντός του καταψύκτη των παγωτών απαγορεύεται η τοποθέτηση άλλων 

προϊόντων. 

 Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να διατηρείται σε ψυγείο σε θερμοκρασία 

μικρότερη των 6οC . 

 Τα εμφιαλωμένα νερά, οι εμφιαλωμένοι και εγκυτιωμένοι χυμοί που δεν 

διατηρούνται σε ψυγείο θα πρέπει να τοποθετούνται σε σκιερό και 

δροσερό μέρος.   

Όλα τα τρόφιμα και ποτά θα πρέπει να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες 

επιχειρήσεις. 

 
ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  

 
Λαϊκή Αγορά είναι ο χώρος άσκησης υπαίθριας οργανωμένης αγοράς, σε 

συγκεκριμένο και καθορισμένο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο όπου οι αδειούχοι διαθέτουν 

τα προϊόντα που προσδιορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία του 

Υπουργείου Ανάπτυξης (Ν. 4264/ 2014 όπως κάθε φορά ισχύει).   

Η χωροθέτηση, διαγράμμιση και ο ακριβής τόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών 

καθώς επίσης και οι θέσεις των επαγγελματιών πωλητών ή παραγωγών πωλητών, 

γίνεται σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία.  

Οι  ανωτέρω χώροι πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους  υγειονομικούς όρους και 

προϋποθέσεις: 

 Nα είναι ανοιχτοί και ικανής έκτασης απαραίτητα ασφαλτοστρωμένοι ή 

τσιμεντοστρωμένοι με ελαφρά κλίση για την απομάκρυνση των νερών 

της βροχής και της έκπλυσης του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας 

τους.  

 Να υπάρχουν σημεία υδροληψίας από το σύστημα υδρεύσεως και 

φρεάτιο υπονόμων. 

   Να υπάρχουν χημικά - βιολογικά αποχωρητήρια σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.   

 Ο χώρος της λαϊκής να χωρίζεται νοητά σε δύο τμήματα, ένα για την 

πώληση των τροφίμων και άλλο για την πώληση ειδών τα οποία είναι 

άσχετα με τα τρόφιμα. 

 Να διατηρείται καθαρός ο χρησιμοποιούμενος χώρος κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του.  

 Μετά τη λήξη της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, ο χώρος να 

καθαρίζεται και να πλένεται επιμελώς από το Συνεργείο καθαριότητας 

της δημοτικής Αρχής, το οποίο θα αποκομίζει και κάθε είδους 

απορρίμματα, που προήλθαν από αυτήν.  

Οι παραγωγοί - πωλητές και οι πωλητές πρέπει να τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές 

διατάξεις για την ασφαλή διάθεση των προϊόντων τους. Ειδικότερα:  

 Tα προς πώληση είδη τροφίμων θα τοποθετούνται πάνω σε ειδικούς 

πάγκους και κάτω από κατάλληλες τέντες ή σε ειδικά οχήματα.  

 Τα τρόφιμα προκειμένου να διατεθούν (χύμα ή συσκευασμένα), θα 

τοποθετούνται σε κατάλληλους χώρους και προθήκες και σε ανάλογες 

θερμοκρασίες αναφορικά με τη φύση του κάθε προϊόντος.  

 Η συντήρηση των  ευαλλοίωτων τροφίμων να γίνεται σε ψυγεία επαρκούς 

χωρητικότητας και υπό την απαραίτητη, ανάλογα με το είδος του 

τροφίμου και τον επιθυμητό χρόνο συντηρήσεώς του, σταθερή ψύξη που 

θα ελέγχεται με ειδικά θερμόμετρα, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών και την εκάστοτε ισχύουσα Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία 

για την ασφάλεια των τροφίμων (κατεψυγμένα ψάρια, τυροκομικά). 

Απαγορεύεται η διατήρηση ευαλλοίωτων τροφίμων εκτός ψυγείων.   

 Απαγορεύεται η τοποθέτηση στα ψυγεία κάθε είδους αντικειμένων τα 

οποία είναι δυνατόν να επιμολύνουν τα συντηρούμενα σε αυτό τρόφιμα. 

Τα ψυγεία να διατηρούνται πάντα καθαρά. 

 Τα τρόφιμα που καταναλώνονται χωρίς προηγουμένως να πλυθούν, να 

αποφλοιωθούν ή ψηθούν ή βραστούν, να προστατεύονται από τα έντομα, 

τη σκόνη και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις, να τοποθετούνται σε 

κατάλληλες προθήκες με προστατευτικό κάλυμμα, ανάλογα με τη φύση 

του τροφίμου.  

 Τα οχήματα (ρυμουλκούμενα ή αυτοκινούμενα) που χρησιμοποιούνται 

για τη μεταφορά και πώληση προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές οφείλουν να 

τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία 

(οχήματα μεταφοράς). 

 Εργαλεία, εξοπλισμός (δίσκοι, παλέτες, τελάρα) σκεύη και υλικά που 

έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα να διατηρούνται σε καλή κατάσταση 

και καθαρά. 

 Σε περίπτωση  που η φύση και ο τρόπος διάθεσης τροφίμων  απαιτεί 

πλύσιμο των σκευών – εργαλείων χειρισμού και συχνό πλύσιμο των 

χεριών των πωλητών (π.χ. πώληση τυροκομικών προϊόντων, χαλβά, 

προϊόντων σοκολατοποιΐας), πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση με 

ανάλογη χωρητικότητα και τα κατάλληλα μέσα (με νερό για ανθρώπινη 

κατανάλωση), για το πλύσιμο των χεριών και των εργαλείων.  

 Μετά το τέλος της εργασίας το νερό που απέμεινε θα απορρίπτεται σε 

φρεάτιο.  

 Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και πώληση ψαριών 

ή άλλων αλιευμάτων στις λαϊκές αγορές οφείλουν να εφαρμόζουν  τις 

σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας. 

 Ο πωλητής ψαριών και άλλων αλιευμάτων οφείλει να λαμβάνει τα 

κατάλληλα μέτρα  κατά την έκθεση τούτων, είτε αυτά βρίσκονται μέσα σε 

ανοιχτά κιβώτια (τελάρα), είτε είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους, 

ώστε να μη διακόπτεται η συντήρησή τους (τοποθετώντας ικανή 

ποσότητα τριμμένου πάγου) και να μην εκθέτονται στην ηλιακή 

ακτινοβολία. 

 Τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο του πάγου να συλλέγονται και 

να απορρίπτονται σε φρεάτιο, απαγορεύεται η διάθεσή τους στην 

επιφάνεια του εδάφους. 

 Απαγορεύεται να πραγματοποιείται απολέπιση – εκσπλαχνισμός των 

ψαριών σε λαϊκές αγορές.  

 Απαγορεύεται στους πάγκους διάθεσης των προϊόντων να 

χρησιμοποιούνται υφάσματα και υλικά τα οποία αποτελούν εστία 

επιμόλυνσης. 

 Κάθε πωλητής στην λαϊκή αγορά οφείλει να φροντίζει για την 

καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε 

είδους απορριμμάτων σε κατάλληλους σάκους οι οποίοι  στο τέλος της 

εργασίας, αφού δεθούν καλά  θα τοποθετούνται στους κάδους συλλογής 

απορριμμάτων των Δήμων. 

 Οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη λειτουργίας της Λαϊκής 

αγοράς πρέπει να εκκενώνονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται 

με ευθύνη του Δήμου. 

 Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον Δήμο για καθαρισμό του 

χώρου.  

 Οι πωλητές κάθε είδους τροφίμων σε λαϊκές αγορές θα πρέπει να τηρούν 

τους κανόνες ατομικής υγιεινής σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική 

νομοθεσία. 

Τα παραπάνω ισχύουν και σε περιπτώσεις που υπάρχουν σκηνές, πάγκοι, 

περίπτερα σε αγορές, πανηγύρια, πλατείες κ.λ.π 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
 

Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν τους προβλεπόμενους στο κεφάλαιο ΙΙΙ του 

παραρτήματος ΙΙ του ΕΚ 852/2004  υγειονομικούς όρους [αφορούν πωλήσεις που 

πραγματοποιούνται μέσω υπαίθριου πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με 

Ν. 4264/ 2014 όπως κάθε φορά ισχύει για τα τροχήλατα – ρυμουλκούμενα οχήματα 

πάσης φύσεως, street food όπου ασκείται εκτός των μεταφορικών οχημάτων – 

κινητών καταστημάτων) καθώς και για Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 

πωλήσεις σε περίπτερα σε αγορές – εκθέσεις – εκθεσιακά κέντρα].    

Ο καθορισμός των θέσεων και η διαδικασία εγκατάστασης και  λειτουργίας αυτών 

ορίζονται από τις καθ΄ ύλην Αρμόδιες Αδειοδοτούσες Αρχές (Δήμοι, Λιμενικές 

αρχές κ.λπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, εκτός των περίπτερων που 

αναπτύσσονται σε εποχιακά σε κλειστά εκθεσιακά κέντρα. 
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Η επιχείρηση αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που 

προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από φυσικούς κινδύνους (βροχή, άμεση 

ηλιακή ακτινοβολία κλπ.).  

Ο πάγκος εργασίας πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο 

χωρίς φθορές.  

Εκτός του πάγκου εργασίας να υπάρχει ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου 

προϊόντος εξοπλισμός, όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που 

θα  διατηρούνται σε καλή κατάσταση.  

Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από φυσικούς 

κινδύνους (έντομα και σκόνη). 

Πρέπει να εξασφαλίζονται τα κατάλληλα μέσα και η επαρκής υποδομή (χρήση 

κατάλληλης λεκάνης πλύσης, πόσιμο νερό, δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών ουσιών 

και αποβλήτων, καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και 

για την απολύμανση των εξαρτημάτων, των εργαλείων και των μερών του 

εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ).  

Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή 

συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο 

αποχέτευσης καθώς και κάδοι απορριμμάτων.  

Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος – αμαξώματος, ο χώρος διαχείρισης 

τροφίμων θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται 

καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των 

τροφίμων και να εμποδίζεται  η αερομεταφερόμενη μόλυνση.  

Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως.    

Οι πρώτες ύλες να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις. 

Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με 

ισοθερμικό αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό. 

Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός 

για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών. 

Επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα και ποτά και είναι μόνιμα 

εγκατεστημένες στα εκθεσιακά κέντρα, ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις.  

 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.  

 

Είναι οι μικρές επιχειρήσεις παρασκευής και διάθεσης τοπικών προϊόντων όπως 

χυλοπίτες, τραχανά, γλυκά του κουταλιού, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της ΥΑ 

4912/ 120862/ 2015 (ΦΕΚ 2468 Τ΄Β), όπου θα πρέπει να τηρούν τους 

προβλεπόμενους στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του ΕΚ 852/2004 

υγειονομικούς όρους και τους γενικούς όρους της παρούσης με την ανάλογη κατά 

περίπτωση ευελιξία. Τα προϊόντα των επιχειρήσεων αυτών, θα παρασκευάζονται – 

συσκευάζονται σε ιδιαίτερο σαφώς ορισμένο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της 

αγροτικής τους εκμετάλλευσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 

Οπως ορίζεται στα άρθρα 2 και 10 της παρούσας στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και χώροι αναψυχής. 

Η κατηγορία των  επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης και χώρων Αναψυχής ταξινομείται 

ως ακολούθως στις παρακάτω Υποκατηγορίες: 

1. Επιχειρήσεις Μαζικής εστίασης  παρασκευής  και διάθεσης  πρόχειρου γεύματος. 

2. Επιχειρήσεις Μαζικής εστίασης  παρασκευής  και διάθεσης  πλήρους γεύματος. 

3. Επιχειρήσεις Αναψυχής (πλήρους ή πρόχειρου γεύματος).  

4. Κινητά Καταστήματα - Επιχειρήσεις παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου 

γεύματος.  

Όλες οι επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής, εκτός 

των γενικών όρων που περιγράφονται στο άρθρο 5 πρέπει να διαθέτουν και τα 

παρακάτω:  

 

Για τις Υποκατηγορίες 1 και 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ.  

 

α. Χώρος παραλαβής και αποθήκευσης: Για την παραλαβή και την αποθήκευση των 

πρώτων υλών (ξηρή αποθήκη - ψύξη - κατάψυξη) και υλικών συσκευασίας.  

Η παραλαβή και η αποθήκευση των πρώτων υλών να γίνεται σύμφωνα με τον Ε.Κ 

852/2004, Κεφ. IX (διατάξεις που εφαρμόζονται στα τρόφιμα).  

Ο χώρος αυτός θα είναι ανάλογος με τη δραστηριότητα της επιχείρησης ή τα 

αποθηκευόμενα είδη, ώστε να αποφεύγεται πιθανή διασταυρούμενη επιμόλυνση.  

β. Χώρος επεξεργασίας (Παρασκευαστήριο): Για τις επιχειρήσεις παρασκευής και 

διάθεσης πλήρους γεύματος απαιτείται κατάλληλος και επαρκής χώρος ώστε να 

γίνονται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια όλοι οι σχετικοί χειρισμοί για την 

μεταποίηση, μεριδοποίηση και διατήρηση ετοίμων γευμάτων, που να 

ανταποκρίνεται στη δυναμικότητα της επιχείρησης.  

Για τις επιχειρήσεις παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος θα υπάρχει ο 

ανάλογος σε σχέση με τους εκτελούμενους χειρισμούς και τη δυναμικότητα της 

επιχείρησης αριθμός πάγκων εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται ο σωστός χειρισμός 

και ο αποκλεισμός τυχόν διασταυρούμενης επιμόλυνσης των τροφίμων.   

Οι επιχειρήσεις της Υποκατηγορίας αυτής δύναται να διαθέτουν και κατάλληλες 

μηχανές έψησης ή ηλεκτρικούς κλιβάνους για την θερμική επεξεργασία έτοιμων 

γευμάτων, τα οποία προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις. Στα 

γεύματα αυτά δεν θα πραγματοποιείται καμία επιπλέον επεξεργασία μετά την 

παραλαβή και αποθήκευσή τους στην εγκατάσταση, παρά μόνο αυτή της 

προετοιμασίας για έψηση (θερμική επεξεργασία).  

Τα προσφερόμενα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος προϊόντα, είτε αυτά 

παρασκευάζονται στην ίδια την επιχείρηση, είτε χρησιμοποιείται παρακείμενος 

χώρος, είτε προέρχονται από άλλες νόμιμες επιχειρήσεις, θα διατηρούνται και θα 

μεταφέρονται εντός κλειστών προθηκών ή θα χρησιμοποιείται κατάλληλο σκεύος ή 

υλικό κλπ, ώστε σε κάθε περίπτωση να διαφυλάσσονται από οποιονδήποτε φυσικό 

και μικροβιολογικό κίνδυνο (σκόνη, μύγες, απευθείας έκθεση στον ήλιο) αλλά και 

από την πιθανή άμεση ή έμμεση επαφή των πελατών. 

Το παραπάνω ισχύει και για τις προθήκες διατήρησης και έκθεσης προϊόντων. 

Στο χώρο επεξεργασίας πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας νιπτήρας με παροχή 

κρύου και ζεστού νερού για το πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων που θα 

λειτουργεί με ποδοκίνητο ή άλλο υγειονομικά αποδεκτό τρόπο, εφοδιασμένος με 

υγρό σαπούνι για το πλύσιμο των χεριών και καθαρές χειροπετσέτες μιας χρήσης.  

Θα υπάρχει χρωματικός κώδικας εργαλείων κοπής, λαβίδες και τεφλόν για τα 

τρόφιμα (π.χ χρωματισμός μαχαιρών ανάλογα με το τρόφιμο που χρησιμοποιείται). 

Η συναποθήκευση των προϊόντων με τις πρώτες ύλες δεν πρέπει να δημιουργεί 

κίνδυνο διασταυρούμενης επιμόλυνσής τους (επαρκής διαχωρισμός των χώρων του 

ψυγείου για κάθε κατηγορία τροφίμων, αποθήκευση μέσα σε κλειστούς περιέκτες, 

τήρηση ιχνηλασιμότητας,  κλπ).   

Ο χώρος που πραγματοποιείται κατά περίπτωση τυποποίηση θα περιλαμβάνει όλο 

τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα μηχανικά μέσα για τη ρύθμιση κατάλληλων 

συνθηκών περιβάλλοντος  για την επίτευξη της ασφάλειας των τροφίμων. 

Τα απορρίμματα θα φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικά δοχεία επαρκούς 

χωρητικότητας από κατάλληλο υλικό, ώστε να καθαρίζονται  και να απολυμαίνονται  

αποτελεσματικά.  

Το κάλυμμα των δοχείων θα είναι στεγανό και θα ανοίγει με ποδοκίνητο μηχανισμό 

εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων μπορούν να αποδείξουν στις 

αρμόδιες αρχές άλλοι χρησιμοποιούμενοι τύποι δοχείων ή συστημάτων αποθήκευσης 

και απομάκρυνσης των απορριμμάτων είναι κατάλληλοι και δεν υπάρχει κίνδυνος 

επιμόλυνσης των Α΄υλών αλλά και των τελικών προϊόντων της επιχείρησης.  

γ. Χώρος πλύσεως σκευών/ τροφίμων  

Ο χώρος πλύσεως σκευών θα είναι επαρκής και ανάλογος των παρασκευαζομένων 

τροφίμων και των σκευών που χρησιμοποιούνται, σε θέση που να αποφεύγεται η 

διασταυρούμενη επιμόλυνση. Δύναται κατά περίπτωση να γίνεται και χρήση 

πλυντηρίου ώστε να ανταποκρίνεται στο κύκλο εργασιών της επιχείρησης.   

Ο αριθμός των λεκανών πλύσης τροφίμων και σκευών για το πρόχειρο ή/ και το 

πλήρες γεύμα θα είναι τουλάχιστον ένα διπλό βαθύ σύστημα νεροχυτών.  

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται σκεύη μιας χρήσεως, απαιτείται ένας βαθύς 

νεροχύτης ή ένα πλυντήριο.  

Για επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών με δυναμικότητα μεγαλύτερη από διακόσια 

(200) εξυπηρετούμενα καθήμενα άτομα, θα υπάρχει ένα τετραπλό βαθύ σύστημα 

νεροχυτών ή ένα τριπλό και πλυντήριο.  

Θα υπάρχει επαρκής εξοπλισμός για τη στράγγιση και το στέγνωμα, εκτός από τα 

είδη που στεγνώνουν στο πλυντήριο.  

Τα πλυμένα σκεύη και ο καθαρός εξοπλισμός να τοποθετούνται σε κλειστά, ερμάρια, 

προθήκες κλπ, που πρέπει να είναι επαρκή για το σκοπό αυτό ή σε σημείο της 

εγκατάστασης που με ανάλογο ή άλλο τρόπο προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν 

υπάρχει φυσικός κίνδυνος επιμόλυνσης.   

Δε θα πρέπει να γίνεται χρήση σκευών και εξοπλισμού που έχουν φθορές.  

δ. Αίθουσα εξυπηρετούμενων ατόμων  

Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής που διαθέτουν αίθουσα 

εξυπηρετούμενων ατόμων ή και υπαίθριο χώρο για εξυπηρέτηση καθήμενων ατόμων, 

η δυναμικότητα τους σε εξυπηρετούμενα καθήμενα άτομα προκύπτει ως ακοούθως: 

Για την αίθουσα πελατών από την διαίρεση του εμβαδού του ωφέλιμου χώρου δια του 

1,10 τ.μ. (ως ωφέλιμος χώρος νοείται ο χώρος ο οποίος προσφέρεται για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων).  

Για τον υπαίθριο χώρο από την διαίρεση του εμβαδού του υπαίθριου χώρου που 

νομίμως θα χρησιμοποιηθεί δια του 0,70 τ.μ. 

Ως εξυπηρετούμενο άτομο, για την εφαρμογή της παρούσας σε συνδυασμό με τον 

αριθμό καθισμάτων που αναφέρεται σε άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας που 

εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις προηγούμενων υγειονομικών διατάξεων, νοείται 

η απόλυτη αμφίδρομη αριθμητική αντιστοιχία του αριθμού των εξυπηρετούμενων 

ατόμων με τον αριθμό των καθισμάτων.  

ε. Στα κυλικεία εντός των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων με ή χωρίς αίθουσα 

εξυπηρετούμενων καθήμενων ατόμων, επιτρέπεται η πώληση και τυποποιημένων 

παγωτών, αναψυκτικών-ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ, 

συσκευασμένα προϊόντα καθώς και άλλων χρήσιμων για τους ασθενείς ειδών όπως, 

σαπούνια, χαρτομάντιλα, χαρτοβάμβακα, πάνες, υποσέντονα, κολόνιες, κ.τ.ομ υπό 

την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά θα βρίσκονται σε ιδιαίτερο νοητά χωρισμένο χώρο 

στο κυλικείο. Σε περίπτωση έλλειψης χώρου σε μικρά κυλικεία, επιτρέπεται η 

τοποθέτηση ψυκτικών θαλάμων συσκευασμένων προϊόντων προς πώληση έξω από 

το κυλικείο εντός του χώρου της επιφάνειας που παραχωρεί το ίδρυμα για το σκοπό 

αυτό και υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά θα προστατεύονται με κατάλληλη 

τέντα από την έκθεση στον ήλιο, την σκόνη και από οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια 

που εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων. 

στ. Οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου παρασκευάζουν και προσφέρουν τα είδη 

του αποκλειστικά και μόνο στα εξυπηρετούμενα από αυτές άτομα και δεν 

πραγματοποιούν μεταπώληση. 

 

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Υπαίθριες ή/ και Στεγασμένες) 

 

Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν οι στεγασμένοι ή/ και οι υπαίθριοι χώροι 

εκδηλώσεων, τα κέντρα διασκέδασης υπαίθρια ή στεγασμένα και τα Μπαρ, Open 

Bar.  

 

α. Στεγασμένοι ή και Υπαίθριοι χώροι Εκδηλώσεων.  

 

Στεγασμένοι ή και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων είναι οι χώροι στους οποίους κατά 

τη διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή και ποτά τα οποία 

παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους που διαθέτουν την 

απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (Επιχειρήσεις παρασκευής - Εργαστήρια/ 

Εγκαταστάσεις Παραγωγής Μαγειρεμένων Φαγητών – Catering, κ.λπ.) και 

μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους μόνο για σερβίρισμα και τελική διάθεση. 

Οι χώροι αυτοί υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας σύμφωνα με 

την ισχύουσα Νομοθεσία ως Στεγασμένοι ή/και Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων.   

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι όμοια με αυτά που υποβάλλονται, στην 

αρμόδια αρχή, για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Για τους στεγασμένους 

χώρους εκδηλώσεων, στα εκτός σχεδίου ή εντός οικισμού κ.λπ. στις ανωτέρω 

ιδρυόμενες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, αντί της βεβαίωσης χρήσεως γης θα 

προσκομίζεται η βεβαίωση νομιμότητας της κατασκευής της οικοδομής, του ειδικού 

κτιρίου, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία καθώς και η 

βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσεως.  

Για τους υπαίθριους χώρους αυτών των επιχειρήσεων θα προσκομίζεται βεβαίωση 

νομιμότητας ή τακτοποίησης των βοηθητικών χώρων και των αποχωρητηρίων. 

Οι βοηθητικοί χώροι των εν λόγω επιχειρήσεων είναι ανάλογοι με τους 

προβλεπόμενους στους γενικούς όρους της παρούσας.  

Παραλαβή ετοίμων φαγητών ποτών 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών 

έχουν την σχετική άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Τα αυτοκίνητα μεταφοράς τροφίμων πρέπει να πληρούν τους όρους της ισχύουσας 

νομοθεσίας, να διαθέτουν την προβλεπόμενη βεβαίωση καταλληλότητας και να 

πραγματοποιούν τη μεταφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ισχύουσα 

Νομοθεσία (συνθήκες θερμοκρασίας, χρόνος μεταφοράς κ.τ.λ.).   

Στους υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων, η διατήρηση των τροφίμων και ποτών μπορεί 

να γίνεται σε κατάλληλο τροχήλατο ή αυτοκινούμενο εξοπλισμό όπου θα υπάρχει 

νιπτήρας για το πλύσιμο των χεριών με κατάλληλη υδραυλική εγκατάσταση και μία 

λεκάνη για το πλύσιμο των σκευών σερβιρίσματος ή πραγματοποιείται σε άλλους 

χώρους η πλύση μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και συλλογή όλων των 

χρησιμοποιούμενων σκευών και εργαλείων. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των 

τροφίμων και ειδικά η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Τα παραπάνω θα 

τεκμηριώνονται με καταγραφικά μηχανήματα ή τήρηση εντύπου εσωτερικής 

θερμοκρασίας τελικών προϊόντων (χειρόγραφη καταγραφή). 

Διάθεση σερβίρισμα. 

Κατά την τελική διάθεση των έτοιμων τροφίμων και ποτών στο χώρο της εκδήλωσης, 

θα πρέπει να διασφαλίζεται κατά το δυνατό, ότι αυτά είναι προστατευμένα από τις 

επιδράσεις του περιβάλλοντος στο οποίο διατίθενται (κλειστά δοχεία, κλειστές 

προθήκες, υπό ψύξη κ.τ.λ.). 

Τα σκεύη σερβιρίσματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα και επαρκή (π.χ. ξεχωριστή 

λαβίδα για κάθε είδος προσφερόμενου τροφίμου). 

Η διαδικασία σερβιρίσματος, στο χώρο έκθεσης των τροφίμων (μπουφές), πρέπει να 

επιβλέπεται από το προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των 

προσφερόμενων τροφίμων.  

Αίθουσα πελατών υπαίθριος χώρος 

Τα τραπέζια και τα καθίσματα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά. Το ίδιο 

τα τραπεζομάντηλα, τα πιάτα, τα ποτήρια κλπ.  

Δε θα πρέπει να γίνεται σερβίρισμα σε πιάτα ή ποτήρια που έχουν ρωγμές ή 

οποιαδήποτε άλλη φθορά.  

Όταν χρησιμοποιούνται σκεύη μιας χρήσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το υλικό 

από το οποίο είναι κατασκευασμένα (π.χ πλαστικό, κ.α)  είναι κατάλληλο για το 

σερβίρισμα ζεστών τροφίμων ή ροφημάτων.  

Χώρος πλύσεως σκευών: Εάν γίνεται πλύση σκευών, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής 

χώρος για την πλύση των σκευών, των εργαλείων και των εξαρτημάτων του 

εξοπλισμού καθώς και των ειδών εστίασης (πιάτα, ποτήρια κλπ), ανάλογος με τη 

δραστηριότητα της επιχείρησης. Σε διαφορετική περίπτωση όπου η πλύση 

πραγματοποιείται σε άλλους χώρους εκτός της εγκατάστασης ή του χώρου της 

εκδήλωσης, θα γίνεται συλλογή των χρησιμοποιούμενων σκευών και εργαλείων μετά 

την χρήση τους σε συγκεκριμένο σημείο που δεν θα δημιουργείται οποιοσδήποτε  

κίνδυνος επιμόλυνσης. 

Σημείο παράδοσης επιστροφών: Στο συγκεκριμένο χώρο γίνεται η προσωρινή 

αποθήκευση των επιστρεφόμενων προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ειδών. Ο 

χώρος αυτός θα πρέπει να είναι ξεχωριστός από το σημείο παραλαβής.  Πρέπει να 

είναι επαρκής και να διατηρείται καθαρός.  

Αποχωρητήρια: Ο αριθμός και η κατασκευή των αποχωρητηρίων θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Επιτρέπεται η χρήση 

χημικών - βιολογικών αποχωρητήριων σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων και γενικά 

σε χώρους όπου από την πολεοδομική νομοθεσία ή άλλη νομοθεσία δεν επιτρέπεται 

η κατασκευή αποχωρητηρίων. Η τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών 

αποχωρητήριων πρέπει να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας και η 

διάθεση των λυμάτων τους να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  

 

β. Κέντρα Διασκέδασης.  

 

Κέντρο Διασκέδασης: Είναι ο στεγασμένος ή ο υπαίθριος χώρος συγκεντρώσεως του 

κοινού, για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος 

(χορευτικής - μουσικής παράστασης), με μεγίστη επιτρεπόμενη Α-ηχοστάθμη τα 100 

db, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών (όπως αναφέρονται στις 

υποκατηγορίες των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης).  

Στα Κέντρα Διασκέδασης ανεξαρτήτως δυναμικότητας, η άδεια χορηγείται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20/11/2013 (ΦΕΚ Β 3106) και την κοινή 

υπουργική απόφαση 16228 (ΦΕΚ 1723/Β΄/2017), 

όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από 

τις καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές.  

Η τεχνική έκθεση θα συντάσσονται είτε από μηχανικό με ειδίκευση σε θέματα 

ηχομόνωσης και ακουστικής είτε από άλλο επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.  

Στην τεχνική έκθεση θα περιλαμβάνονται: 

Α. Η ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση.  

Β. Ο αερισμός - εξαερισμός και τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί σύμφωνα με 

την προβλεπόμενη ηχοπροστασία με μεγίστη Α - ηχοστάθμη τα 100db στο εσωτερικό 

του καταστήματος.  

Γ. Θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της ηχομόνωσης.  

Δ. Στα σχεδιαγράμματα κατόψεων θα αποτυπώνεται η θέση, η ισχύς και τα 

χαρακτηριστικά των ηχείων των χώρων, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα 

τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας.  

Κατά την διάρκεια της μέτρησης, η μέγιστη Α – ηχοστάθμη στο Κέντρο Διασκέδασης 

με διακριβωμένο – βαθμονομημένο ηχόμετρο, πρέπει να είναι μέχρι 100 dB.  Η 

μέτρηση θα πραγματοποιείται κατά την λειτουργία του καταστήματος για την σχετική 

τεκμηρίωση. 

Μέγιστη Α – ηχοστάθμη είναι η ανώτατη τιμή της Α – ηχοστάθμης, η οποία 

επαναλαμβάνεται αρκετές φορές κατά την διάρκεια της μέτρησης σε διαφορετικά 

σημεία του χώρου του καταστήματος και όχι σε μια τυχαία στιγμή, προκειμένου να 

επαληθεύεται το αποτέλεσμα που απεικονίζεται στο διακριβωμένο - βαθμονομημένο 

όργανο – ηχόμετρο.  

Σημείο λήψης – μέτρησης για την χορήγηση αδείας νοούνται διαφορετικά σημεία του 

χώρου του καταστήματος.  

Σημείο λήψης – μέτρησης σε περίπτωση παραπόνων πολιτών από τον θόρυβο 

νοείται κάθε εσωτερικός χώρος διαβίωσης του παραπονούμενου.  

Για τα υπαίθρια Κέντρα Διασκέδασης, η απόσταση τους από την πλησιέστερη νόμιμη 

κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο 

και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία κατά την αιτιολογημένη κρίση 

της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας που 

ανήκει η επιχείρηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 300m.  

Η απόσταση αυτή μπορεί να αυξομειωθεί κατά την κρίση της ως άνω Υγειονομικής 

Υπηρεσίας και ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες (παρεμβολή άλλων κτιρίων μεταξύ 

Κέντρου Διασκεδάσεως και κατοικίας κλπ.).  

Η ανώτατη επιτρεπόμενη Α – ηχοστάθμη για όλα τα Κέντρα Διασκέδασης, μετρούμενη 

στον εσωτερικό χώρο της πλησιέστερης κατοικίας (κύρια ή δευτερεύουσα) 

ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο και γενικά εγκατάσταση που 

απαιτεί ειδική προστασία, είτε αυτά προϋπήρχαν του Κέντρου Διασκέδασης είτε 

κτίσθηκαν ύστερα από αυτό ή στον εσωτερικό χώρο διαβίωσης τυχόν 

παραπονούμενου πολίτη, θα πρέπει να είναι μέχρι 40 dB, τις ώρες κοινής ησυχίας 

όπως ορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.    

Τα στεγασμένα κέντρα διασκέδασης με συγκρότηση επιχείρησης μαζικής εστίασης 

(πρόχειρου ή πλήρους γεύματος), έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων 

σε υπαίθριο χώρο εφόσον έχει υπάρξει η σχετική γνωμοδότηση. Στην ανωτέρω 

περίπτωση, η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριο χώρο δεν θα πραγματοποι-

είται ταυτόχρονα με τη λειτουργία του κέντρου διασκέδασης και αν γίνεται και χρήση 

μουσικής ή/και μουσικών οργάνων με ανοικτές πόρτες και παράθυρα ή χρήση μουσικής 

μόνο στον υπαίθριο χώρο, σε αυτή την περίπτωση η μετρούμενη μεγίστη Α-ηχοστάθμη 

στα όρια του εξωτερικού χώρου της επιχείρησης πρέπει να είναι ≤ 80 dB.   

  

Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων στις λοιπές επιχειρήσεις τροφίμων και 

ποτών 

 

Λοιπές επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών (λοιπά καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος), που κάνουν χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων με 

μεγίστη επιτρεπόμενη Α-ηχοστάθμη τα 90 db στον εσωτερικό τους χώρο.  

Εξαιρούνται τα περίπτερα και οι επιχειρήσεις παρασκευής ή/και διάθεσης τροφίμων 

και ποτών σε προσωρινούς χώρους (street food).   

Στα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται στην Γνωστοποίηση για την δήλωση 

χρήσης Μουσικής και Μουσικών Οργάνων, θα περιλαμβάνεται τεχνική έκθεση και 

σχεδιαγράμματα κατόψεων εις τριπλούν τα οποία θα συντάσσονται είτε από 

μηχανικό με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής είτε από άλλο 

επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.  
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Στην τεχνική έκθεση θα περιλαμβάνονται:  

Α. Τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη 

ηχοπροστασία με μεγίστη Α - ηχοστάθμη τα 90db στον εσωτερικό χώρο του 

καταστήματος.  

Β. Στα σχεδιαγράμματα κατόψεων θα αποτυπώνεται η θέση, η ισχύς, η φορά και τα 

χαρακτηριστικά των ηχείων των χώρων, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα 

τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας.  

Γ. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής 

και μουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης του, θα υποβάλλει εις 

τριπλούν και τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων και τα 

χαρακτηριστικά αυτών.  

Κατά την διάρκεια της μέτρησης, η μέγιστη Α - ηχοστάθμη στις λοιπές επιχειρήσεις 

τροφίμων και ποτών, με διακριβωμένο - βαθμονομημένο ηχόμετρο, πρέπει να είναι 

στον εσωτερικό χώρο αυτών, μέχρι 90 dB.   

Η μέτρηση θα πραγματοποιείται κατά την λειτουργία του καταστήματος για την 

σχετική τεκμηρίωση κατά την άσκηση τακτικού ή έκτακτου Υγειονομικού Ελέγχου.  

Σε περίπτωση χρήσης μουσικής ή/και μουσικών οργάνων με ανοικτές πόρτες και 

παράθυρα ή/ και σε υπαίθριο χώρο, τότε η μεγίστη Α-ηχοστάθμη στα όρια του 

εξωτερικού χώρου της επιχείρησης πρέπει να είναι ≤ 80 dB.  

Μέγιστη Α - ηχοστάθμη είναι η ανώτατη τιμή της Α – ηχοστάθμης, η οποία 

επαναλαμβάνεται αρκετές φορές κατά την διάρκεια της μέτρησης σε διαφορετικά 

σημεία του χώρου του καταστήματος και όχι σε μια τυχαία στιγμή, προκειμένου να 

επαληθεύεται το αποτέλεσμα που απεικονίζεται στο διακριβωμένο - βαθμονομημένο 

όργανο - ηχόμετρο.  

Σημείο λήψης - μέτρησης νοούνται διαφορετικά σημεία του χώρου του καταστήματος.  

Σημείο λήψης - μέτρησης σε περίπτωση παραπόνων πολιτών από τον θόρυβο νοείται 

κάθε εσωτερικός χώρος διαβίωσης του παραπονούμενου.  

Η ανώτατη επιτρεπόμενη Α - ηχοστάθμη για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις τροφίμων 

και ποτών, μετρούμενη στον εσωτερικό χώρο της πλησιέστερης κατοικίας (κύρια ή 

δευτερεύουσα) ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, και γενικά 

εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία ή στον εσωτερικό χώρο διαβίωσης τυχόν 

παραπονούμενου πολίτη, θα πρέπει να είναι μέχρι 40 dB, τις ώρες κοινής ησυχίας 

όπως ορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.      

Τροποποίηση - Παραβίαση των όρων της Γνωστοποίησης Λειτουργίας Μουσικής και 

Μουσικών Οργάνων αποτελούν: 

I. Η περίπτωση παραπόνων πολιτών, για όχληση από την χρήση μουσικής 

ή/και μουσικών οργάνων, όταν μετρείται με διακριβωμένο - 

βαθμονομημένο ηχόμετρο της Αρμόδιας Υπηρεσίας, στον εσωτερικό 

χώρο διαβίωσης του παραπονούμενου, θόρυβος > 40 dB.      

II. Η περίπτωση χρήσης μουσικής ή/και μουσικών οργάνων, με μεγίστη Α-

ηχοστάθμη, στα όρια του εξωτερικού χώρου της επιχείρησης (λοιπά 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) > 80 dB.     

III. Η περίπτωση χρήσης μουσικής ή/και μουσικών οργάνων, με μεγίστη Α-

ηχοστάθμη, στον εσωτερικό χώρο της επιχείρησης (λοιπά καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος) > 90 dB.   

IV. Η περίπτωση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, με μεγίστη Α-

ηχοστάθμη, στον εσωτερικό ή υπαίθριο χώρο του κέντρου διασκέδασης 

> 100 dB, όταν λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως κέντρο 

διασκέδασης.  

V. Η περίπτωση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, με μεγίστη Α-

ηχοστάθμη > 80 dB στα όρια του εξωτερικού - υπαίθριου χώρου του 

κέντρου διασκέδασης, όταν έχει συγκρότηση επιχείρησης μαζικής 

εστίασης (πρόχειρου ή πλήρους γεύματος), με ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων στον υπαίθριο χώρο και δεν λειτουργεί την στιγμή 

της ηχομέτρησης ως κέντρο διασκέδασης.   

Η χρήση ραδιοφώνου ή/ και τηλεόρασης δεν απαιτεί Γνωστοποίησης Λειτουργίας 

Μουσικής αλλά την ύπαρξη άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων από 

τον αντίστοιχο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των 

πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογικής 

Διαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του 

αρμόδιου Υπουργείου.  

 

γ. Μπαρ - Open Bar 

 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν είτε ως αυτόνομα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος είτε αποτελούν δραστηριότητα επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Στα 

open bar προσφέρονται κατά κύριο λόγο ροφήματα, καφές, αναψυκτικά, 

οινοπνευματώδη ποτά, με συνοδεία πρόχειρου γεύματος όπως αυτό φέρεται 

συσκευασμένο στο εμπόριο χωρίς να πραγματοποιείται οποιαδήποτε επεξεργασία 

κατά την διάθεση του στον χώρο του open bar και παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής.  

Τα Open Bar κατηγοριοποιούνται ως εξής:  

i. Αυτοτελή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε 

νομίμως υφιστάμενο κτίριο, μόνιμης κατασκευής, σε υπαίθριο ή μη χώρο 

και διαθέτουν χώρο εξυπηρετούμενων ατόμων, χώρο πλύσης σκευών και 

αποχωρητήρια ανάλογα με την δυναμικότητά τους.  

ii. Εγκατάσταση μόνιμης κατασκευής η οποία βεβαιώνεται από μηχανικό ότι 

αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, φέρει τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά 

στοιχεία και προορίζεται κυρίως για προσθήκη δραστηριότητας σε 

υπαίθριο ή μη χώρο της επιχείρησης τροφίμων και ποτών, η οποία 

βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.  

iii. Εγκατάσταση λυόμενης (μη μόνιμης) κατασκευής, η οποία αποτελείται 

είτε από συναρμολογούμενα και αποσυναρναρμολογούμενα στοιχεία 

ανθεκτικού, λείου και αδιαπότιστου υλικού, είτε είναι τροχήλατη υποδομή 

με εξοπλισμό, η οποία βεβαιώνεται από μηχανικό για την τήρηση των 

όρων ασφαλείας και θα χρησιμοποιείται στον εσωτερικό ή εξωτερικό 

χώρο της επιχείρησης τροφίμων και ποτών.    

 

Σε κάθε περίπτωση στα open bar μόνιμης κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 

επαρκής παροχή ζεστού ή/ και κρύου νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση 

και για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού, με ποδοκίνητο ή οποιοδήποτε άλλο 

υγειονομικά αποδεκτό μηχανισμό του νιπτήρα, λεκάνη πλύσης, σύνδεση με το 

αποχετευτικό δίχτυο και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι από ανθεκτικό, λείο και 

αδιαπότιστο υλικό.  

Να γίνεται χρήση κλειστών περιεκτών – προθηκών αποθήκευσης προϊόντων, σκευών, 

εργαλείων αλλά και χρήση ποδοκίνητων κάδων απορριμμάτων.     

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα πρέπει τα Open Bar μόνιμης κατασκευής να 

κλείνουν με οποιονδήποτε τρόπο ώστε να μην υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος για 

την ασφάλεια των προϊόντων που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση αυτή.   

Τα Open Bar μη μόνιμης κατασκευής θα πρέπει να φέρουν στον πάγκο εργασίας τους 

μια λεκάνη πλύσης με νιπτήρα, δεξαμενή συγκέντρωσης πόσιμου νερού και δεξαμενή 

συγκέντρωσης υγρών ουσιών και αποβλήτων, να έχουν ανάλογο χώρο για την 

αποθήκευση, προστασία και ασφαλή χειρισμό του πάγου αλλά και των εργαλείων – 

σκευών και αν αυτά είναι τροχήλατα, θα αποθηκεύονται στο εσωτερικό χώρο του 

καταστήματος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της επιχείρησης.   

Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί την χρήση Open Bar μη μόνιμης 

κατασκευής (τροχήλατα) σε υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο όπου ήδη αυτός 

χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση καθήμενων ατόμων, θα πρέπει να προβεί στην 

ενημέρωση της γνωστοποίησης λειτουργίας. Η χρήση αυτή θα πραγματοποιείται 

εφόσον δεν απαγορεύεται από τυχόν κανονιστικές αποφάσεις της καθ’ ύλην αρμόδιας 

αρχής ή από τυχόν άλλες διατάξεις.  

Το παραπάνω ισχύει και στην περίπτωση όπου η επιχείρηση τροφίμων και ποτών 

επιθυμεί την χρήση του τροχήλατου Open Bar στον εσωτερικό της χώρο.  

 

4. ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ. 

 

Τα κινητά καταστήματα της υποκατηγορίας αυτής είναι κινητές καντίνες 

αυτοκινούμενες ή μη, οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε 

καταστήματα (κινητά καταστήματα), τα οποία ασκούν δραστηριότητα υπαίθριου 

στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/ 2014, όπως 

κάθε φορά ισχύει, όπου σταθμεύουν σε χώρους όπως οδικοί κόμβοι, αρχαιολογικοί 

χώροι, ακτές, κ.λ.π., για την εξυπηρέτηση περαστικών, λουομένων και γενικά 

ατόμων που επισκέπτονται τους χώρους αυτούς, παρασκευάζοντας και διαθέτοντας 

πρόχειρα γεύματα και ποτά.    

Σε αυτά τα σημεία όπου αναπτύσσεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα και από την 

πολεοδομική ή άλλη ειδική νομοθεσία δεν προβλέπεται η κατασκευή 

αποχωρητηρίων ή δεν υπάρχουν κοινόχρηστα αποχωρητήρια στο σημείο αυτό, σε 

αυτή την περίπτωση επιτρέπεται η χρήση χημικών - βιολογικών αποχωρητήριων για 

την εξυπηρέτηση τόσο των εργαζόμενων όσο και των εξυπηρετούμενων περαστικών 

ατόμων, εφόσον παραχωρείται ανάλογος χώρος στην επιχείρηση από την καθ’ ύλην 

αρμόδια αρχή.   

Η τυχόν τοποθέτηση χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων πρέπει να διασφαλίζει 

την προστασία της Δημόσιας Υγείας και η διάθεση των λυμάτων τους να γίνεται 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 

Τα κινητά καταστήματα εφόσον έχουν εξασφαλίσει την χρήση κοινόχρηστου ή 

χημικού - βιολογικού ή άλλου αποχωρητηρίου και εφόσον δεν απαγορεύεται από 

τυχόν Κανονιστική Απόφαση της καθ’ ύλην αρμόδιας αρχής (Αδειοδοτούσα Αρχή), 

δύναται να χρησιμοποιούν και ανάλογα κινητά [μέχρι δώδεκα (12)] σκαμπό - 

καθίσματα για την εξυπηρέτηση των διερχόμενων καταναλωτών, εφόσον έχουν το 

δικαίωμα χρήσης του ανάλογου χώρου.    

Για τις καντίνες με δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας οι πρόσθετοι 

όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών καθορίζονται από ειδικότερες διατάξεις. 

Η κατασκευή του οχήματος θα είναι από κατάλληλο ανθεκτικό, λείο και αδιαπότιστο 

υλικό ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ποτών, 

εμποδίζεται η επιμόλυνση από το περιβάλλον και προστατεύονται τα τρόφιμα αλλά 

και ο εξοπλισμός από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κ.λ.π.  

Οι  πάγκοι εργασίας πρέπει από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς 

φθορές.  

Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει και ανάλογος με τη φύση του 

προσφερόμενου προϊόντος εξοπλισμός, όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και 

εργαλεία, που θα διατηρούνται πάντα σε καλή κατάσταση. 

Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες (ερμάρια, ντουλάπια) για την προστασία των 

τροφίμων από φυσικούς κινδύνους, έντομα και σκόνη. 

Πρέπει να εξασφαλίζονται τα κατάλληλα μέσα και η επαρκής υποδομή (κατάλληλη 

λεκάνη πλύσης, νιπτήρα με ποδοκίνητο ή άλλο υγειονομικά αποδεκτό μηχανισμό) 

για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και για την απολύμανση των 

εξαρτημάτων, των εργαλείων και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό 

πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ) αλλά και πλύση πιθανώς κάποιων Α’ υλών 

που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.   

Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή 

συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων, σύμβαση με εγκεκριμένη επιχείρηση αποκομιδής 

λιπών και ελαίων κατά περίπτωση καθώς και ποδοκίνητοι κάδοι απορριμμάτων.   

Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται, 

προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις. 

Όλα τα τρόφιμα θα παρασκευάζονται (ψήσιμο, βράσιμο κ.λπ.) και θα προσφέρονται 

για άμεση κατανάλωση.  

Οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης. Τα σκεύη μιας χρήσης για το 

σερβίρισμα – την διάθεση ζεστών τροφίμων ή ροφημάτων θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα για τη χρήση αυτή.  

Θα εξασφαλίζεται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ γεννήτρια, δίκτυο της ΔΕΗ 

κ.λ.π) ώστε τυχόν ευαλλοίωτα τρόφιμα να διατηρούνται σε κατάλληλα ηλεκτρικά 

ψυγεία. 

Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα 

χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.  

Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας της αυτοκινούμενης κινητής καντίνας ή 

η ταξινόμηση της ρυμουλκούμενης κινητής καντίνας, από τη Δ/νση Μεταφορών της 

Περιφερειακής Ενότητας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση με συνημμένο εις 

τριπλούν σχεδιάγραμμα κάτοψης της κινητής ή ρυμουλκούμενης καντίνας  στην 

αντίστοιχη Υγειονομική Υπηρεσία, για τη χορήγηση της βεβαίωση καταλληλότητας 

μετά από υγειονομικό έλεγχο. Στη συνέχεια για την εγκατάσταση και λειτουργία του 

αναφερομένου οχήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά στον οικείο Δήμο.  

Για την χορήγηση γνωμοδότησης από την Υγειονομική Υπηρεσία πρέπει ο 

ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση στην οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι: 

 Ταξινόμηση του οχήματος (ρυμουλκούμενο ή αυτοκινούμενο, αριθμός πλαισίου,  

κ.λπ.). 

 Σχεδιάγραμμα κάτοψης της κινητής καντίνας – διάγραμμα ροής τελικών 

προϊόντων εις τριπλούν. 

 Τα προϊόντα (αναλυτικά τα τρόφιμα, ποτά ή και άλλα είδη) που επιθυμεί να 

προσφέρει. 

 Τον τρόπο υδροδότησης (περιγραφή της δεξαμενής νερού ή σύνδεση δικτύου, 

κ.λπ.). 

 Τον τρόπο διάθεσης αποβλήτων (περιγραφή της δεξαμενής ακαθάρτων ή 

σύνδεση δικτύου, κ.λπ.). 

 Τον τρόπο ηλεκτροδότησης (γεννήτρια, σύνδεση με δίκτυο, περιγραφή, κ.λπ.).  

Την περιοχή που ασκείται η δραστηριότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 

Το Υπουργείο Υγείας είναι η αρμόδια αρχή για τον καθορισμό υγειονομικών όρων 

γνωστοποίησης και λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που ρυθμίζεται 

από τις διατάξεις της παρούσας, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας), των 

μέτρων υγειονομικού ελέγχου και ασκεί την εποπτεία των Διευθύνσεων ή Τμημάτων 

υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων και Ενοτήτων της Χώρας σε συνεργασία με τους υγειονομικούς 

υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών, σε όλους τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, στα Νοσοκομεία, 

στο ΣΕΥΥΠ, στον ΕΟΦ, στον ΕΦΕΤ, στο ΣΕΠΕ, στον ΕΟΤ, στις Λιμενικές & 

Αστυνομικές Αρχές ή σε οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Υπηρεσία.  

Σε ότι αφορά μη συμμορφώσεις στον τομέα των τροφίμων οι ενέργειες που πρέπει 

να ακολουθήσουν οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 

4235/ 2014, ΦΕΚ 32 τ΄Α.  

Τα αποτελέσματα των υγειονομικών ελέγχων αποστέλλονται ανά έτος 

συγκεντρωτικά στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ  

 

Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων της παρούσας είναι οι 

υγειονομικοί υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Οι υγειονομικές 

υπηρεσίες εισηγούνται στην Αρμόδια Αρχή γνωστοποίησης (Ν. 4442/ 2016 ΦΕΚ 

230 Τ΄Α) την κύρωση για την εκάστοτε παράβαση.  

Για τις μη συμμορφώσεις που εμπίπτουν στον τομέα των τροφίμων οι ενέργειες των 

αρμόδιων αρχών υγειονομικών αρχών γίνονται όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 

4235/ 2014, ΦΕΚ 32 Τ΄Α. Στους παραβάτες των διατάξεων που αφορούν μη 

συμμορφώσεις της υγειονομικής νομοθεσίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 του Ν. 4025/ 2011 ΦΕΚ 228, τ΄Α & στο άρθρο 58 του Ν. 

4075/ 2012 ΦΕΚ 89 τ΄Α και ισχύουν. Για παραβάσεις που αφορούν την 

ηχορύπανση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Π.Δ. 180/ 79 και του άρθρου 

57 του Ν. 4249/ 2014, ΦΕΚ 73 Τ΄Α, όπως κάθε φορά ισχύουν.  

Σε λίαν εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν από τη λειτουργία Επιχείρησης Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος,      κινδυνεύει άμεσα η Δημόσια Υγεία ή σε περίπτωση επιδημικής 

έκρηξης,  μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Υγειονομικής 

Υπηρεσίας ή των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων, ο Υπουργός Υγείας ή ο 

Περιφερειάρχης εκδίδει απόφαση για την προσωρινή ή την οριστική απαγόρευση 

της λειτουργίας της και σφράγισης αυτής, η οποία εκτελείται αμέσως από την καθ΄ 

ύλην Αρμόδια Αρχή Γνωστοποίησης.  

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος 

Ποινικού Κώδικα.  

Η επιχείρηση δύναται να επαναλειτουργήσει στην περίπτωση της προσωρινής 

απαγόρευσης μετά από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της Υγειονομικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει.  

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Οι επιχειρήσεις τροφίμων ή/και ποτών, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την 

έναρξη ισχύος της παρούσας, υπόκεινται γενικά στους όρους της, οι δε φορείς 

εκμεταλλεύσεώς τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης στους ανωτέρω όρους, πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές 

μετατροπές, οπότε θα  εκτελεσθούν μόνον οι εφικτές βελτιώσεις.  

2. Για την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων 

τροφίμων ή/και ποτών η υγειονομική υπηρεσία  ορίζει ανάλογη, για κάθε 

περίπτωση, προθεσμία, που θα αρχίζει από την ημερομηνία της διαπίστωσης των 

ελλείψεων, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. 

3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θα θίγονται αποκτημένα νομίμως 

δικαιώματα επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την 

ισχύ της παρούσας.  

Για τα παραπάνω καταστήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας ως προς 

τα προσφερόμενα είδη με βάση την άδεια/ γνωστοποίηση λειτουργίας τους σε 

συνδυασμό με την αντίστοιχη κατηγορία της νέας κατάταξης του είδους του 

καταστήματος.  

4. Οι φορείς εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, εφόσον 

επιθυμούν να μεταβάλλουν οποιοδήποτε στοιχείο της επιχείρησής τους προβαίνουν 

σε γνωστοποίηση λειτουργίας, στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία της 

επιχείρησης σύμφωνα με την αναφερόμενη στις διατάξεις της παρούσας κατάταξης.  

5. Διατάξεις Νόμων ή Κανονιστικών Πράξεων της Διοίκησης που παραπέμπουν σε 

είδη καταστημάτων όπως αυτά είχαν κατηγοριοποιηθεί με την Υγειονομική Διάταξη 

Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/Τ΄Β/ 1983) και την Υ1γ/ΓΠ.οικ: 96967/ 2012 (ΦΕΚ 2718/Τ΄Β/ 

2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνεχίζουν να ισχύουν για τις συγκεκριμένες 

κατηγορίες καταστημάτων. 

6. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν αναδρομική ισχύ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος: Οι επιχειρήσεις που 

παρέχουν υπηρεσίες που με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν τη Δημόσια 

Υγεία και λειτουργούν ως αμιγείς ή μικτές με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ή 

άλλες επιχειρήσεις.  

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα 

κουρεία-κομμωτήρια, εργαστήρια περιποίησης χεριών-ποδιών, εργαστήρια 

δερματοστιξίας, γραφεία τελετών, ινστιτούτα αισθητικής, παιδότοποι, κ.λ.π. που 

ορίζονται στo άρθρo 2 της παρούσας πρέπει να τηρούν τους γενικούς όρους και 

προϋποθέσεις λειτουργίας του άρθρου 5 που δεν αναφέρονται σε διατάξεις των 

επιχειρήσεων τροφίμων, καθώς και τις ειδικότερες υγειονομικές διατάξεις αντίστοιχα 

για κάθε δραστηριότητα όπως κάθε φορά ισχύουν.  

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργούνται: 

1. Η Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 (ΦΕΚ 2161 Τ’ Β/ 23-06-2017) «Υγειονομικοί όροι και 

προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις.» 

2. Η υπ’ αρ. Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593 Τ΄ Β), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Κάθε άλλη Διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με αυτή.  
 

ΑΡΘΡΟ 20 
  

Η ισχύς της αρχίζει από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
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Η επαγγελματική νοσηρότητα εμφανίζεται με τη μορφή ενός εργατικού 

ατυχήματος, μιας επαγγελματικής νόσου ή μιας σχετιζόμενης με την 
εργασία νόσου, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας  (Δ.Ο.Ε.). 

Το εργατικό ατύχημα είναι μια οξεία βλάβη της υγείας του εργαζομένου, 

ως αποτέλεσμα ενός στιγμιαίου, έντονου και αιφνίδιου συμβάντος, κατά 
τη διάρκεια της εργασίας ή επ' ευκαιρία αυτής, το οποίο προκαλεί 

προσωρινή ή μόνιμη ανικανότητα ή το θάνατο. Στην περίπτωση που 

επέλθει θάνατος το πολύ εντός ενός έτους από το συμβάν, 
αναφερόμαστε σε θανατηφόρο εργατικό ατύχημα. 

Η επαγγελματική νόσος είναι μια χρόνια βλάβη της υγείας του 

εργαζομένου, ως συνέπεια μιας σειράς βλαπτικών επιδράσεων που 
ωριμάζουν βραδέως στον οργανισμό του για να μετασχηματισθούν μετά 

σε παθολογική κατάσταση (π.χ. πυριτίαση, αμιάντωση, μολυβδίαση, 
επαγγελματική βαρηκοΐα). Οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την 

εμφάνισή της είναι η παρουσία του βλαπτικού παράγοντα στο 

εργασιακό περιβάλλον σε συγκεκριμένα επίπεδα και ο χρόνος έκθεσης 
του εργαζομένου. 

Επιπροσθέτως υπάρχει περίπτωση ο εργαζόμενος να εκδηλώσει μια 

νόσο σχετιζόμενη με την εργασία, πολυπαραγοντικής προέλευσης. Στην 
περίπτωση αυτή παράγοντες από το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να 

παίζουν ένα ρόλο, μαζί με άλλους παράγοντες κινδύνου στην εμφάνιση 

της νόσου (π.χ. οσφυαλγία, μη-ειδικές χρόνιες αναπνευστικές ασθένειες, 
υπέρταση). 

Σύμφωνα με μια πρόσφατη αναζήτηση για τα εργατικά ατυχήματα στην 

Χώρα μας τα τελευταία δύο χρόνια ας θυμηθούμε κάποια που 
δημοσιεύθηκαν στα μέσα ενημέρωσης: 
 

12.07.2017: Εργατικό ατύχημα στα ΕΛΠΕ Ελευσίνας (Δύο εργαζόμενοι). 

04.07.2017: Εργατικό ατύχημα σε ναυπηγείο της Σαλαμίνας 
(Τραυματίσθηκε 52χρονος εργάτης ). 

03.07.2017: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση συμβασιούχος στην 

καθαριότητα από ατύχημα στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης. 
02.06.2017: 29χρονος διανομέας Γ.Κ. σκοτώθηκε σε εργατικό 

δυστύχημα με τη μοτοσικλέτα. 

26.05.2017: Εξηγήσεις στο ΣΕΠΕ για 3 παραβάσεις κλήθηκε να δώσει η 
TOP GAS - Στην εντατική παραμένουν οι δύο από τους τρεις 

εργαζόμενους. 

11.05.2017: Εργατικό ατύχημα στα Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση 
47χρονος που έπεσε από σκαλωσιά. 

05.05.2017: Κι άλλο εργατικό ατύχημα από το εργοστάσιο παραγωγής 

λιπασμάτων Νέας Καρβάλης. 
14.03.2017 : Δεν μπορεί άλλο να δουλεύουμε στα εργοτάξια και να 

περιμένουμε το ατύχημα να συμβεί - Ο Σύλλογος Εκτάκτων 

Αρχαιολόγων για το εργατικό δυστύχημα στο Μετρό Θεσσαλονίκης. 
07.02.2017: Εργατικό ατύχημα στη Θεσπρωτία - 50χρονος 

καταπλακώθηκε σε αρδευτικό κανάλι. 
13.01.2017 : Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός τεχνίτης που 

έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. 

08.12.2016: Ερώτηση βουλευτών ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την ασφάλεια των 
εργαζομένων, με αφορμή το εργατικό ατύχημα στα Everest της 3ης 

Σεπτεμβρίου. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται η κ. 

Υπουργός: 1. Ποιά είναι η δράση του Σ.ΕΠ.Ε μέχρι τώρα στον τομέα 
εστίασης, τόσο στα θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων όσο 

και σε ζητήματα εργασιακών σχέσεων ; 2. Πώς εξασφαλίζεται η τήρηση 

των κανόνων ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων στον χώρο των 
επιχειρήσεων εστίασης; 

02.12.2016: «Θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για τη διερεύνηση του 

εργατικού δυστυχήματος στα Everest» Η διαφυγή αερίου και πιθανόν, 
φρέον ψυγείου, εξετάζεται ως πιθανότερη εκδοχή για τη φονική έκρηξη 

στην πλατεία Βικτωρίας, από τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής.  

13.10.2016: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στην επιχείρηση «Elbisco» 
καταγγέλλει το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Γάλακτος - Ποτών και 

Τροφίμων. 
01.10.2016: Εργατικό ατύχημα σε δεξαμενόπλοιο στους Αγίους 

Θεοδώρους - Τραυματίστηκε 48χρονος εργάτης στο δεξαμενόπλοιο 

''Πλάτινουμ'' Ν.Π. 10410. 
18.08.2016: Νεκρός 41χρονος σε εργατικό ατύχημα κατά την εκτέλεση 

εργασιών σε κολώνα της ΔΕΗ στο Αγρίνιο. 

08.07.2016: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο εργοτάξιο της Ιονίας Οδού 
στην Κλόκοβα Αιτωλοακαρνανίας - Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται οι 

πέντε εργαζόμενοι που υπέστησαν ηλεκτροπληξία. 

14.06.2016: Ένα νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε τη 
Δευτέρα 13 Ιουνίου σε λατομείο στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας. 

16.05.2016: Ηράκλειο: Τέσσερις εργάτες τραυματίες από κατάρρευση 

μπαλκονιού - Ανυπαρξία μέτρων ασφαλείας καταγγέλλει το Εργατικό 
Κέντρο. 

23.03.2016: ΑΣΚ-ΟΤΑ: Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα για εργάτη 

καθαριότητας του Δήμου Αθήνας. 
09.03.2016: Ηράκλειο: Τραυματίστηκε εργαζόμενος στην υπηρεσία 

καθαριότητας του δήμου. 

08.03.2016: Τμ. Εργατικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ: Να μη θρηνήσουμε και 
άλλα θύματα εργατικών ατυχημάτων. 

08.03.2016: Εργατικό δυστύχημα στην Πάτρα: Νεκρός 25χρονος σε 
πολυκατάστημα. 

01.03.2016: Το Τμ. Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο του 

εργαζόμενου στα μεταλλεία Κασσάνδρας. 
25.02.2016: Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στην Ικαρία – Νεκροί δύο 

εργάτες. 

04.02.2016: Αχαΐα: Στην εντατική του ΚΑΤ ο τραυματίας εργαζόμενος 
του πυρηνελαιουργείου. 

07.01.2016: Τραυματίσθηκε ναυτικός στο «Blue Star 2». 

10.12.2015: Εργατικό ατύχημα στο Εργαστήριο Ανατομίας της Ιατρικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ. 

04.12.2015: Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί σε ορυχείο της 

ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα. 
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, έχασε τη ζωή 

του ένας 50χρονος. 

29.10.2015: Πτολεμαΐδα: Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στις 
εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. 

14.10.2015: Σοβαρός τραυματισμός εργαζομένου που απασχολούνταν 

με πεντάμηνη απασχόληση στο Δήμο Μεγαρέων μέσω των κοινωφελών 
πεντάμηνων προγραμμάτων συνέβη κατά την ώρα της εργασίας του σε 

απορριμματοφόρο του δήμου. 

13.10.2015: Ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας καταγγέλλει το σωματείο 
εργατών και υπαλλήλων στη Fulgor Α.Ε., τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα 

ένας εργαζόμενος να χάσει τη ζωή του στο εργοστάσιο της εταιρείας 
στην Κόρινθο την περασμένη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. 

10.09.2015: Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της 

Πέμπτης στο εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ), 
στο Πλατύ Ημαθίας. 

24.08.2015: Τραγικό θάνατο βρήκε την Κυριακή στα Χανιά ένας 

47χρονος, πατέρας τριών παιδιών, την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε 
στέγη καταστήματος στη Δημοτική Αγορά.  

19.06.2015: Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις 

της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στον Μαντεμ Λάκκο. Εργαζόμενος 
τραυματίστηκε όταν η οροφή της στοάς έπεσε πάνω του. 

12.05.2015: Το ατύχημα στα ΕΛΠΕ να είναι το τελευταίο για όλα τα 

εργοστάσια τονίζει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ - 
Όχι άλλο φόρο αίματος εργατών.  

Το ατύχημα στα ΕΛΠΕ να είναι το τελευταίο για όλα τα εργοστάσια. 

Το θεσμικό μας πλαίσιο στον ευαίσθητο τομέα της ΥΑΕ είναι 
κατακερματισμένο, ανεπαρκές, με υποστελεχωμένες τις ελάχιστες δομές 

του, ουσιαστικά ανύπαρκτο. Με ευθύνη των προηγούμενων 

κυβερνήσεων, την άγνοια και την ανοχή αν όχι τη συνέργεια των 
συνδικαλιστικών ηγεσιών των εργαζομένων και την αδιαφορία των 

εργοδοτών για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, ποτέ δεν 
δημιουργήθηκε και φυσικά δεν λειτούργησε ένα ολοκληρωμένο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.  

Μην αμελούμε ότι η πρόληψη και προαγωγή της υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένων έχει και τεράστιες οικονομικές διαστάσεις. Το κόστος 

της επαγγελματικής νοσηρότητας υπολογίζεται γύρω στο 4% του ΑΕΠ 

από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO, European Agency for Safety 
and Health at Work)! 

Μπορούμε να το αγνοήσουμε; Δεν μπορούμε να το μειώσουμε έστω και 

1%; 1,7 δις είναι! Πόσες συντάξεις θα σωθούν, πόσες μειώσεις μισθών 
θα περιορισθούν, πόσες προσλήψεις μπορούν να γίνουν;  

Είναι επιτακτική η άμεση δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας 

και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΣΥΑΕ) στα πλαίσια των Υπουργείων  
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, Εσωτερικών - 

Ανάπτυξης και Παιδείας. Το ΕΣΥΑΕ θα υποστηρίζεται από 

Επιστημονικούς Φορείς εργαζομένων, εργοδοτών και ειδικών 
επιστημόνων με σχετικό αντικείμενο.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

λειτουργία του ΕΣΥΑΕ  (και στα πλαίσια αυτού) είναι και η δημιουργία 
ειδικού Ταμείου Ασφάλισης του Επαγγελματικού Κινδύνου.  

Στόχος του πρέπει να είναι η προαγωγή της εργασιακής υγείας και 

ασφάλειας μέσω των διαδικασιών της Πρόληψης υγείας και γενικότερα 
της Δημόσιας υγείας, η ασφαλιστική κάλυψη των επαγγελματικών 

νοσημάτων και των εργατικών ατυχημάτων (νοσήλια, ημέρες άδειας, 

αποκατάσταση, σύνταξη ή συμπληρωματική σύνταξη λόγο αλλαγής 
θέσης εργασίας ή επαγγέλματος) και η μείωση της οικονομικής 

επιβάρυνσης των Ασφαλιστικών Ταμείων που σήμερα πιέζονται 

ασφυκτικά από το τεράστιο κόστος της νοσηλείας, αποκατάστασης και 
συνταξιοδότησης της επαγγελματικής νοσηρότητας (η οποία δεν 

αναγνωρίζεται ως επαγγελματική αλλά ως κοινή νόσος και 

αποζημιώνεται από τα Ταμεία), συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητα των 
Ασφαλιστικών Ταμείων. 

Στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο απαιτούνται διορθωτικές αλλαγές και 

αναβάθμιση της υπάρχουσας νομοθεσίας και μεσο-μακροπρόθεσμα 
πλήρη αναδιάρθρωση και ενοποίηση όλων σε ένα και μόνο νόμο του 

συνόλου των διατάξεων της νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των 

Εργαζομένων. 
Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου, ο Υπουργός Επικρατείας και 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο Ειδικός 

Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) κ. Νάσος 

Ηλιόπουλος, έχουν δείξει την ευαισθησία τους από την πρώτη στιγμή 
στα τόσο σημαντικά και ευαίσθητα θέματα. Μην ξεχνάμε την επίσκεψη 

που είχαν πριν από 2 μόλις Μήνες (Παρασκευή 26 Μαΐου 2017) στο 

νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», προκειμένου να ενημερωθούν για την 
κατάσταση της υγείας του ενός εκ των τριών εργαζομένων, του εργατικού 

ατυχήματος που σημειώθηκε την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 στον 

Ασπρόπυργο Αττικής στην εταιρεία TOP GAS. Στο συγκεκριμένο 
εργατικό ατύχημα τραυματίστηκαν τρεις εργαζόμενοι. Το από 26.05.2017 

σχετικό Δελτίο Τύπου του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου κατέληγε ως 

εξής:  
Η τήρηση των κανόνων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 

αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας για το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το σύνολο της 
κυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό. 

Συνεχίζει να αποτελεί πράγματι ζήτημα προτεραιότητας ;(!) 
Ούτε μια μικρή παράγραφος, ούτε μια λέξη όμως για τα θέματα αυτά 

κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο 

Εργασίας. 
 

Δημήτρης Κεραμυδάς 
Υγειονολόγος M.Sc., Ph.D.c. 
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Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι κατά την περίοδο του καλοκαιριού η πλειοψηφία 
των ανθρώπων δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον για το σεξ, συγκριτικά με τους χειμερινούς 
μήνες. 
Σύμφωνα με τις έρευνες αυτές, παρατηρήθηκε ότι ειδικότερα κατά τους μήνες Ιούνιο και 
Ιούλιο υπάρχει αυξημένη αναζήτηση για σεξ τόσο στην πραγματική ζωή (περισσότερη 
διάθεση για φλερτ και νέες γνωριμίες), όσο και στην καθημερινή ενασχόληση στο 
διαδίκτυο.  
Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια είδαν μια αύξηση στην αναζήτηση των 
λέξεων «σεξ» και «πορνό» κατά τους μήνες αυτούς που ξεπερνάει το +20% σε σχέση με τον 
υπόλοιπο χρόνο. 
Το γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό δεν είναι απολύτως σαφές. Αλλά τα ευρήματα των 
ερευνών υποδεικνύουν κάποιους πολύ συγκεκριμένους παράγοντες που σίγουρα παίζουν 
βασικό ρόλο. 
1. Ενας πρωταρχικός και σημαντικός παράγοντας είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κατά 
τους μήνες αυτούς διαθέτουν πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο από ότι τις υπόλοιπες 
περιόδους του χρόνου. 
2. Ενας δεύτερος λόγος είναι οτι αυξάνεται την περίοδο αυτή η ανάγκη μας να 
συναναστραφούμε με πολύ περισσότερο κόσμο γενικά, να βρεθούμε σε παρέες και να 
διασκεδάσουμε, πράγμα που υποσυνείδητα αυξάνει και την σεξουαλικήμας δραστηριότητα 
καθώς και την ανάγκη μας για αυτήν. 
3. Ενας τρίτος λόγος είναι το ντύσιμό μας. Ξεφεύγοντας από τα βαριά ρούχα του χειμώνα 
ερχόμαστε πιο κοντά στην προσωπική μας φύση και αυτό οδηγεί στο να λειτουργούμε 
περισσότερο ή πιο εύκολα με το ενστικτώδες κομμάτι του εαυτού μας (στο οποίο 
περιλαμβάνεται και η γενετήσια ορμή). 
4. Τέλος έχει παρατηρηθεί μια σαφής αλλαγή τον ορμονών αλλά και της ποιότητας του 
σπέρματος στον άνδρα που σχετίζεται άμεσα με τις αλλαγές στην συμπεριφορά μας και 
σίγουρα σχετίζονται οι ετήσιες αυτές διακυμάνσεις με την διάθεσή μας για σεξ.  
 


