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Ζ Νέα Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε πνπ θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο είλαη ε Αξηζκ.Τ1Τ/ΓΠ/νηθ.96967 / 2012. Καηαξγείηαη ε πγεηνλνκηθή δηάηαμε Α1β 

8577 / 83.Σα βαζηθά ζεκεία δηαθνξάο είλαη φηη επηηξέπνληαη ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κε ηελ 

παιηά Τ.Γ. δελ επηηξεπφληνπζαλ. Γηα παξάδεηγκα κηθηέο επηρεηξήζεηο πψιεζεο ηξνθίκσλ καδί κε 

πψιεζε άιισλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ (εθηφο ησλ ζνχπεξ κάξθεη), θαζψο θαη πψιεζεο ηξνθίκσλ 

καδί κε επηρεηξήζεηο εζηίαζεο ή αλαςπρήο. Άιιν ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη ν κε θαζνξηζκφο εκβαδψλ 

γηα ηνπο ρψξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ ελ κέξεη είλαη ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζίγνπξα φκσο ζα δεκηνπξγήζεη θαη ζεκεία ηξηβήο κεηαμχ επηρεηξεκαηηψλ θαη δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ. Σέινο ελαξκνλίδεηαη ε Διιεληθή λνκνζεζία κε ηελ Δπξσπατθή φζνλ αθνξά ζηνπο 

θαλνληζκνχο ΔΚ852/2004 (πνπ θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο haccp ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ) θαη 178/2002.  

Γελ ζα αλαπηχμνπκε εδψ φιε ηελ πγεηνλνκηθή δηάηαμε ηελ νπνία ζα ηελ βξείηε εχθνια απφ ηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ (ΦΔΚ2718/Β/2012). Θα κείλνπκε ζηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία. 

θνπφο ηεο παξνχζαο Τγεηνλνκηθήο δηάηαμεο είλαη ε εμεηδίθεπζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ γηα ηηο νπνίεο 

απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο 

θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ, ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ηνπο παξαζθεπαζηέο θαη ζπζθεπαζηέο πνπ πσινχλ ιηαληθψο, ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο 

αξηνπνηίαο, παξαγσγήο λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο, ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο παξαγσγήο 

θξπγαληψλ, κπηζθφησλ, δηαηεξεκέλσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο ηηο κνλάδεο παξαγσγήο θαθάν, 

ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ, ηηο επηρεηξήζεηο απνζήθεπζεο, ηνπο δηαλνκείο θαη κεηαθνξείο, ηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο αξηνπνηεηηθήο λνκνζεζίαο.  

 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ηζρχνπλ νη νξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θαλνληζκνχ Δ.Κ 

852/2004 θαη νη νξηζκνί ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζµ. 178/2002. εκεηψλνπκε φηη 

ε κελ πξψηνο θαλνληζκφο θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP 

(ραζπ) ν δε δεχηεξνο θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Δπηπιένλ επεηδή ην Διιεληθφ 

πξφηππν γηα ην HACCP έρεη θαηαξγεζεί, ζε πεξίπησζε πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

πξφηππν ISO 22000 (άηδν 22000). 

 

ΟΡΙΜΟΙ. 

Παξαζθεπαζηέο θαη ζπζθεπαζηέο πνπ πσινχλ ιηαληθψο, παξαγσγηθέο κνλάδεο αξηνπνηίαο, παξαγσγήο 

λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο, παξαγσγηθέο κνλάδεο παξαγσγήο θξπγαληψλ, κπηζθφησλ, 

δηαηεξεκέλσλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη κνλάδεο παξαγσγήο θαθάν, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ: Οη 

επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ πνπ αζθνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαζθεπήο ηξνθίκσλ ή 

κεηαπνίεζεο ή δξαζηεξηφηεηα ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ή θαη ηηο δπν, µε ή ρσξίο απεπζείαο δηάζεζε 

ησλ πξντφλησλ ηνπο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, θαζψο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο ηνπηθψλ 

(παξαδνζηαθψλ) πξντφλησλ (πρ ρπινπίηεο, ηξαραλά, γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ θιπ.). 
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Δπηρεηξήζεηο απνζήθεπζεο - δηαλνκήο: Όιεο νη επηρεηξήζεηο απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ ή πνηψλ (ζε 

ζπλζήθεο ςχμεο, θαηάςπμεο ή ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο) µε ζθνπφ ηε δηάζεζε ηνπο ζην ρνλδξηθφ 

ή ιηαληθφ εκπφξην θαζψο θαη νη επηρεηξήζεηο απνζήθεπζεο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (Logistics 

providers). ηηο επηρεηξήζεηο απηέο κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη θαη λα δηαλέκνληαη µε ηξφθηκα, είδε 

νηθηαθήο ρξήζεσο, επξείαο θαηαλάισζεο νηθηαθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ.  

Δπίζεο νη επηρεηξήζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ηξνθνδνζίαο κεραλεκάησλ απηφκαηεο πψιεζεο ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ.  

Μεηαθνξείο: Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαζψο θαη ησλ 

ρξεζηκνπνηνπκέλσλ κέζσλ, θαη ε πψιεζε επί απηνθηλήηνπ (ex-van), εθηφο αλ ξπζκίδεηαη δηαθνξεηηθά 

απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

Δπηρεηξήζεηο Ληαληθνχ θαη Υνλδξηθνχ Δκπνξίνπ. Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο 

εκπνξίνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη εηδηθφηεξα: Τπεξαγνξέο ηξνθίκσλ, θαηαζηήκαηα ρνλδξηθνχ 

εκπνξίνπ (Cash & Carry), παληνπσιεία, θξενπσιεία, ηρζπνπσιεία, θάβεο - μεξψλ θαξπψλ, πξαηήξηα 

άξηνπ, πξαηήξηα πψιεζεο ηξνθίκσλ, νπσξνπσιεία, πηελνπσιεία, θαηαζηήκαηα θαηεςπγκέλσλ 

πξντφλησλ, αιιαληνπνηίαο θαη ηπξνθνκίαο, θαθεθνπηεία, κηθηά θαηαζηήκαηα, θαηαξγνχκελεο ηεο 

δηάθξηζεο κεηαμχ κηθηψλ θαηαζηεκάησλ θαη ππεξαγνξψλ, ιατθέο αγνξέο θαζψο θαη φιεο νη πσιήζεηο 

µέζσ ζηάζηκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (κηθξνπσιεηέο, θιπ.), θαη πψιεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε 

αλαπεξηθά πεξίπηεξα θαη θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ, θαζψο θαη ε πψιεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ µέζσ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ: πεξηιακβάλνληαη νη επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο, νη επηρεηξήζεηο 

αλαςπρήο, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη νη 

επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο: φιεο νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο παξαζθεπάδνληαη ή θαη πξνζθέξνληαη 

ζε πειάηεο θάζε είδνπο ηξφθηκα ή πνηά ή δηαλέκνληαη θαη' νίθνλ, θαζψο επίζεο παξέρνληαη ππεξεζίεο 

αλαςπρήο µε ζπλνδεία θαγεηνχ ή πνηνχ. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη: Δζηηαηφξηα, 

ςαξνηαβέξλεο, ηαβέξλεο, λαθ µπαξ, νπδεξί, νβειηζηήξηα, ςεηνπσιεία, πηηζαξίεο, νηλνπσιεία, θ.η.νµ. 

Εαραξνπιαζηεία µε ηξαπεδνθαζίζµαηα, κπνπγαηζάδηθα, ινπθνπµαηδίδηθα, γαιαθηνπσιεία, 

αλαςπθηήξηα, θ.η.νµ. θαζψο θαη ε παξαζθεπή θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ γηα θαη' νίθνλ 

θαηαλάισζε. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη νη ρψξνη καδηθήο εζηίαζεο ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ, 

λνζνθνκείσλ, μελνδνρείσλ, θαηαζθελψζεσλ, βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, θαη γεληθά θιηληθψλ θαη 

ινηπψλ ηδξπκάησλ, θαη νη ρψξνη καδηθήο εζηίαζεο ζηα πάζεο θχζεσο κεηαθνξηθά κέζα (ηξαίλα, πινία, 

αεξνπιάλα θιπ.) ή κεηαζθεπαζκέλα αληίζηνηρα κεηαθνξηθά κέζα.  

Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο θαηά θχξην ιφγν νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ: 

νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο παξέρνληαη ππεξεζίεο αλαςπρήο µε ζπλνδεία ηξνθίκσλ ή θαη πνηψλ. ε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θαθελεία, θαθεηέξηεο, θπιηθεία, µπαξ, open bar, θ.η.νκ. 

αλαςπθηήξηα θ.η.νκ. θέληξα δηαζθέδαζεο, νη ππαίζξηνη θαη ζηεγαζκέλνη ρψξνη εθδειψζεσλ, θ.η.νκ. 

Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο: νη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο πνπ µε νπνηνδήπνηε ηξφπν κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε Γεκφζηα Τγεία θαη ιεηηνπξγνχλ σο 

ακηγείο ή κηθηέο µε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ( θνκκσηήξηα, γπκλαζηήξηα θιπ.).  



Παξαζθεπαζηέο πνπ πσινχλ ιηαληθψο ζε θηλεηνχο ή πξνζσξηλνχο ρψξνπο: Όιεο νη επηρεηξήζεηο ζηηο 

νπνίεο παξαζθεπάδνληαη ή θαη δηαηίζεληαη ππαίζξηα ηξφθηκα θαη πνηά. ε απηή ηε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλνληαη: νη θαληίλεο, νη ζθελέο θαη νη πάγθνη ζηα παλεγχξηα, ηα πεξίπηεξα ζε αγνξέο, ηα 

ηξνρήιαηα νρήκαηα πάζεο θχζεσο, ε ππαίζξηα παξαζθεπή ή/θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (street 

food), νη κηθξνπσιεηέο, ε πψιεζε πφξηα-πφξηα, θ.η.νκ. 

Δπηρεηξήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξηνπνηεηηθή λνκνζεζία:  

Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ παξαζθεπάδνπλ θαη πσινχλ ηα πξνβιεπφκελα ηξφθηκα απφ ηελ αξηνπνηεηηθή 

λνκνζεζία εθηφο ησλ πξαηεξίσλ άξηνπ πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία έκπνξνη (ιηαληθφ θαη ρνλδξηθφ 

εκπφξην). ε απηή ηελ θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αξηνπνηεία θαη νη εγθαηαζηάζεηο πεξάησζεο 

έςεζεο.  

Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία θαιείηαη ε αξκφδηα γηα ηα ζέκαηα Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη νη Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ πνπ βξίζθνληαη 

ζηηο έδξεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο. Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζαο είλαη ε ιεπηνκεξήο εμέηαζε απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ησλ ηξνθίκσλ 

δσηθήο ή θπηηθήο πξνειεχζεσο θαη ησλ πνηψλ, θαζψο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ ρψξσλ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, πνπ παξνπζηάδνπλ πγεηνλνκηθφ ελδηαθέξνλ, γηα λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ δπζκελείο 

επηδξάζεηο ζηε Γεκφζηα Τγεία θαη ζην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα.  

θνπφο ηνπ Τγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ είλαη ε πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο.  

 

ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ. 

 

Όιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ αλήθνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Γηάηαμεο 

απηνηειείο ή ζπλππάξρνπζεο µε άιιεο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα θαηέρνπλ ΑΓΔΗΑ ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο αξκφδηαο αξρήο, ζχκθσλα µε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο.  

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ.  

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο ηεο πξνβιεπφκελεο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ αλαθεξφκελσλ ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο επηρεηξήζεσλ, εθεμήο θαινχκελεο 

σο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.  

Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ νθείινπλ λα εγθαζηζηνχλ, λα εθαξκφδνπλ θαη λα 

δηαηεξνχλ δηαδηθαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο 7 αξρέο ηνπ HACCP (ραζπ), ζχκθσλα µε ην άξζξν 5 ηνπ 

Καλνληζκνχ 852/2004.  

Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο αλάινγα µε ηε θχζε, ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο θαη ηε δπλεηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο ηνπ HACCP µε ηελ απαηηνχκελε επειημία φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 παξ 5 ηνπ Καλ 852/2004.  

Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη 

επηρεηξήζεηο ηνπο πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο πγηεηλήο φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ Δ.Κ 852/2004, ζε 

http://www.skiadas.gr/skiadas-blog-iso-view.php?id=1


φια ηα ζηάδηα παξαζθεπήο, κεηαπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο, απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο, δηαλνκήο, 

δηαθίλεζεο θαη πξνζθνξάο πξνο πψιεζε ή δηάζεζεο απηψλ µε ή θαη ηαπηφρξνλε παξνρή ππεξεζηψλ.  

Οη σο άλσ ππεχζπλνη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ πνπ 

παξάγνπλ ή δηαρεηξίδνληαη. Οη απαηηήζεηο πγηεηλήο έρνπλ ζρέζε µε ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο, ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηελ πγηεηλή θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα 

πξνγξάκκαηα θαζαξηζκνχ - απνιχκαλζεο θαη απεληφκσζεο - κπνθηνλίαο αιιά θαη µε ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε αλάινγα µε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο.  

Ζ ηήξεζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνδνκή, ζηνλ εμνπιηζκφ, ζηελ 

ηήξεζε ησλ αξρείσλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, εληνκνθηνλίαο - κπνθηνλίαο, πξνζσπηθνχ, 

ζεξκνθξαζηψλ θαη ηρλειαζηκφηεηαο (πξνκεζεπηέο), απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνειέγρνπ.  

Οη θαησηέξσ νξηδφκελεο απαηηήζεηο πγηεηλήο ηζρχνπλ αλάινγα µε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δειψλνληαη 

απφ ηελ επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο θαη ζχκθσλα µε ηα νξηδφκελα απφ 

ηνλ Δ. Κ 852/2004.  

 

Δλ ζπλερεία γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ρψξσλ, ρσξίο φκσο λα θαζνξίδνληαη επαθξηβψο 

ηα αληίζηνηρα εκβαδά. Αλαιχνληαη νη παξαθάησ ελφηεηεο: 

 ΟΗΚΖΜΑ  

 ΥΩΡΟΗ  

 ΓΑΠΔΓΑ, ΣΟΗΥΟΗ, ΟΡΟΦΔ, ΘΤΡΔ, ΠΑΡΑΘΤΡΑ  

 ΤΓΡΔΤΖ 

 ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ - ΣΔΡΔΑ ΚΑΗ ΤΓΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ.  

 ΦΩΣΗΜΟ - ΑΔΡΗΜΟ.  

 ΑΠΑΓΩΓΖ ΚΑΠΝΩΝ - ΑΔΡΗΩΝ ΚΑ ΤΔΩ  

 ΑΠΟΓΤΣΖΡIΑ - ΑΠΟΥΩΡΖΣΖΡΗΑ.  

 ΥΖΜΗΚΑ - BIOΛOΓΗKA ΑΠΟΥΩΡΖΣΖΡΗΑ  

 

ΑΡΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ  

 

Όιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα θαηάιιεια αξρεία ηεθκεξίσζε 

δηαδηθαζηψλ, ζχκθσλα µε ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ 852/2004 (haccp, iso 22000 θιπ), αλάινγα µε 

ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο.  

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΡΟΦΙΜΩΝ  

Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ άξζξνπ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα VI, Κεθάιαην Α ηεο 

ππ' αξηζµ. 15523/2006 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο.  

 

ΠIΣΟΠΟIΗΣIΚΟ YΓΔIΑ - ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΓΙΔIΝΗ  

Όζνη αζθνχλ ή επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ ρεηξηζηή ηξνθίκσλ ή πνηψλ, ή λα εξγαζηνχλ 

ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη µε πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ζχκθσλα 

http://www.skiadas.gr/skiadas-blog-iso-view.php?id=1


µε ηελ Τγεηνλνκηθή δηάηαμε ππ' αξηζµ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ 35797(ΦΔΚ1199/11-4-2012) φπσο θάζε θνξά 

ηζρχεη. (έπονται οι σποτρεώσεις στετικά με την ατομική σγεία και σγιεινή) 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη µε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα φηη:  

 Οη ρεηξηζηέο ηξνθίκσλ εθπαηδεχνληαη ζρεηηθά µε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ 

αλάινγα µε ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο.  

 Οη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο βάζεη ησλ αξρψλ HACCP 

ή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ νδεγψλ νξζήο πξαθηηθήο εθπαηδεχνληαη θαηάιιεια γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο.  

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη µε θαηάιιειν αξρείν πνπ ζα δηαηεξείηαη ζην 

αξρείν πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα µε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο.  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ 

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ & 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ. 

Γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο δηάηαμεο ζηνπο ρψξνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη πάζεο θχζεσο ρψξνπο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

δηελεξγείηαη απφ ηνχο αξκφδηνπο ππαιιήινπο Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο .  Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο αζθείηαη, 

ηαθηηθά ή έθηαθηα ζηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 3 επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, θαζψο θαη ζηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηαζηήκαηα θαη γεληθά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ (λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, ηδησηηθέο θιηληθέο, παηδηθνί ζηαζκνί δεκφζηνη ή ηδησηηθνί, 

μελνδνρεία χπλνπ, αίζνπζεο δεκφζησλ ζεακάησλ, θνκκσηήξηα, θνπξεία, ινπηξά, ρψξνη πγηεηλήο θαη 

θπιηθεία ππαίζξησλ δεκνζίσλ ζεακάησλ, φπσο ζεξηλψλ θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ, αζιεηηθψλ 

γεπέδσλ, θ. η. φκ., θαζψο θαη θάζε είδνπο θαηαζθελψζεηο, θαηνηθίεο – ρψξνη δηαβίσζεο πνιιψλ 

αηφκσλ θιπ). 

ηα θάζε είδνπο ζπγθνηλσληαθά κέζα (μεξάο, ζάιαζζαο θαη αέξνο). ηα θάζε είδνπο εξγνζηάζηα, 

εξγαζηήξηα θαη θαηαζηήκαηα, νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφ λα επηδξάζνπλ 

δπζκελψο ηε δεκφζηα πγεία θαη ζην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα. ηηο πδξεχζεηο, αξδεχζεηο, απνρεηεχζεηο 

θαη ζε θάζε είδνπο άιιεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. ηνλ ηξφπν θαη ζηα 

κέζα ζπιινγήο θαη απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ, θαζψο θαη ζηνπο ρψξνπο δηαζέζεσο ηνχησλ. ηηο 

πηελνηξνθηθέο ή θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο (βνπζηάζηα, ρνηξνζηάζηα, πνηκληνζηάζηα, 

πηελνηξνθία. θ. η. φκ.), θαζψο θαη ζηα ζθαγεία, ζηα εξγαζηήξηα θαηεξγαζίαο λσπψλ δεξκάησλ θαη ζε 

άιιεο παξφκνηεο επηρεηξήζεηο. 

ηα νπνηαδήπνηε κεηαρεηξηζκέλα είδε ηκαηηζκνχ, ππνδήζεσο, θιηλνζηξσκλήο, βηβιίσλ θ.η.νκ., ηα 

νπνία πξννξίδνληαη γηα εκπνξία ή επεμεξγαζία θαη ζηνπο ρψξνπο δηαζέζεσο, απνζεθεχζεσο θαη 

επεμεξγαζίαο απηψλ. 

ηνπο αλνηθηνχο, δεκνζίνπο ή ηδησηηθνχο, ρψξνπο (δξφκνη, πιαηείεο, θπζηθέο ή ηερλεηέο θνηιφηεηεο 

ηνπ εδάθνπο, αγξνί, ζεξκνθήπηα, απιέο, θσηαγσγνί πνιπθαηνηθηψλ θαη κεγάξσλ, αθηέο νκαδηθήο 



θνιπκβήζεσο, θνιπκβεηηθέο δεμακελέο θ. η. φκ.), θαζψο θαη ζηηο θαηνηθίεο, ζε πεξηπηψζεηο 

δεκηνπξγίαο αλζπγηεηλψλ εζηηψλ, εθφζνλ νη έλνηθνη ηνχησλ δέρνληαη ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ή επί 

αξλήζεψο ηνπο, εθφζνλ ππάξρεη έγγξαθε παξαγγειία ηεο αξκφδηαο Δηζαγγειηθήο Αξρήο, φπσο ν 

Νφκνο νξίδεη. 

Καηά ηνπο πγεηνλνκηθνχο ειέγρνπο νη νπνίνη δηελεξγνχληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο ησλ αξκφδησλ 

ειεγθηηθψλ αξρψλ ηεο Υψξαο γηα ηνλ ηαθηηθφ ή έθηαθην έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη νη Δζληθέο θαη Δπξσπατθέο Γηαηάμεηο. Γηα ηηο κε 

ζπκκνξθψζεηο αλαθέξνληαη νη πξνηεηλφκελεο βειηηψζεηο θαη θαζνξίδεηαη πξνζεζκία επαλειέγρνπ. Σν 

έληππν ειέγρνπ ζπκπιεξψλεηαη ζε δχν αληίγξαθα θαη ην έλα παξαδίδεηαη ζηνλ επηρεηξεκαηία κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ή απνζηέιιεηαη. Όζνλ αθνξά ηα ηξφθηκα, ιακβάλεηαη ππφςε ν 

ραξαθηεξηζκφο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα VI ηεο ΚΤΑ 15523/06. 

Οη παξαβάζεηο πνπ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηε Γεκφζηα Τγεία θαζψο θαη ε θαη’ εμαθνινχζεζε κε 

ζπκκφξθσζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζπγθεθξηκέλε παξάβαζε, ζπλεπάγεηαη επηβνιή θπξψζεσλ θαη 

αθνινπζεί ή ζχληαμε έθζεζεο πγεηνλνκηθήο επηζεψξεζεο, ε νπνία απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα θαηά 

ηνλ Νφκν Αξρή ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 19 ηεο παξνχζεο. 

ε πεξίπησζε άξλεζεο ή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξεκπφδηζεο ησλ εθιεθηηθψλ αξρψλ ζηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, απηνί κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ ζπλδξνκή ησλ θαηά ηφπνπο 

αζηπλνκηθψλ ή ιηκεληθψλ αξρψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ πγεηνλνκηθψλ ειέγρσλ απνζηέιινληαη αλά 

έηνο ζπγθεληξσηηθά ζηελ Γ/λζε Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ε νπνία ηα θνηλνπνηεί 

ζηνλ ΔΦΔΣ. 

 

ΚΤΡΩΔΙ –ΠΡΟΣΙΜΑ 

Ζ ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο, ή δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

άξλεζεο ή ηεο παξεκπφδηζεο ειέγρνπ, ηεο ππνηξνπήο ζε κε ζπκκφξθσζε, ζπλεπάγεηαη πνηληθέο θαη 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ζθξάγηζε ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο απφ ηελ 

αδεηνδνηνχζα αξρή. Ζ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

αλαθαιείηαη απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο, 

πξνζσξηλά θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο νξηζηηθά. Ζ αλαθιεζείζα άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

επαλαρνξεγείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκκφξθσζεο ηεο επηρείξεζεο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο. ηνπο παξαβάηεο ηεο παξνχζαο επηβάιινληαη, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ 

αδηθήκαηνο, δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ρξεκαηηθά πξφζηηκα ζχκθσλα κε ην λφκν 

4025/2011(ΦΔΚ228/ηΑ/2-11-2011) άξζξν 43 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Νφκν 

4075/2012(ΦΔΚ89/ηΑ/11-4-2012), άξζξν 58. ε ιίαλ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αλ απφ πιήξσο 

αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ή ελ ειιείςεη, ηεο Τγεηνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο πξνθχπηεη φηη απφ ηε ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, θηλδπλεχεη άκεζα ε 

Γεκφζηα Τγεία, ν Πεξηθεξεηάξρεο εθδίδεη απφθαζε γηα ηελ πξνζσξηλή απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο αλσηέξσ επηρείξεζεο ε νπνία εθηειείηαη ακέζσο απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή θαη ηαπηφρξνλα θηλεί 

ηελ πεξηγξαθφκελε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηαδηθαζία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο 

απνθαζίδεη γηα ηελ νξηζηηθή ή ηελ πξνζσξηλή, γηα νξηζκέλν ρξφλν, απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 



ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

1. Οη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο παξνχζαο, ππφθεηληαη γεληθά ζηνπο φξνπο ηεο, νη δε θνξείο εθκεηαιιεχζεψο ηνπο 

νθείινπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηηο  εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ζηνπο αλσηέξσ φξνπο, πιελ 

εθείλσλ πνπ απαηηνχλ θηηξηαθέο κεηαηξνπέο, νπφηε ζα εθηειεζζνχλ κφλνλ νη εθηθηέο 

βειηηψζεηο. 

2. Γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ πξνζαξκνγή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ή/θαη 

πνηψλ ε Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ζα νξίζεη εχινγε, γηα θάζε πεξίπησζε, πξνζεζκία, πνπ ζα 

αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δηαπίζησζεο ησλ ειιείςεσλ, ε νπνία δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 

έμη (6) κήλεο. 

3. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δελ ζα ζίγνληαη απνθηεκέλα λνκίκσο δηθαηψκαηα 

επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηα νπνία ηδξχζεθαλ πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζην φλνκα ηνπ ίδηνπ θνξέα, φπσο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο θαζηζκάησλ, πνπ 

είλαη δπλαηφ λα αλαπηχζζνληαη ηελ αίζνπζα πειαηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο θαηεγνξίαο 

«επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο», ν νπνίνο έρεη ππνινγηζζεί κε βάζε ηηο 

ηζρχνπζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πγεηνλνκηθέο 

δηαηάμεηο. Γηα ηα παξαπάλσ θαηαζηήκαηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο σο πξνο 

ηα πξνζθεξφκελα είδε κε βάζε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληίζηνηρε 

θαηεγνξία ηεο λέαο θαηάηαμεο ηνπ είδνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

4. Δπηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πνπ άξρηζαλ λα ηδξχνληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 

παξνχζαο, εθφζνλ ε αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα 

έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα Αδεηνδνηνχζα Αξρή εληφο πεληακήλνπ απφ ηελ εκέξα απηή, 

θξίλνληαη σο πξνο ηνπο φξνπο ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηνπο ρψξνπο ηνπο (εκβαδφλ, θαηαζθεπή 

απνρσξεηεξίσλ, απνζηάζεηο θ.ι.π.) κε βάζε ην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, πνπ ίζρπε θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο ηδξχζεψο ηνπο, αλ νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο είλαη απζηεξφηεξεο σο πξνο ηνπο 

αλσηέξσ φξνπο. 

5. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη ζε πεξηπηψζεηο 

επαλεμεηάζεσο ησλ αλαθεξφκελσλ ζε απηή θαηαζηεκάησλ, είηε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 

ζπκπιεξψζεσο ειιείςεσλ, πνπ είραλ επηζεκαλζεί θαηά ηελ αξρηθή θξίζε ηνπο, είηε ιφγσ ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο πξσηνβάζκηαο θξίζεψο ηνπο, έζησ θαη αλ θαηά ηελ εκέξα θαηαζέζεσο 

ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο αηηήζεσο ή ηεο ελζηάζεσο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ είρε πεξάζεη 

πεληάκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ νξίδεη ε αλσηέξσ παξάγξαθνο. 

6. Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ επηρεηξήζεσο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, εθφζνλ επηζπκνχλ κπνξνχλ 

κε αίηεζή ηνπο πξνο ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή ζπλνδεπφκελε απφ γλσκάηεπζε ηεο νηθείαο 

Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο λα δεηήζνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

κε λέα άδεηα ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε θαηεγνξία ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηελ 

αλαθεξφκελε ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαηάηαμε. Δηδηθφηεξνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ είδνπο 

ηεο επηρείξεζεο ζα γίλεηαη κφλν αλ ζηελ αλσηέξσ αίηεζε γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά θαη απηή 

ζα ηίζεηαη εληφο παξελζέζεσο. 



7.  Γηαηάμεηο Νφκσλ ή Καλνληζηηθψλ Πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε είδε 

θαηαζηεκάησλ φπσο απηά είραλ θαηεγνξηνπνηεζεί κε ηελ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε 

Α1β/8577/83(ΦΔΚ 526/η.β./1983) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ γηα 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαηαζηεκάησλ.  

 


