ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Α1β/8577/83
Υγειονοµικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων
επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων
ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστηµάτων τροφίµων ή/ και
ποτών.
(ΦΕΚ 526/Β/8-9-83)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τον Α.Ν. 2520/40 «περί Υγειονοµικών ∆ιατάξεων».
Το Π.∆. 544/77 «περί Οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών»
Το άρθρο 14 Ν. 1266/82, που τροποποίησε το άρθρο 12 Ν. 400/76 «περί Υπουργικού
Συµβουλίου και Υπουργείων».
Την κοινή απόφαση του Προέδρου της Κυβερνήσεως και του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας 1512/82 για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και
Πρόνοιας (ΦΕΚ 856/Β/29-10-82).
Την υγειονοµική ∆ιάταξη Α1β/11261/81 µε θέµα «Υγειονοµικός Έλεγχος, γενικοί όροι
ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστηµάτων και εργαστηρίων τροφίµων ή/και ποτών και
ειδικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστηµάτων τροφίµων ή/και ποτών» (ΦΕΚ
46/Β/8-2-8).
Τα σχετικά έγγραφα των Περιφερειακών Υγειονοµικών Υπηρεσιών και Επαγγελµατικών
Οργανώσεων στα οποία διατυπώνονται προτάσεις για την τροποποίηση της Α1β/11261/81
Υγειονοµικής ∆ιατάξεως, αποφασίζουµε:
Αντικαθιστούµε την ΑΙβ/11261/81 Υγειονοµική ∆ιάταξη µε την παρούσα όµοια, η οποία
θα ισχύει σε όλη την Επικράτεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Υγειονοµικός Έλεγχος
Άρθρο 1
Ορισµοί
1. «Υγειονοµικός έλεγχος» είναι η λεπτοµερής εξέταση από τις αρµόδιες Υγειονοµικές
Υπηρεσίες των τροφίµων ζωικής ή φυτικής προελεύσεως και των ποτών, καθώς και των
αντικειµένων, των χώρων και των εγκαταστάσεων, που παρουσιάζουν υγειονοµικό
ενδιαφέρον, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, στο άρθρο 2, για να διαπιστωθούν
τυχόν δυσµενείς επιδράσεις στη δηµόσια Υγεία και στο περιβάλλον γενικότερα.
Σκοπός του Υγειονοµικού ελέγχου είναι η προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας.
2. «Υγειονοµική Υπηρεσία» καλείται η αρµόδια για τα θέµατα ∆ηµόσιας Υγείας
Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που βρίσκεται σε κάθε νοµό, άσχετα από
τη διοικητική της εξάρτηση.
Άρθρο 2
Που ασκείται ο Υγειονοµικός έλεγχος
Αναλυτικά ο Υγειονοµικός έλεγχος ασκείται, τακτικά ή έκτακτα, πλην των τροφίµων και
ποτών, και:

Στους χώρους και στα µέσα παραγωγής, επεξεργασίας, βιοµηχανοποιήσεως, εµπορίας,
διακινήσεως, αποθηκεύσεως, συντηρήσεως, πωλήσεως και καταναλώσεως τροφίµων και
ποτών.
Στα µαγειρεία, εστιατόρια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους υγιεινής των εργοστασίων
γενικά, ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας και άλλων παρόµοιων επιχειρήσεων.
Στα υγειονοµικού ενδιαφέροντος καταστήµατα και γενικά στις εγκαταστάσεις των
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχεία ύπνου, αίθουσες δηµόσιων θεαµάτων,
κοµµωτήρια, κουρεία, λουτρά, χώροι υγιεινής και κυλικεία υπαίθριων δηµοσίων
θεαµάτων, όπως θερινών κινηµατογράφων και θεάτρων, αθλητικών γηπέδων, κ.τ.όµ.,
καθώς και κάθε είδους κατασκηνώσεις κλπ).
Στα κάθε είδους συγκοινωνιακά µέσα (ξηράς, θάλασσας και αέρος)
Στα κάθε είδους εργοστάσια, εργαστήρια και καταστήµατα, οι συνθήκες λειτουργίας των
οποίων είναι δυνατό να επιδράσουν δυσµενώς στη δηµόσια υγεία και στο περιβάλλον
γενικότερα.
Στις υδρεύσεις, αρδεύσεις, αποχετεύσεις και σε κάθε είδους άλλες τεχνικές εγκαταστάσεις
υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Στον τρόπο και στα µέσα συλλογής και αποκοµιδής των απορριµάτων, καθώς και στους
χώρους διαθέσεως τούτων.
Στις πτηνο ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (βουστάσια, χοιροστάσια, ποιµνιοστάσια,
πτηνοτροφία. κ.τ. όµ.), καθώς και στα σφαγεία, στα εργαστήρια κατεργασίας νωπών
δερµάτων και σε άλλες παρόµοιες επιχειρήσεις.
Στα οποιαδήποτε µεταχειρισµένα είδη ιµατισµού, υποδήσεως, κλινοστρωµνής, βιβλίων
κ.τ.οµ., τα οποία προορίζονται για εµπορία ή επεξεργασία και στους χώρους διαθέσεως,
αποθηκεύσεως και επεξεργασίας αυτών.
Στους ανοικτούς, δηµοσίους ή ιδιωτικούς, χώρους (δρόµοι, πλατείες, φυσικές ή τεχνητές
κοιλότητες του εδάφους, αγροί, θερµοκήπια, αυλές, φωταγωγοί πολυκατοικιών και
µεγάρων, ακτές οµαδικής κολυµβήσεως, κολυµβητικές δεξαµενές κ.τ. όµ.), καθώς και στις
κατοικίες, σε περιπτώσεις δηµιουργίας ανθυγιεινών εστιών, εφόσον οι ένοικοι τούτων
δέχονται τον υγειονοµικό έλεγχο ή, επί αρνήσεώς τους, εφόσον υπάρχει έγγραφη
παραγγελία της αρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής, όπως ο Νόµος ορίζει.
Άρθρο 3
Αρµόδιος Φορέας Υγειονοµικού Ελέγχου
1. Αρµόδια και υπεύθυνη Υπηρεσία για τον προγραµµατισµό του Υγειονοµικού ελέγχου
είναι η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Ο ∆/ντής της
∆/νσεως ∆ηµόσιας Υγιεινής παρακολουθεί και εποπτεύει τον τρόπο εφαρµογής του
Υγειονοµικού Κανονισµού, προβαίνοντας ο ίδιος, όταν κρίνει σκόπιµο, στην άσκηση
Υγειονοµικού ελέγχου ή αναθέτοντας το έργο τούτο σε άλλους αρµόδιους Υγειονοµικούς
υπαλλήλους της ∆/νσεως ∆ηµόσιας Υγιεινής.
2. Προκειµένου για υγειονοµικό έλεγχο των τροφίµων ζωικής προελεύσεως και των
εγκαταστάσεων παρασκευής, επεξεργασίας, αποθηκεύσεως, διακινήσεως, συντηρήσεως
και διαθέσεως αυτών, αρµόδια και υπεύθυνη για τον προγραµµατισµό του ελέγχου τούτου,
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νοµοθεσία είναι και η ∆/νση Κτηνιατρικής
∆ηµοσίας Υγείας του Υπουργείου Γεωργίας.
Άρθρο 4
Αρµόδια Όργανα Υγειονοµικού Ελέγχου.

1. Η αρµοδιότητα για την άσκηση τον Υγειονοµικού ελέγχου ανήκει στους Υγειονοµικούς
υπαλλήλους (Υγιεινολόγοι Ιατροί, άλλοι Ιατροί και Επόπτες ∆ηµοσίας Υγείας) της
∆/νσεως ∆ηµοσίας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των Υγειονοµικών
Υπηρεσιών των Νοµαρχιών ή, προκειµένου για την περιοχή Νοµαρχίας Αττικής, των
Υγειονοµικών Υπηρεσιών των ∆ιαµερισµάτων αυτής.
2.- Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, προκειµένου για υγειονοµικό έλεγχο τροφίµων ζωικής
προελεύσεως και των εγκαταστάσεων παρασκευής, επεξεργασίας, αποθηκεύσεως,
συντηρήσεως, διακινήσεως και διαθέσεως αυτών, εφαρµόζονται και οι εκάστοτε
ισχύουσες σχετικές διατάξεις των νοµοθεσιών των Υπουργείων Γεωργίας και ∆ηµόσιας
Τάξεως, σύµφωνα µε τις οποίες η αρµοδιότητα ασκήσεως του ανωτέρου υγειονοµικού
ελέγχου ανήκει και στους Κτηνιάτρους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και της Αστυκτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως.
3.- Είναι δυνατό κατά την άσκηση του υγειονοµικού ελέγχου να συνεργάζονται µε τους
υπαλλήλους της παρ. 1 του παρόντος και υπάλληλοι άλλων Κρατικών Φορέων
(Αστυνοµικών Αρχών, Υπηρεσιών Κτηνιατρικής, Εµπορίου, Ε.Ο.Τ. κ. ά.), στην
περίπτωση όµως αυτή η ευθύνη για τη σωστή διεξαγωγή του ελέγχου τούτου ανήκει κατά
κύριο λόγο στους αρµόδιους Υγειονοµικούς υπαλλήλους. Αν όµως πρόκειται για
υγειονοµικό έλεγχο τροφίµων ζωικής προελεύσεως, κατά τον οποίον συµπράττουν και
Κτηνίατροι των Υπουργείων Γεωργίας ή ∆ηµοσίας Τάξεως, η ευθύνη του χαρακτηρισµού
των τροφίµων αυτών ανήκει στους ειδικούς αυτούς επιστήµονες κρατικούς υπαλλήλους.
4. -∆εν επιτρέπεται η άσκηση υγειονοµικού ελέγχου από άλλους Κρατικούς υπαλλήλους ή
υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆. ή Οργανισµών χωρίς τη συµµετοχή κατ’ αυτόν και αρµόδιου
Υγειονοµικού υπαλλήλου, µε εξαίρεση τους ειδικούς για την κάθε περίπτωση επιστήµονες
υπαλλήλους Κρατικών Φορέων αρµοδίων, βάσει της κειµένης νοµοθεσίας, για τον
υγειονοµικό έλεγχο των τροφίµων και των χώρων παρασκευής, επεξεργασίας,
αποθηκεύσεως, διακινήσεως, εµπορίας και διαθέσεως αυτών ή για σαφώς καθορισµένους
υγειονοµικούς ελέγχους, όπως είναι ο έλεγχος της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος ή ο
έλεγχος των εργασιακών χώρων.
5.- Υγειονοµικός έλεγχος σε υπαίθριους χώρους, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, για την
ανακάλυψη ή εξακρίβωση εστιών ρυπάνσεως του περιβάλλοντος, και στους πλανόδιους ή
στάσιµους πωλητές τροφίµων, για τη διαπίστωση των συνθηκών διαθέσεως των
πωλουµένων ειδών, ασκείται και από τα Όργανα των οικείων Αστυνοµικών Αρχών ή της
Αστυνοµίας του οικείου Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, εφόσον η άσκηση του
ελέγχου τούτου ανήκει στη δικαιοδοσία και των Υπηρεσιών αυτών.
6.- Χηµικοί, υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εµπορίου, οι
οποίοι ασκούν έλεγχο τροφίµων και ποτών, εφαρµόζοντας τις σχετικές ∆ιατάξεις του
Κώδικα Τροφίµων και της Αγορανοµικής νοµοθεσίας, µπορούν να προβαίνουν σε
περαιτέρω ενέργειες, κατά τα οριζόµενα στις σχετικές Υγειονοµικές ∆ιατάζεις, αν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους διαπιστώσουν ότι διαθέτονται στην κατανάλωση
τρόφιµα ακατάλληλα ή επιβλαβή ή επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος. Βιβλία υγειονοµικών επιθεωρήσεων. Βιβλιάρια υγείας.
Άρθρο 5
Ορισµοί

Ι. –« Καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος» είναι τα καταστήµατα, στα οποία γίνεται
παρασκευή ή/ και διάθεση σε πελάτες («καθισµένους, όρθιους, περαστικούς) 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
προσφοράς υπηρεσιών εξαιτίας των οποίων µπορεί να προκληθεί βλάβη στη δηµόσια
υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα και στις άλλες Υγειονοµικές διατάξεις.
2. «Εργαστήρια ή εργοστάσια υγειονοµικού ενδιαφέροντος» είναι τα εργαστήρια ή
εργοστάσια, στα οποία γίνεται παρασκευή, επεξεργασία, συσκευασία, κλπ. χειρισµοί
τροφίµων ή ποτών, χωρίς όµως απευθείας διάθεση των προϊόντων τους στο Καταναλωτικό
Κοινό, καθώς και τα εργαστήρια ή εργοστάσια χάρτινων ή πλαστικών ή από οποιοδήποτε
άλλο υλικό παρασκευαζοµένων ειδών, τα οποία προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για µια
µόνο φορά ως περιέκτες τροφίµων ή ποτών ή ως µέσα ατοµική υγιεινής, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στην παρούσα και στις άλλες Υγειονοµικές ∆/ξεις.
Άρθρο 6.
Άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων, εργαστηρίων, και εργοστασίων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
1.- Για την ίδρυση και λειτουργία καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου
υγειονοµικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια της οικείας Αστυνοµικής Αρχής,
χορηγούµενη µε σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής ή, αν δεν
προβλέπεται από το Νόµο τέτοια Επιτροπή, της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας, ότι
πληρούνται οι όροι των σχετικών Υγειονοµικών διατάξεων.
2.- Εξαιρούνται από την υποχρέωση αποκτήσεως της ανωτέρω άδειας της Αστυνοµικής
Αρχής τα καταστήµατα ή εργαστήρια ή εργοστάσια υγειονοµικού ενδιαφέροντος, για τα
οποία οι ειδικοί Νόµοι ή ∆ιατάγµατα προβλέπουν τη χορήγηση αδείας ιδρύσεως και
λειτουργίας από άλλο Κρατικό Φορέα µε σύµφωνη γνώµη της οικείας Υγειονοµικής
Υπηρεσίας ή της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής ή άλλου αρµόδιου Συλλογικού
Οργάνου, στο οποίο συµµετέχει και εκπρόσωπος της Υγειονοµικής Υπηρεσίας.
Επίσης εξαιρούνται από την υποχρέωση αποκτήσεως της ανωτέρω αδείας τα εργαστήρια
και εργοστάσια οινοπνευµατωδών ποτών, τεµαχισµού και αποστεώσεως κρέατος και
παρασκευής κιµά, ελαιουργίας και µακαρονοποιίας, καθώς και οι κάθε είδους
αλευρόµυλοι.
3. Αν από ειδικές διατάξεις Νόµου ή ∆/µατος προβλέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας
καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος από άλλον
Κρατικό Φορέα, χωρίς την προηγουµένη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υγειονοµικής
Επιτροπής ή της οικείας Υγειονοµικής Υπηρεσίας, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να
αποκτήσει την άδεια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου πριν από την άδεια, που προβλέπουν
οι ανωτέρω ειδικές διατάξεις. Η παράγραφος αυτή δεν εφαρµόζεται στα εργαστήρια και
εργοστάσια του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου.
Αν για την ίδρυση καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού
ενδιαφέροντος απαιτείται, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις Νόµου ή ∆/µατος κ.λπ., άδεια
σκοπιµότητας εκδιδόµενη από τον Νοµάρχη ή άλλη Αρχή, η προβλεπόµενη από το παρόν
άρθρο άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας τούτου χορηγείται µετά την απόκτηση της ανωτέρω
άδειας σκοπιµότητας, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην αίτηση του
ενδιαφερόµενου µαζί µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας άλλα δικαιολογητικά.
4. Η άδεια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
(εταιρικές επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί κ.λπ.) και ισχύει για το κτίριο και τους χώρους, για
τους οποίους έχει εκδοθεί, χωρίς χρονικούς περιορισµούς. Κατ’ εξαίρεση, οι άδειες, που

χορηγούνται µε βάση τις Αστυνοµικές ∆/ξεις «περί υπαιθρίων επαγγελµάτων», σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις των οικείων άρθρων της παρούσας, ισχύουν για ορισµένο
χρόνο, σύµφωνα µε τις Αστυνοµικές αυτές ∆ιατάξεις.
Οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων, εργαστηρίων και εργοστασίων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την παρ. 6 άρθρου 1 της
ΓΙγ/6001/67 Υγειονοµικής ∆ιατάξεως, έστω και αν δεν έχουν ανανεωθεί µετά τη λήξη
τους, ή µε την παρ. 4 ή 8 του άρθρου 6 της ΑΙβ/11261/81 όµοιας, εξακολουθούν να
ισχύουν χωρίς χρονικούς περιορισµούς, εφόσον δεν συντρέχουν οι αναφερόµενοι στο
άρθρο ΙI της παρούσας λόγοι ανακλήσεώς τους. Οι κάτοχοι όµως των ανωτέρω αδειών
οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, σύµφωνα µε το άρθρο 53 της
παρούσας, για την προσαρµογή όσο είναι δυνατό, των εγκαταστάσεων τους στις
απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων της παρούσας και άλλων συναφών Υγειονοµικών
∆ιατάξεων, ∆ιαταγµάτων κ.λπ. και για την εξασφάλιση υγιεινότερων συνθηκών λειτουργίας τους.
Προκειµένου περί εταιρικών επιχειρήσεων, η άδεια εκδίδεται στο όνοµα είτε του νοµίµως
οριζόµενου εκπροσώπου της, είτε της επιχειρήσεως, στην τελευταία όµως περίπτωση η
επιχείρηση, µε πράξη της κοινοποιούµενη στις αρµόδιες Υγειονοµικές και Αστυνοµικές
Αρχές οφείλει να ορίσει έναν από τους εταίρους της ως υπεύθυνο για την τήρηση των
απαιτήσεων των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονοµικών ∆ιατάξεων.
5.- Θεωρείται ίδρυση νέου καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού
ενδιαφέροντος και συνεπώς απαιτείται νέα άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας τούτου η
µεταφορά ή επέκταση ή αλλαγή ή µεταβίβασή του, καθώς και η ουσιώδης τροποποίηση
των υγειονοµικών όρων λειτουργίας του, εκτός αν, κατά τις διαπιστώσεις της αρµόδιας
Υγειονοµικής Υπηρεσίας, η γινοµένη τροποποίηση είχε σαν συνέπεια τη βελτίωση των
υγειονοµικών συνθηκών λειτουργίας τούτου.
Ως µεταβίβαση καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος
εννοείται και η εκχώρηση µε ενοίκιο της εκµεταλλεύσεως των εγκαταστάσεων (οίκηµα,
εξοπλισµός κλπ.) τούτου από τον κάτοχο της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας του σε άλλο
πρόσωπο.
Για τη χορήγηση της απαιτούµενης άδειας λόγω µεταφοράς ή επεκτάσεως ή αλλαγής ή
ουσιώδους τροποποιήσεως των υγειονοµικών όρων λειτουργίας του ή µεταβιβάσεως
καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος, θα
ακολουθείται η ίδια διαδικασία, όπως και προκειµένου για άδεια νεοϊδρυόµενου
καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, που καθορίζει το άρθρο 8 της παρούσας, και
θα λαµβάνονται υπόψη οι Υγειονοµικές ∆ιατάξεις και άλλες διατάξεις της σχετικής
νοµοθεσίας, που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως του ενδιαφεροµένου για
την απόκτηση της νέας άδειας.
Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεως ή θανάτου του προσώπου, στο όνοµα του
οποίου έχει εκδοθεί η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου ή
εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος, και της τυχόν µεταβιβάσεως τούτου στη
σύζυγο ή στα τέκνα ή σε συντηρούµενα απ’ αυτό αδέλφια του ανωτέρω προσώπου, η
άδεια λειτουργίας του αντικαθίσταται υποχρεωτικά µε νέα άδεια, εκδιδόµενη στο όνοµα
του προσώπου, στο οποίο µεταβιβάζεται, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου
8 της παρούσας. Τούτο δεν ισχύει σε περιπτώσεις που, πέρα από την ανωτέρω
µεταβίβαση, έχει γίνει και µεταφορά ή επέκταση ή αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των
υγειονοµικών όρων λειτουργίας του καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, οπότε
για την έκδοση της νέας άδειας εφαρµόζεται το άρθρο 8 της παρούσας.
Η αντικατάσταση, για οποιοδήποτε λόγο, του εκπροσώπου εταιρικής επιχειρήσεως, στο
όνοµα τον οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου ή

εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος, από άλλον συνέταιρο δεν θεωρείται
µεταβίβαση του καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, εφόσον, προκειµένου για
προσωπική εταιρεία δεν αποχώρησαν όλα τα πρόσωπα, που την ίδρυσαν, ή, προκειµένου
για ανώνυµη εταιρεία η πλειοψηφία των µετόχων της εξακολουθεί να υπάρχει στα
ιδρυτικά µέλη της.
Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου η άδεια λειτουργίας του καταστήµατος ή
εργαστηρίου ή εργοστασίου αντικαθίσταται µε νέα άδεια, εκδιδόµενη στο όνοµα του νέου
εκπροσώπου της εταιρικής επιχειρήσεως χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 8 της
παρούσας, µε την επιφύλαξη της διατάξεως του εποµένου εδαφίου. Κατά τον ίδιο τρόπο
αντικαθίσταται η άδεια λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αν ζητηθεί η προσθήκη σ’ αυτήν του ονόµατος και άλλου
συνεταίρου.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις, οπότε απαιτείται νέα άδεια, για την
έκδοση της οποίας ακολουθείται η περιγραφόµενη στο άρθρο 8 της παρούσας διαδικασία,
ήτοι:
αν προκειµένου για προσωπική εταιρεία, έχουν αποχωρήσει όλα τα πρόσωπα, που την
ίδρυσαν.
αν προκειµένου για ανώνυµη εταιρεία, η πλειοψηφία των µετόχων αυτής έπαυσε να
ανήκει στα ιδρυτικά µέλη της.
αν παράλληλα µε τη µεταβολή της εκπροσωπήσεως της εταιρικής επιχειρήσεως, έχει γίνει
και µεταφορά ή επέκταση ή αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων
λειτουργίας του καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου αυτής.
Μέχρι την αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου ή
εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος εταιρικής επιχειρήσεως λόγω αλλαγής του
εκπροσώπου της, στο όνοµα του οποίου είχε εκδοθεί η προηγουµένη άδεια, η εταιρική
επιχείρηση οφείλει να ορίσει εκπρόσωπό της ως υπεύθυνο για την τήρηση των
επιβαλλοµένων µε την εκάστοτε ισχύουσα υγειονοµική νοµοθεσία όρων.
Τα αναφερόµενα ανωτέρω για τις εταιρικές επιχειρήσεις εφαρµόζονται και προκειµένου
για επιχειρήσεις (καταστήµατα, εργαστήρια, εργοστάσια) υγειονοµικού ενδιαφέροντος των
κάθε είδους Συνεταιρισµών.
6. Η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου
υγειονοµικού ενδιαφέροντος θα διατηρείται σε καλή κατάσταση εντός υαλόφρακτου
πλαισίου, το οποίο θα είναι αναρτηµένο σε εµφανές σηµείο του χώρου της επιχειρήσεως.
7. Σε περίπτωση µεταφοράς ή µεταβιβάσεως καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και επί διακοπής της λειτουργίας του για διάφορες
αιτίες, πλην της ανωτέρας βίας, επί χρονικό διάστηµα πέραν του έτους, η άδεια
λειτουργίας τούτου παύει να ισχύει και επιστρέφεται υποχρεωτικώς και ανυπερθέτως από
τον κάτοχό της στην οικεία Αστυνοµική Αρχή για ακύρωση.
Αν ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να επαναλειτουργήσει το κατάστηµα ή εργαστήριο ή
εργοστάσιο του µετά την επί ένα έτος και πλέον διακοπή της λειτουργίας του, ζητεί
αρµοδίως την έκδοση νέας άδειας, για τη χορήγηση της οποίας θα κρίνεται τούτο βάσει
των διατάξεων της ισχύουσας κατά την υποβολή της αιτήσεως του ενδιαφεροµένου
σχετικής νοµοθεσίας.
Επί εκδόσεως νέας άδειας λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου
υγειονοµικού ενδιαφέροντος λόγω επεκτάσεως ή αλλαγής ή ουσιώδους τροποποιήσεως
των υγειονοµικών όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας τούτου, η παλιά άδεια
επιστρέφεται στην οικεία Αστυνοµική Αρχή, επισυναπτόµενη στη σχετική αίτηση του
ενδιαφεροµένου για την έκδοση της νέας άδειας.

Αν διαπιστωθεί ότι κατάστηµα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο υγειονοµικού ενδιαφέροντος
λειτουργεί βάσει αδείας, που έχει εκδοθεί στο όνοµα προσώπου, το οποίο έπαυσε να
εκµεταλλεύεται τούτο, η Αστυνοµική Αρχή επιβάλλει το κλείσιµό του, επειδή λειτουργεί
παρανόµως, χωρίς την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας, και ασκεί ποινική δίωξη τόσο κατά
του νέου νοµέα του, όσο και κατά του κατόχου της παλιάς άδειας.
Τα εδάφια πρώτο και τέταρτο της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή και σε
περιπτώσεις, που το πρόσωπο στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί άδεια ιδρύσεως και
λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος θα
εκχωρήσει µε ενοίκιο την εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων (οίκηµα, εξοπλισµός κλπ.)
τούτου σε άλλο πρόσωπο.
8. Σε σεισµόπληκτες περιοχές επιτρέπεται η χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας
καταστήµατος ή εργαστηρίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος, µεταστεγαζόµενου
αναγκαστικά λόγω καταστροφής του οικήµατος, στο οποίο στεγάζονταν τούτο κατά τον
χρόνο που συνέβησαν οι σεισµοί, εφόσον το κατάστηµα ή εργαστήριο, θα εξακολουθεί να
λειτουργεί και στον νέο χώρο υπό τον ίδιο, όπως και πριν, φορέα.
Η ανωτέρω προσωρινή άδεια λειτουργίας εκδίδεται από την οικεία Αστυνοµική Αρχή
κατόπιν σύµφωνης γνώµης της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει της
οικείας Υγειονοµικής Υπηρεσίας, ότι το οίκηµα, στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστηµα
ή το εργαστήριο, πληροί τους αναφεροµένους τουλάχιστον στο άρθρο 51 της παρούσας
υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις.
Η διάρκεια της ανωτέρω άδειας θα είναι διετής, µπορεί όµως να παραταθεί µέχρι το
διπλάσιο, αν η αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή ή, εν ελλείψει, η οικεία Υγειονοµική
Υπηρεσία διαπιστώσει ότι στην περιοχή δεν έχουν εξασφαλισθεί ακόµη οι προϋποθέσεις
οριστικής στεγάσεως του καταστήµατος ή εργαστηρίου σε κατάλληλο κτίριο.
Για την οριστική εγκατάσταση σεισµόπληκτου καταστήµατος ή εργαστηρίου υγειονοµικού
ενδιαφέροντος σε ανοικοδοµηµένο οίκηµα, είτε στο ίδιο στο οποίο στεγάζονταν πριν από
την καταστροφή του από τους σεισµούς, είτε σε άλλο, απαιτείται νέα άδεια λειτουργίας
του. Για τη χορήγηση της νέας αυτής άδειας το ανωτέρω κατάστηµα ή εργαστήριο
κρίνεται ως προς τους χώρους του µε βάση το σχετικό νοµοθετικό καθεστώς, που ίσχυε
κατά την αρχική ίδρυση του στο οίκηµα που καταστράφηκε από τους σεισµούς.
Το προηγούµενο εδάφιο έχει εφαρµογή και στα σεισµόπληκτα καταστήµατα ή εργαστήρια
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, για τα οποία αφότου εγκαταστάθηκαν οριστικά σε
ανοικοδοµηµένα οικήµατα δεν έχει χορηγηθεί η απαιτούµενη, σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
νέα άδεια.
Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται και στα καταστήµατα ή εργαστήρια υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, που έχουν πληγεί από κάθε είδους άλλες θεοµηνίες.
9. Τα καταστήµατα, εργαστήρια και εργοστάσια υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που
λειτουργούν χωρίς την προβλεπόµενη από το παρόν άρθρο άδεια ιδρύσεως και
λειτουργίας, κλείονται αυτεπαγγέλτως από την οικεία Αστυνοµική Αρχή, οι δε παραβάτες
διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 2720/40.
Η υποβολή στην οικεία Αστυνοµική Αρχή της αιτήσεως του ενδιαφεροµένου και των
αναφεροµένων στο άρθρο 7 της παρούσας δικαιολογητικών για την απόκτηση άδειας
ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού
ενδιαφέροντος δεν αναστέλλει την εφαρµογή της διατάξεως του προηγούµενου εδαφίου.
Άρθρο 7
∆ικαιολογητικά - Σχεδιαγράµµατα.

1. Για την απόκτηση της άδειας του προηγούµενου εδαφίου ο ενδιαφερόµενος καταθέτει
στην οικεία Αστυνοµική Αρχή σχετική αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται τα
σχεδιαγράµµατα κατόψεως των χώρων του καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου,
το προβλεπόµενο από τον Νόµο παράβολο και οι τυχόν απαιτούµενες, ανάλογα µε την
περίπτωση, βεβαιώσεις ή δηλώσεις, που ορίζουν τα άρθρα 15 παρ. 1, 3, 5, 7 και 9, 21 παρ.
3, 37 παρ. 4α (1), 38 παρ. 3α (1), 39 παρ.4α (1), 41, 51 παρ.2γ κ.ά, της παρούσας ή άλλες
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που θα ζητήσει η
Αστυνοµική Αρχή, ως αρµόδια για τον έλεγχο εφαρµογής άλλων Νοµοθεσιών (στοιχεία
νοµιµότητας κτιρίου, απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, κ.ά.).
Πλην των ανωτέρω δικαιολογητικών η αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί, εφόσον το
κρίνει σκόπιµο, να καλέσει εγγράφως ή προφορικώς τον ενδιαφερόµενο να υποβάλει
συµπληρωµατικά στοιχεία, να δώσει διευκρινήσεις ή να προβεί σε συµπληρώσεις κλπ. των
δικαιολογητικών του, σύµφωνα µε τις διατάξεις των ειδικών άρθρων της παρούσας.
2. Τα ανωτέρω σχεδιαγράµµατα θα συντάσσονται από διπλωµατούχο µηχανικό ή
υποµηχανικό ή εργοδηγό ή σχεδιαστή υπό κλίµακα 1:50 σε τρία αντίτυπα, θα
απεικονίζονται δε σ’ αυτά λεπτοµερώς όλοι οι χώροι της επιχειρήσεως και θα αναφέρονται
µε ακρίβεια οι διαστάσεις (µήκος, πλάτος, ύψος) και ο προορισµός του κάθε χώρου.
Ακόµη θα αποτυπώνονται και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων καταστήµατος των άρθρων
37, 38, 39 και 41 της παρούσας.
Ειδικά, προκειµένου για Σούπερ Μάρκετς και µικτά καταστήµατα τροφίµων, στα
σχεδιαγράµµατα θα σηµειώνονται, και οι νοητώς χωρισµένοι χώροι, που προορίζονται για
την εγκατάσταση του κάθε τµήµατος τούτων, για δε τα παντοπωλεία και τις αποθήκες
τροφίµων χονδρικού εµπορίου θα σηµειώνονται οι νοητώς καθορισµένοι χώροι
τοποθετήσεως ειδών καθαρισµού, αποσµητικών χώρων, εντοµοκτόνων και άλλων ειδών
άσχετων µε τα τρόφιµα, επιτρεπόµενων να πωλούνται στα καταστήµατα αυτά σύµφωνα µε
τις ειδικές διατάξεις της παρούσας.
Προκειµένου για µικρά καταστήµατα και εργαστήρια υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που
βρίσκονται σε οικισµούς κάτω των 5.000 κατοίκων, µπορεί να γίνουν δεκτά
σχεδιαγράµµατα, συνταγµένα από κατάλληλο και έµπειρο πρόσωπο, εφόσον έχουν
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω και θα ανταποκρίνονται πλήρως στην
πραγµατικότητα.
Γενικά, σχεδιαγράµµατα που δεν έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω και δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγµατικότητα επιστρέφονται στον ενδιαφερόµενο ως
απαράδεκτα.
3. Αν κατά την επιθεώρηση καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού
ενδιαφέροντος διαπιστωθεί αρµοδίως η συνδροµή των όρων και προϋποθέσεων, που
καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρούσας και των άλλων σχετικών Υγειονοµικών
∆ιατάξεων, τα τρία αντίτυπα των ανωτέρω σχεδιαγραµµάτων υπογράφονται από τα
αρµόδια υπηρεσιακά Όργανα, τα οποία ενήργησαν τον Υγειονοµικό έλεγχο, και
θεωρούνται από τον Προϊστάµενο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, και ακολούθως το µεν
ένα αντίτυπο παραµένει στον οικείο φάκελο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, τα δε άλλα δύο
επιστρέφονται στην οικεία Αστυνοµική Αρχή, η οποία παραδίδει το ένα αντίτυπο στον
ενδιαφερόµενο για να το διατηρήσει µαζί µε την άδεια λειτουργίας εντός υαλόφρακτου
πλαισίου, αναρτηµένο σε κατάλληλη θέση του χώρου των εγκαταστάσεων της
επιχειρήσεώς του και κρατάει το άλλο αντίτυπο στο αρχείο της.
Άρθρο 8
∆ιαδικασία εκδόσεως της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας

1. Η Αστυνοµική Αρχή διαβιβάζει στην αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία την αίτηση του
ενδιαφεροµένου για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος ή
εργαστηρίου ή εργοστασίου του, στην οποία επισυνάπτονται και όλα τα απαραίτητα για
την άσκηση του υγειονοµικού ελέγχου δικαιολογητικά
2. Η Υγειονοµική Υπηρεσία, εντός προθεσµίας δέκα το πολύ ηµερών, αφότου θα
παραλάβει την ανωτέρω αίτηση, πρέπει να αναθέτει στην αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή
ή, εν ελλείψει, στα αρµόδια Υγειονοµικά Όργανα την άσκηση του απαραίτητου
υγειονοµικού ελέγχου των χώρων και της συγκροτήσεως της νεοϊδρυόµενης επιχειρήσεως,
για να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις, που καθορίζουν
οι σχετικές διατάξεις της παρούσας και των άλλων Υγειονοµικών ∆ιατάξεων.
Προκειµένου για καταστήµατα, εργαστήρια ή εργοστάσια υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
που ιδρύονται εκτός της έδρας της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, ο ανωτέρω έλεγχος µπορεί
να ενεργηθεί σε προθεσµία µεγαλύτερη των δέκα ηµερών, όχι όµως πέραν του 20ηµέρου,
αφότου θα φθάσει η σχετική αίτηση στην Υγειονοµική Υπηρεσία, αναλόγως των
δυνατοτήτων της Υπηρεσίας αυτής για την κίνηση των αρµοδίων υπαλλήλων της.
Κατά τον ανωτέρω υγειονοµικό έλεγχο οι αρµόδιοι υπάλληλοι είναι δυνατόν να
λαµβάνουν κατά προσέγγιση, το πολύ µέχρι 50% του αναφερόµενους στις σχετικές
διατάξεις της παρούσας και των άλλων ισχυουσών Υγειονοµικών ∆ιατάξεων, ∆/γµάτων,
κλπ, αριθµούς, που επηρεάζουν τα ελάχιστα απαιτούµενα κατά περίπτωση ύψη ή άλλες
διατάξεις, εµβαδά και αποστάσεις, καθώς και τον αριθµό των κατοίκων ή των πελατών
της.
3. Μετά την άσκηση του απαραίτητου υγειονοµικού ελέγχου του νεοϊδρυόµενου
καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, η αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία,
επιστρέφει στην Αστυνοµική Αρχή την αίτηση του ενδιαφεροµένου µαζί µε τα σχετικά
δικαιολογητικά και τα δύο αντίτυπα των σχεδιαγραµµάτων υπογραµµένα και θεωρηµένα
σύµφωνα µε την παρ. 3 του προηγουµένου άρθρου, αν το κατάστηµα ή εργαστήριο ή
εργοστάσιο κριθεί κατάλληλο για την απόκτηση της ζητούµενης αδείας ή και τα τρία
αντίγραφα των σχεδιαγραµµάτων ανυπόγραφα και αθεώρητα, αν αυτό κριθεί ακατάλληλο.
Στο σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, πλην των ανωτέρω
αναφεροµένων στοιχείων, επισυνάπτεται και η γνωµοδότηση της αρµόδιας Υγειονοµικής
Επιτροπής (σε ένα αντίτυπο, αν είναι θετική, ή σε δύο αντίτυπα, αν είναι αρνητική) άλλως,
αν ο Νόµος δεν προβλέπει τη συγκρότηση τέτοιων Επιτροπών, η Υγειονοµική Υπηρεσία
µε το εν λόγω έγγραφό της γνωµοδοτεί για την καταλληλότητα ή µη των χώρων
συγκροτήσεως και του εξοπλισµού της νεοϊδρυόµενης επιχειρήσεως.
4. Αν κατάστηµα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο υγειονοµικού ενδιαφέροντος παρουσιάζει
µικροελλείψεις, οι οποίες είναι δυνατό να συµπληρωθούν σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα,
η αρµόδια υγειονοµική επιτροπή, ή εν ελλείψει, η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί, αν το
ζητήσει ο ενδιαφερόµενος, να ορίσει εύλογη προθεσµία, το πολύ δέκα ηµερών, για τη
συµπλήρωση των ελλείψεων και µετά τη λήξη της προθεσµίας αυτής να επαναλάβει τον
υγειονοµικό έλεγχο, ενεργώντας περαιτέρω σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο.
5. Αν κατάστηµα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο υγειονοµικού ενδιαφέροντος κριθεί
ακατάλληλο, γιατί δεν πληροί ουσιώδεις υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις,
καθοριζόµενους από τις σχετικές διατάξεις της παρούσας και των εκάστοτε ισχυουσών
άλλων σχετικών Υγειονοµικών διατάξεων ή γενικά της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας,
στη γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Επιτροπής, ή εν ελλείψει, της Υγειονοµικής
Υπηρεσίας θα αναφέρονται σαφώς και λεπτοµερώς οι διαπιστώσεις των αρµοδίων
υπηρεσιακών Οργάνων, που ενήργησαν τον υγειονοµικό έλεγχο, στις οποίες στηρίχθηκε η
ανωτέρω γνωµοδότηση. Αν έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις, οι οποίες είναι δυνατόν να

συµπληρωθούν, στη γνωµοδότηση αυτή θα καταχωρούνται και οι αναγκαίες
συµπληρώσεις ή βελτιώσεις, που πρέπει να γίνουν για να χορηγηθεί η ζητούµενη άδεια.
Η ανωτέρω αρνητική γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Επιτροπής ή της Υγειονοµικής
Υπηρεσίας συντάσσεται σε τρία αντίτυπα, από τα οποία τα δύο αντίτυπα µεταβιβάζονται
στην Αστυνοµική Αρχή, µαζί µε την άλλη αλληλογραφία, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του
παρόντος. Η Αστυνοµική Αρχή επιδίδει, κατά τη νόµιµη διαδικασία, στον ενδιαφερόµενο
το ένα αντίτυπο της γνωµοδοτήσεως για την ενηµέρωσή του.
6. Αν ο ενδιαφερόµενος συµπληρώσει τις ελλείψεις, τις οποίες διαπίστωσαν τα αρµόδια
υπηρεσιακά Όργανα, που ενήργησαν τον ανωτέρω υγειονοµικό έλεγχο, ζητεί µε νέα
αίτησή του προς την Αστυνοµική Αρχή την επανεξέταση των εγκαταστάσεων της
επιχειρήσεως του, για την οποία ακολουθείται η πιο πάνω περιγραφόµενη διαδικασία.
7. Κατά της αρνητικής γνωµοδοτήσεως της Υγειονοµικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει της
Υγειονοµικής Επιτροπής στη Β'/θµια Υγειονοµική Επιτροπή, ή αν ο Νόµος δεν προβλέπει
τη συγκρότηση τέτοιων Επιτροπών, στον Νοµάρχη ζητώντας την επανεξέταση των
εγκαταστάσεων της επιχειρήσεώς του.
Κατά τον επανέλεγχο των ανωτέρω εγκαταστάσεων, κατόπιν της προαναφερόµενης
προσφυγής του ενδιαφεροµένου, η αρµόδια Β’/θµια Υγειονοµική Επιτροπή ή, εν ελλείψει,
τα αρµόδια Υγειονοµικά Όργανα της Υγειονοµικής Υπηρεσίας εξετάζουν αν πράγµατι
αυτές παρουσιάζουν τις ελλείψεις εξαιτίας των οποίων το κατάστηµα ή εργαστήριο ή
εργοστάσιο κρίθηκε πρωτοβαθµίως ως ακατάλληλο, και γενικά αν πληρούν τους
υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζει η σχετική υγειονοµική νοµοθεσία,
η οποία εφαρµόζεται χωρίς παρεκκλίσεις και κατά τον ανωτέρω επανέλεγχο.
8. Η Αστυνοµική Αρχή δεσµεύεται από την καταφατική γνωµοδότηση της αρµόδιας
Υγειονοµικής Υπηρεσίας και οφείλει να χορηγήσει τη ζητούµενη άδεια ιδρύσεως και
λειτουργίας, εκτός αν διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις, που
προβλέπονται από άλλες, πλην των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων, διατάξεις Νόµων,
∆ιαταγµάτων, Αστυνοµικών ∆ιατάξεων, κ.λπ.
Επίσης η Αστυνοµική Αρχή οφείλει να χορηγήσει τη ζητούµενη άδεια ιδρύσεως και
λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αν
έχει εκδοθεί αρµοδίως αρνητική γνωµοδότηση.
9. Η οικεία Αστυνοµική Αρχή κοινοποιεί την κατά τα ανωτέρω χορηγούµενη άδεια στην
αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία για ενηµέρωση του, τηρούµενου ιδιαιτέρου για την κάθε
περίπτωση φακέλου. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει, πλην της ανωτέρω άδειας, και το ένα
από τα τρία αντίτυπα του σχεδιαγράµµατος του καταστήµατος ή εργαστηρίου ή
εργοστασίου υπογεγραµµένο και θεωρηµένο, σύµφωνα µε την παρ. 3 του προηγούµενου
άρθρου, αντίγραφο της σχετικής γνωµοδοτήσεως της Υγειονοµικής Επιτροπής, ή, εν
ελλείψει, της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται µε
την έκδοση της ανωτέρω αδείας.
Άρθρο 9
Προέλεγχος καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος
1. Ο ενδιαφερόµενος να ιδρύσει κατάστηµα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, πριν από κάθε άλλη ενέργειά του (υπογραφή συµβολαίου αγοραπωλησίας
ή µισθώσεως του χώρου, διαµόρφωση των χώρων, συγκρότηση του καταστήµατος ή
εργαστηρίου ή εργοστασίου, κ.λπ.), µπορεί, αν το επιθυµεί, να ζητήσει από την αρµόδια
Υγειονοµική Υπηρεσία πληροφορίες σχετικά µε το αν επιτρέπεται η χρήση του ανωτέρω
χώρου για τον σκοπό, για τον οποίο προορίζεται, αν το ύψος και το εµβαδόν τούτου είναι
το προβλεπόµενο από τις οικείες διατάξεις της παρούσης και γενικά της ισχύουσας

σχετικής Υγειονοµικής Νοµοθεσίας, και ακόµη, να ενηµερωθεί για τους όρους, που πρέπει
να πληρούν οι χώροι και οι εγκαταστάσεις της υπό ίδρυση επιχειρήσεως, (ύδρευση,
αποχέτευση, αερισµός, φωτισµός, συγκρότηση, εξοπλισµός κλπ), και για τις βελτιώσεις
που πρέπει να κάνει.
2. Κατά την επίσκεψή του στην Υγειονοµική Υπηρεσία ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει τα
αναφερόµενα στο άρθρ. 7 της παρούσας σχεδιαγράµµατα σε δύο αντίτυπα, στα οποία
έχουν αποτυπωθεί µε ακρίβεια οι χώροι, οι προοριζόµενοι για την εγκατάσταση της υπό
ίδρυση επιχειρήσεως, και, απαραίτητα, θα φαίνεται το ύψος και το εµβαδόν τούτων, καθώς
και αν ο χώρος είναι σε ισόγειο, υπόγειο, ή όροφο. Πέρα από τα σχεδιαγράµµατα αυτά, η
Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί, αν χρειαστεί, να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να της
προσκοµίσει και άλλα επίσηµα στοιχεία, όπως είναι, σε περιπτώσεις υπογείου χώρου, η
βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολεοδοµίας ότι ο χώρος αυτός είναι κυρίας χρήσεως
προοριζόµενος για κατάστηµα.
3. Με βάση τα ανωτέρω σχεδιαγράµµατα και άλλα στοιχεία ή, αν σε εξαιρετικές
περιπτώσεις χρειασθεί, και µε επιτόπιο έλεγχο από αρµόδιο υπάλληλο, η Υγειονοµική
Υπηρεσία εξετάζει αν ο χώρος, που προορίζεται για την εγκατάσταση της υπό ίδρυση
επιχειρήσεως, προσφέρεται κατ’ αρχήν για τον σκοπό αυτόν (επαρκές εµβαδόν και ύψος,
χώρος κυρίας χρήσεως, κ.λπ.). Αν το αποτέλεσµα της ανωτέρω εξετάσεως είναι θετικό, η
αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία υποδεικνύει στον ενδιαφερόµενο τις αναγκαίες
βελτιώσεις ή πρόσθετες κατασκευές, που ενδεχοµένως πρέπει να κάνει ακόµη, και
ενηµερώνει αυτόν για τις σχετικές διατάξεις της παρούσας ή/ και άλλων Υγειονοµικών
∆/ξεων, ∆/µάτων, κλπ., που αναφέρονται στη συγκρότηση και στον εξοπλισµό του υπό
ίδρυση καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, ώστε τελικά οι χώροι, η συγκρότηση
και ο εξοπλισµός τούτου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σχετικής Υγειονοµικής
Νοµοθεσίας.
4. Οι τυχόν υποδεικνυόµενες κατασκευές και βελτιώσεις των χώρων και, απαραίτητα, οι
απαιτούµενοι, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της παρούσας ή άλλης Υγειονοµικής
∆ιατάξεως, ∆/µατος, κλπ, χώροι και τα εµβαδά τούτων, ο αναγκαίος αριθµός των
αποχωρητηρίων κλπ, θα σηµειώνονται στα προσκοµιζόµενα από τον ενδιαφερόµενο
σχεδιαγράµµατα, τα οποία θα υπογράφονται από τον αρµόδιο υπάλληλο, που ασχολήθηκε
µε την εξέταση τούτων και την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών, και από τον
Προϊστάµενο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας. Το ένα από τα σχεδιαγράµµατα αυτά
επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο και το άλλο παραµένει στο αρχείο της Υγειονοµικής
Υπηρεσίας σε ιδιαίτερο φάκελο, που από τη στιγµή αυτή δηµιουργείται (άρθρο 8 παρ. 9).
Οι αρµόδιοι υπάλληλοι, που υπογράφουν τα ανωτέρω σχεδιαγράµµατα, είναι υπεύθυνοι,
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της διοικητικής Νοµοθεσίας, για τη σωστή
πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων, ενεργώντας µε ακρίβεια µέσα στα πλαίσια των
διατάξεων της παρούσας ή άλλης σχετικής Υγειονοµικής ∆ιατάξεως, ∆ιατάγµατος, κ.λπ.
5. Το αποτέλεσµα του ανωτέρω προελέγχου δεν δεσµεύει την αρµόδια Υγειονοµική
Επιτροπή ή, εν ελλείψει, την Υγειονοµική Υπηρεσία κατά τον τελικό υγειονοµικό έλεγχο
του καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, στο οποίο αναφέρεται τούτο, για τη
χορήγηση της ζητούµενης άδειας λειτουργίας αυτού, αν διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόµενος
δεν συµµορφώθηκε µε τις υποδείξεις, που σηµείωσε στο σχεδιάγραµµα η Υγειονοµική
Υπηρεσία κατά τον ανωτέρω προέλεγχο, και γενικά µε τις απαιτήσεις της σχετικής
Υγειονοµικής Νοµοθεσίας, που ισχύει κατά την ηµέρα που έγινε ο προέλεγχος, ή ότι τα
στοιχεία που είχε προσκοµίσει κατά τον προέλεγχο στην Υγειονοµική Υπηρεσία ήταν
ανακριβή.
Επίσης, το αποτέλεσµα του ανωτέρω προελέγχου δεν δεσµεύει την αρµόδια Αστυνοµική
Αρχή για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του νεοϊδρυόµενου καταστήµατος ή

εργαστηρίου ή εργοστασίου, στο οποίο αναφέρεται τούτο, αν δεν συντρέχουν και οι όροι
και προϋποθέσεις, που επιβάλλονται από άλλες, πλην των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων,
διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων, Αστυνοµικών ∆ιατάξεων, κλπ (Πολεοδοµικές ∆ιατάξεις,
Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις, διατάξεις που αποβλέπουν στην προστασία της ασφάλειας, της
ησυχίας και ανέσεως των πολιτών, κλπ) για του οποίους ο ενδιαφερόµενος πρέπει, πριν
από τον ανωτέρω υγειονοµικό προέλεγχο, να συµβουλεύεται και την οικεία Αστυνοµική
Αρχή και κάθε άλλη αρµόδια Κρατική Υπηρεσία (Πολεοδοµία, Πυροσβεστική, κ.ά.).
Άρθρο 10
∆ιάθεση µέσου κινήσεως των αρµοδίων υπαλλήλων από τον ενδιαφερόµενο
1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν υπάρχουν δυνατότητες κινήσεως των
αρµοδίων υπηρεσιακών Οργάνων µε έξοδα του ∆ηµοσίου (εξάντληση πιστώσεων
οδοιπορικών εξόδων, αδυναµία κινήσεως υπηρεσιακών οχηµάτων, κλπ), για την έγκαιρη
άσκηση υγειονοµικού ελέγχου ή προελέγχου νεοϊδρυόµενου καταστήµατος ή εργαστηρίου
ή εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος, εφόσον ο ενδιαφερόµενος επείγεται για την
διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου ή προελέγχου των εγκαταστάσεων της επιχειρήσεώς του,
µπορεί, καταθέτοντας στην Υγειονοµική Υπηρεσία σχετική δήλωση Ν.∆. 105/69, να
ζητήσει τη µεταφορά των αρµοδίων υπαλλήλων για το σκοπό αυτόν µε µεταφορικό µέσο,
που θα διαθέσει ο ίδιος.
2. Η δήλωση του ενδιαφεροµένου τίθεται υπό την κρίση του Προϊσταµένου της
Υγειονοµικής Υπηρεσίας, ο οποίος συνεκτιµώντας και τις άλλες υπηρεσιακές ανάγκες
αποφασίζει τελικά για την ικανοποίηση ή µη του ανωτέρω αιτήµατος.
Άρθρο 11
Απαγόρευση λειτουργίας και ανάκληση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήµατος ή
εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας Νοµοθεσίας για την επιβολή
των ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες της παρούσας ή άλλων
Υγειονοµικών ∆ιατάξεων ο οικείος Νοµάρχης µε απόφασή του, η οποία εκδίδεται βάσει
πλήρως αιτιολογηµένης γνωµοδοτήσεως της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής ή, εν
ελλείψει, της οικείας Υγειονοµικής Υπηρεσίας, µπορεί να απαγορεύσει προσωρινά ή
οριστικά τη λειτουργία του καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, αν διαπιστωθεί παράβαση συγκεκριµένων διατάξεων της παρούσης ή/ και
άλλων σχετικών Υγειονοµικών ∆ιατάξεων, ∆ιαταγµάτων, κ.λπ., εξαιτίας της οποίας τούτο
λειτουργεί κάτω από απαράδεκτες υγειονοµικές συνθήκες σε σηµείο, που να απειλείται η
δηµόσια υγεία.
Η κατά το προηγούµενο εδάφιο επιβαλλόµενη απαγόρευση της λειτουργίας καταστήµατος
ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αποτελεί προληπτικό µέτρο,
το οποίο αποβλέπει στην προστασία της δηµόσιας υγείας, και συνεπώς η διάρκεια αυτής
θα είναι ανάλογη µε το χρονικό διάστηµα, που απαιτείται για την εκτέλεση ορισµένων
εργασιών βελτιώσεως των απαράδεκτων συνθηκών λειτουργίας των εγκαταστάσεων της
επιχειρήσεως, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υγειονοµικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της
Υγειονοµικής Υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η δηµόσια υγεία (προσωρινή
απαγόρευση). Η επιβαλλόµενη απαγόρευση της λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου
ή εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος θα είναι οριστική σε περιπτώσεις τεχνικής ή
άλλης αδυναµίας εκτελέσεως των κρινοµένων ως απαραίτητων εργασιών βελτιώσεως των

απαράδεκτων συνθηκών λειτουργίας τούτου, η συνέχιση της οποίας µπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο στη ∆ηµόσια Υγεία.
2. Η ανωτέρω απόφαση του Νοµάρχη κοινοποιείται και στην οικεία Αστυνοµική Αρχή, η
οποία ακολούθως σφραγίζει το κατάστηµα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο, στο οποίο
αναφέρεται η απόφαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής Νοµοθεσίας.
3. Σε περίπτωση προσωρινής κατά τα ανωτέρω απαγορεύσεως της λειτουργίας
καταστήµατος ή εργαστηρίου, ή εργοστασίου, αν ο ενδιαφερόµενος καταθέσει υπεύθυνη
δήλωση Ν.∆. 105/69 ότι δεν θα θέσει τούτο σε λειτουργία, η Αστυνοµική Αρχή, κατόπιν
σύµφωνης γνώµης της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, επιτρέπει το άνοιγµα των θυρών του
ανωτέρω καταστήµατος ή εργαστηρίου µε αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση των
εργασιών που υπέδειξε η αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή ή Υγειονοµική Υπηρεσία για τη
βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του.
4. Η προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου
υγειονοµικού ενδιαφέροντος αναστέλλεται µε νεώτερη απόφαση του Νοµάρχη,
εκδιδόµενη κατόπιν νεώτερης πλήρως αιτιολογηµένης γνωµοδοτήσεως της αρµόδιας
Υγειονοµικής Επιτροπής ή εν ελλείψει, της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, αν διαπιστωθεί ότι
έχουν γίνει οι απαραίτητες βελτιωτικές εργασίας για την αποκατάσταση της οµαλής
λειτουργίας τούτου.
5. Αν η επιβαλλόµενη απαγόρευση της λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου ή
εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος είναι οριστική, η οικεία Αστυνοµική Αρχή, µετά
την παραλαβή της κατά την παρ. 1 εκδιδόµενης αποφάσεως του Νοµάρχη, ανακαλεί
οριστικά την άδεια λειτουργίας τούτου.
6. Η Αστυνοµική Αρχή, κατόπιν αιτιολογηµένης γνωµοδοτήσεως της αρµόδιας
Υγειονοµικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, ανακαλεί την άδεια
ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, αν διαπιστωθεί ότι για την απόκτησή της ο νοµέας αυτού παραπλάνησε
οπωσδήποτε τα αρµόδια υπηρεσιακά Όργανα σε σηµείο που να του χορηγηθεί τελικά η
ανωτέρω άδεια κατά παρέκκλιση των αναφεροµένων σε ουσιώδεις υγειονοµικούς όρους
και προϋποθέσεις διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νοµοθεσίας.
7. Πριν από την επιβολή του µέτρου της προσωρινής ή οριστικής απαγορεύσεως της
λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ή
άλλων διοικητικών µέτρων προβλεποµένων από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική
νοµοθεσία), ο Νοµάρχης καλεί εγγράφως σε ακρόαση τον ενδιαφερόµενο, ο οποίος
οφείλει να απολογηθεί εντός προθεσµίας δέκα το πολύ ηµερών από την ηµέρα επιδόσεως
σ’ αυτόν του σχετικού εγγράφου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του
παρόντος άρθρου.
Μετά την απολογία των ενδιαφεροµένων ο Νοµάρχης δίνει εντολή στη Β’/θµια
Υγειονοµική Επιτροπή ή, εν ελλείψει στον Προϊστάµενο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας να
εξετάσει το κατάστηµα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο τούτου. Η Β’/θµια Υγειονοµική
Επιτροπή ή ο Προϊστάµενος της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, αν κατά την επανεξέταση του
ανωτέρω καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου διαπιστώσει ότι είναι κατορθωτή η
εκτέλεση απαραίτητων βελτιωτικών εργασιών για την αποκατάσταση της οµαλής
λειτουργίας του και εφόσον θα κρίνει ότι η επί βραχύ χρονικό διάστηµα συνέχιση της
λειτουργίας του υπό τις ίδιες συνθήκες δεν απειλεί άµεσα τη δηµόσια υγεία, µπορεί να
υποδείξει στον ενδιαφερόµενο τις συγκεκριµένες βελτιώσεις, που πρέπει να κάνει στις
εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως του, τάσσοντας εύλογη προθεσµία, ανάλογα µε το
µέγεθος των βελτιώσεων και τη σοβαρότητα του προβλήµατος, που δηµιουργεί από την
πληµµελή λειτουργία τούτων. Η προθεσµία αυτή για κανένα λόγο δε θα υπερβαίνει τις
δεκαπέντε µέρες.

8. Σε λίαν εξαιρετικές περιπτώσεις, αν από πλήρως αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της
αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής, ή εν ελλείψει, της Υγειονοµικής Υπηρεσίας προκύπτει
ότι από τη λειτουργία καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού
ενδιαφέροντος κινδυνεύει άµεσα η δηµόσια υγεία, ο Νοµάρχης εκδίδει την αναφερόµενη
παρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφασή του για την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας
του ανωτέρω καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, εκτελούµενη αµέσως από την
οικεία Αστυνοµική Αρχή, και ταυτόχρονα κινεί την περιγραφόµενη στην προηγούµενη
παράγραφο διαδικασία, µετά την ολοκλήρωση της οποίας αποφασίζει για την οριστική ή
την προσωρινή, για ορισµένο χρόνο, απαγόρευση της λειτουργίας τούτου.
Άρθρο 12
Βιβλία Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων
1. Σε κάθε κατάστηµα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο υγειονοµικού ενδιαφέροντος θα
υπάρχει Βιβλίο Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων ενιαίου τύπου, το οποίο θα περιέχει 50
τουλάχιστον «Εκθέσεις Υγειονοµικού Ελέγχου» σαν το επισυναπτόµενο υπόδειγµα Α’.
2. Το ανωτέρω Βιβλίο Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων θα είναι αριθµηµένο και θεωρηµένο
από την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία στην τελευταία σελίδα του (υπόδειγµα Β’), στην
οποία θα καταχωρούνται και τα στοιχεία της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος ή
εργαστηρίου ή εργοστασίου καθώς και τα στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου, στο
όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί αυτή ή, αν η άδεια έχει εκδοθεί στο όνοµα εταιρικής
επιχειρήσεως, τα στοιχεία ταυτότητας του εταίρου που έχει ορισθεί µε πράξη της
επιχειρήσεως ως υπεύθυνος εκπρόσωπος αυτής.
Το Βιβλίο Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων είναι επίσηµο δηµόσιο έγγραφο, για την καλή δε
διατήρηση τούτου ή την τυχόν απώλεια ή καταστροφή ή παραποίηση του ευθύνεται ο
κάτοχός του ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του.
4. Όταν εξαντληθούν όλες οι σελίδες του Βιβλίου Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων ο κάτοχός
του ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τούτου πρέπει να φροντίσει για την έγκαιρη αντικατάστασή
του από την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία, στην οποία παρουσιάζει το παλαιό όµοιο. Το
παλαιό Βιβλίο Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων διατηρείται στο κατάστηµα ή εργαστήριο ή
εργοστάσιο και επιδεικνύεται στα αρµόδια Όργανα Υγειονοµικού Ελέγχου όταν ζητηθεί.
Αντικατάσταση του Βιβλίου Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων γίνεται και σε περιπτώσεις
µερικής ή ολοσχερούς καταστροφής ή απώλειάς του, κατόπιν καταθέσεως στην
Υγειονοµική Υπηρεσία, επί µεν µερικής καταστροφής του, του µερικώς κατεστραµµένου
Βιβλίου, επί δε ολοσχερούς καταστροφής ή απώλειάς του, υπεύθυνης δηλώσεως Ν.∆.
105/69 του κατόχου του, στην οποία θα φαίνεται ότι τούτο έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή
έχει χαθεί.
5. Για τη θεώρηση του Βιβλίου Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων ο ενδιαφερόµενος θα
προσκοµίσει στην Υγειονοµική Υπηρεσία απαραίτητα και την άδεια λειτουργίας του
καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου του και το δελτίο Αστυνοµικής ταυτότητός
του.
6. Η Υγειονοµική Υπηρεσία τηρεί ευρετήριο, στο οποίο καταχωρούνται τα εκάστοτε
θεωρηµένα Βιβλία Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων κατά αλφαβητική σειρά των επωνύµων
των κατόχων τους, ώστε να διαπιστώνεται εύκολα αν έχει εκδοθεί στο παρελθόν τέτοιο
Βιβλίο για την ίδια επιχείρηση και να αποφεύγεται η έκδοση περισσότερων από ένα
Βιβλίο Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων. Για να γίνεται ευχερέστερα ο ανωτέρω έλεγχος η
Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί να διατηρεί ιδιαίτερο ευρετήριο για κάθε έναν από τους
τοµείς, στους οποίους έχει χωρίσει την περιοχή της.

Άρθρο 13
Εγγραφές στο Βιβλίο Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων
1. Μετά τη λήξη του υγειονοµικού ελέγχου καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ο αρµόδιος υγειονοµικός υπάλληλος καταχωρεί στο Βιβλίο
Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων τις διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχό του, τις τυχόν
υποδείξεις του, για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των εγκαταστάσεων της
επιχειρήσεως, ορίζοντας για το σκοπό αυτόν εύλογη προθεσµία, και τον χαρακτηρισµό του
ανωτέρω καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, ανάλογα µε τις διαπιστώσεις του.
2. Αναλυτικότερα, κατάστηµα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο υγειονοµικού ενδιαφέροντος
χαρακτηρίζεται ανάλογα µε τις διαπιστώσεις του αρµοδίου Υγειονοµικού υπαλλήλου κατά
τον υγειονοµικό έλεγχό του.
α) Ως ΚΑΘΑΡΟ, αν οι συνθήκες λειτουργίας του είναι από υγειονοµικής απόψεως λίαν
ικανοποιητικές, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η δηµόσια υγεία.
β) Ως ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΟ, αν οι συνθήκες λειτουργίας του είναι από υγειονοµικής
απόψεως λίαν ικανοποιητικές, λόγω ατελούς καθαριότητας των χώρων ή τον εξοπλισµό ή
του προσωπικού του ή εξαιτίας ελλείψεων, που έχουν επισηµανθεί στους χώρους και στη
συγκρότησή του, ή παραλείψεων, του προσωπικού του κατά τη λειτουργία του και εφόσον
δεν κινδυνεύει άµεσα η δηµόσια υγεία.
γ) Ως ΑΚΑΘΑΡΤΟ, αν τούτο λειτουργεί κάτω από υγειονοµικώς απαράδεκτες συνθήκες,
εξαιτίας των οποίων µπορεί να προκληθεί κίνδυνος σε βάρος της δηµόσιας υγείας ή αν
έχει χαρακτηρισθεί συνεχώς κατά τους δύο προηγούµενους υγειονοµικούς ελέγχους και
για τις ίδιες ελλείψεις ή παραλείψεις ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΟ και διαπιστώνεται ότι δεν
καταβάλλονται προσπάθειες βελτιώσεως των συνθηκών λειτουργίας του.
3. Ο χαρακτηρισµός καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού
ενδιαφέροντος ΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ή ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ πρέπει να αιτιολογείται
απόλυτα. Τέτοιος χαρακτηρισµός είναι απαράδεκτος αν δεν είναι τεκµηριωµένος και αν
στην εγγραφή του αρµόδιου υπαλλήλου δεν περιγράφονται οι παραβάσεις, τις οποίες
διαπίστωσε κατά τον υγειονοµικό έλεγχο και εξαιτίας των οποίων κατέληξε στον
χαρακτηρισµό αυτόν.
Γενικά ο χαρακτηρισµός καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού
ενδιαφέροντος θα αποτελεί το τελικό αποτέλεσµα των διαπιστώσεων του αρµοδίου
υγειονοµικού υπαλλήλου κατά τον έλεγχο, που ενήργησε σ’ αυτό.
4. Αν το κατάστηµα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο υγειονοµικού ενδιαφέροντος
χαρακτηρισθεί ως ΑΚΑΘΑΡΤΟ, ο νοµέας τούτου ή άλλο εξουσιοδοτηµένο, σύµφωνα µε
το άρθρο 6 παρ. 4 της παρούσας, πρόσωπο µηνύεται κατόπιν καταθέσεως στην αρµόδια
κατά το Νόµο Αρχή Εκθέσεως Υγειονοµικής Επιθεωρήσεως (υπόδειγµα Γ’) των
εγκαταστάσεων της επιχειρήσεως, συνταγµένης από τον Υγειονοµικό υπάλληλο, που
ενήργησε τον έλεγχο.
Άρθρο 14.
Βιβλιάρια Υγείας Προσωπικού
1. Όσοι ασκούν ή επιθυµούν να ασκήσουν το επάγγελµα του χειριστή τροφίµων ή ποτών,
είτε ως ειδικοί επαγγελµατίες, είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών, ή
απασχολούνται µε οποιαδήποτε σχέση σε ξενοδοχεία, δηµόσια λουτρά, καθαριστήρια,
κοµµωτήρια, κουρεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία και άλλες επιχειρήσεις
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους στο Κοινό, πρέπει να είναι
εφοδιασµένοι µε Βιβλιάριο Υγείας, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του δεν

πάσχει από µεταδοτικό νόσηµα (φυµατίωση, τραχώµατα, έκδηλες δερµατοπάθειες,
σύφιλη, κ.λπ.) και δεν είναι φορέας εντερικών παθογόνων µικροβίων και παρασίτων.
Οι γυναίκες ή άλλα πρόσωπα, που ασκούν το επάγγελµα συνοδού θαµώνων σε µπαρ,
καµπαρέ, εντευκτήρια και άλλα παρόµοια καταστήµατα για κατανάλωση ποτών
(κονσοµετρίς), οφείλουν να έχουν εφοδιασθεί µε το ανωτέρω Βιβλιάριο Υγείας και να
υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, που κατά την κρίση της και σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου και της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νοµοθεσίας επιβάλλει η
Υγειονοµική Υπηρεσία.
2. Σε άτοµα, που πάσχουν από µεταδοτικό νόσηµα ή είναι φορείς εντερικών µικροβίων ή
ιών ή παρασίτων, και γενικά σε όσους κρίνονται επικίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία δεν
χορηγείται Βιβλιάριο Υγείας και εποµένως τα άτοµα αυτά δεν επιτρέπεται να ασκούν τα
προαναφερόµενα επαγγέλµατα.
Επίσης δεν επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλµατος σε άτοµα, που απασχολούνται στο
κύκλωµα κρέατος (κρεοπωλεία, αλλαντοποιεία, κονσερβοποιία κρέατος, σφαγεία, ψυγεία
κρεάτων, µεταφορικά µέσα κρεάτων, ακροκαθαριστήρια, κ.λπ.), αν διαπιστωθεί ότι
πάσχουν από µελιταίο πυρετό, άνθρακα, τουλαραιµία, ερυθρά των χοίρων ή άλλη
ανθρωποζωονόσο, για χρονικό διάστηµα µέχρι την οριστική αποθεραπεία τους.
3. Το ανωτέρω Βιβλιάριο υγείας εκδίδεται από την οικεία Υγειονοµική Υπηρεσία. Για τον
σκοπό αυτόν ο ενδιαφερόµενος εξετάζεται από τον Ιατρό της ανωτέρω Υπηρεσίας ή από
άλλο Κρατικό Ιατρό ή Ιατρό Ν.Π.∆.∆. που θα ορίζεται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη.
4. Για την απόκτηση του Βιβλιαρίου Υγείας οι εργαζόµενοι σε καταστήµατα ή εργαστήρια
ή εργοστάσια υγειονοµικού ενδιαφέροντος, εκτός από τη ιατρική κλινική εξέταση
υποβάλλονται και σε εργαστηριακές εξετάσεις, µικροβιολογικές µεν κατά την κρίση της
αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας ή του εξεταστή Ιατρού, αναλόγως της φύσεως της
εργασίας µε την οποία ασχολούνται, ακτινογραφία θώρακος δε υποχρεωτικά.
Ειδικότερα οι απασχολούµενοι σε επιχειρήσεις τροφίµων θα υποβάλλονται, πλην των
άλλων εξετάσεων, απαραίτητα και σε µικροβιολογικές εξετάσεις κοπράνων για παθογόνα
µικρόβια και, αν υπάρχει η δυνατότητα, για ιούς, καθώς και για εντερικά παράσιτα. Οι
εξετάσεις αυτές θα επαναλαµβάνονται κάθε φορά που παρατηρείται εντερική νόσηση.
Οι προαναφερόµενες εργαστηριακές εξετάσεις θα γίνονται απαραίτητα σε Κρατικά
εργαστήρια ή σε εργαστήρια Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. του νοµού ή
σε εργαστήρια Ασφαλιστικών Οργανισµών δωρεάν µεν, εφόσον η ισχύουσα σχετική
νοµοθεσία παρέχει αυτή τη δυνατότητα, ή, σε αντίθετη περίπτωση, µε έξοδα του
ενδιαφεροµένου.
Τα ανωτέρω εργαστήρια οφείλουν να καταχωρούν τα αποτελέσµατα των εξετάσεων
που..... στην οικεία σελίδα του βιβλιαρίου υγείας, που έχει τον τίτλο «∆ελτίο
Εργαστηριακών Εξετάσεων».
5. Η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί, όταν κρίνει σκόπιµο, να υποχρεώσει τους
απασχολούµενους στα καταστήµατα, εργαστήρια ή εργοστάσια υγειονοµικού
ενδιαφέροντος να υποστούν τους εκάστοτε επιβαλλόµενους από αυτή προληπτικούς
εµβολιασµούς.
6. Το βιβλιάριο υγείας θεωρείται τακτικά κατά τη διαδικασία που καθορίζεται ανωτέρω
στις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, αφού συµπληρωθεί ένα έτος, ή και λιγότερο, αν
αυτό κριθεί απαραίτητο από την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία, από την ηµεροµηνία
εκδόσεώς του ή της τελευταίας θεωρήσεώς του.
Κατά την ετήσια θεώρηση βιβλιαρίου υγείας ο κάτοχος τούτου είναι δυνατό να απαλλαγεί
από την υποχρέωση να υποβληθεί σε ορισµένες µικροβιολογικές εξετάσεις, τις οποίες η
αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία θεωρεί ότι για διαφόρους λόγους και κυρίως λόγω της
φύσεως του επαγγέλµατος που ασκεί ο εργαζόµενος δεν είναι απαραίτητες. Η

ακτινογραφία θώρακος των απασχολουµένων σε επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος
ατόµων θα γίνεται κάθε δύο χρόνια.
7. Η αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία τηρεί Ειδικό Μητρώο Κατόχων Βιβλιαρίων Υγείας,
στο οποίο καταχωρούνται πλην των άλλων απαραιτήτων στοιχείων των υπόχρεων, και οι
ηµεροµηνίες εκδόσεως και θεωρήσεως των βιβλιαρίων υγείας τους.
8. Το βιβλιάριο υγείας θα είναι ενιαίου τύπου, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρέχει η
∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
9. Σε ειδικές περιπτώσεις, που η σχετική εργατική Νοµοθεσία προβλέπει την ενσωµάτωση
του βιβλιαρίου εργασίας και υγείας των απασχολουµένων σε ορισµένες κατηγορίες
επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (π.χ. των απασχολουµένων σε ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις), οι κάτοχοι των βιβλιαρίων τούτων οφείλουν να υποβάλλονται στις
απαραίτητες ιατρικές (κλινικές και εργαστηριακές) εξετάσεις και στους προφυλακτικούς
εµβολιασµούς, όπως ορίζουν οι παρ. 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τόσο κατά την
αρχική έκδοση του ανωτέρω βιβλιαρίου, όσο και κατά την ετήσια θεώρησή του, τα δε
στοιχεία τούτων θα καταχωρούνται στο Ειδικό Μητρώο της Υγειονοµικής Υπηρεσίας,
σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 7.
10. Τα βιβλιάρια υγείας του προσωπικού θα κρατούνται στη ∆ιεύθυνση της Επιχειρήσεως
και θα επιδεικνύονται όταν ζητούνται, στα αρµόδια Όργανα υγειονοµικού ελέγχου.
Οι νοµείς καταστηµάτων, ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι τούτων οφείλουν να µην
προσλαµβάνουν ή απασχολούν άτοµα, τα οποία δεν κατέχουν βιβλιάριο υγείας ή δεν έχουν
θεωρήσει τούτο, σύµφωνα µε την παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
11. Σε κάθε κατάστηµα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο υγειονοµικού ενδιαφέροντος θα
υπάρχει ανηρτηµένη σε κατάλληλη θέση, ώστε να µπορεί να ελέγχεται ευχερώς από τους
αρµοδίους υγειονοµικούς υπαλλήλους, ονοµαστική κατάσταση των απασχολούµενων σ’
αυτό ατόµων, στην οποία θα αναφέρεται και το είδος της εργασίας, µε την οποία
ασχολείται το κάθε άτοµο. Η κατάσταση αυτή θα ενηµερώνεται σε περίπτωση αλλαγής
της συνθέσεως του προσωπικού της επιχειρήσεως (αποχώρηση ή πρόσληψη υπαλλήλων).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Γενικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων
και εργαστηρίων τροφίµων και ποτών
Άρθρο 15
Οίκηµα
1. Για την ίδρυση καταστηµάτων και εργαστηρίων τροφίµων ή /και ποτών θα
χρησιµοποιούνται οικήµατα µόνιµης κατασκευής (λιθόκτιστα, πλινθόκτιστα ή άλλη
παρόµοια κατασκευή), τα οποία θα πληρούν τους υγειονοµικής σηµασία όρους, τους
οποίους προβλέπει για τους χώρους κυρίας χρήσης ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός,
που ίσχυε κατά το χρόνο οικοδοµήσεως τούτων.
Προκατασκευασµένα λυόµενα οικήµατα στηριζόµενα σε σταθερή βάση από µπετόν
µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την εγκατάσταση καταστηµάτων ή εργαστηρίων τροφίµων
ή/και ποτών αν µε βάση σχετική βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας Πολεοδοµίας
χαρακτηρίζονται ως οικήµατα µόνιµης κατασκευής και εφόσον πληρούν τους
υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας και της παρούσας ή
άλλης σχετικής Υγειονοµικής ∆ιατάξεως.
2. ∆εν επιτρέπεται η χρήση για την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων και εργαστηρίων
τροφίµων ή/ και ποτών πρόχειρων κατασκευών από ξύλο, λαµαρίνες ή άλλα παρεµφερή

υλικά, καθώς και υλικά παλαιών κτιρίων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν τη
δηµόσια υγεία.
3. Τα καταστήµατα και εργαστήρια τροφίµων ή/ και ποτών θα είναι αποµονωµένα από
κατοικίες ή άλλα καταστήµατα και, εφόσον βρίσκονται σε πολυκατοικίες, δεν θα
επικοινωνούν µε εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους τούτων (θυρωρείο, κλιµακοστάσιο,
διάδροµοι) και θα έχουν ιδιαίτερη εξωτερική είσοδο. Εξαιρετικά, προκειµένου για τα
αναφερόµενα στις παρ. 5 και 9 του παρόντος άρθρου καταστήµατα, είναι δυνατόν να
επιτραπεί η επικοινωνία του καταστήµατος µε το θυρωρείο της πολυκατοικίας και η χρήση
του χώρου τούτου µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κινδύνου για τη διαφυγή των πελατών,
κατόπιν εγκρίσεως της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
4. Απαγορεύεται η ίδρυση καταστηµάτων και εργαστηρίων τροφίµων ή/και ποτών σε
διαµερίσµατα ορόφων πολυκατοικιών πλην των µεγάρων, τα οποία χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για επαγγελµατικές στέγες. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η ίδρυση των
ανωτέρω καταστηµάτων ή εργαστηρίων σε διαµερίσµατα ορόφων πολυκατοικιών, εφόσον
έχουν ιδιαίτερη εξωτερική είσοδο και ιδιαίτερους χώρους προσπελάσεως προς αυτά και
είναι τελείως αποµονωµένα από τα άλλα διαµερίσµατα, που βρίσκονται στον ίδιο όροφο
και στους αµέσως πάνω και κάτω από αυτά ορόφους, χρησιµοποιούνται ως
επαγγελµατικές στέγες ή για κατοικία του νοµέα του καταστήµατος ή του εργαστηρίου.
Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται ακόµη και σε περιπτώσεις ιδρύσεως καταστήµατος ή
εργαστηρίου τροφίµων ή/ και ποτών στον όροφο κτιρίου αποτελούµενου από το ισόγειο
και έναν όροφο, αν στο ισόγειο ή/ και στον όροφο υπάρχει έστω και ένα διαµέρισµα
χρησιµοποιούµενο ως κατοικία.
Επιτρέπεται η ίδρυση κυλικείων σε πολυκατοικίες, στις οποίες στεγάζονται εµπορικά
καταστήµατα ή/ και γραφεία, έστω και αν ορισµένα διαµερίσµατα τούτων
χρησιµοποιούνται ως κατοικίες, µε την προϋπόθεση ότι τούτο δεν απαγορεύεται από τον
κανονισµό της πολυκατοικίας και ότι στα κυλικεία αυτά, προοριζόµενα για την
εξυπηρέτηση µόνον του προσωπικού των στεγαζόµενων στην πολυκατοικία
καταστηµάτων ή/ και γραφείων, δεν θα αναπτύσσονται τραπέζια και καθίσµατα.
5. Για την ίδρυση στο εξής καταστήµατος ή εργαστηρίου τροφίµων ή/ και ποτών, ακόµη
και τµήµατος τούτου, σε υπόγειο χώρο, ο οποίος µε βάση επισυναπτόµενη στην αίτηση
του ενδιαφερόµενου βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας Πολεοδοµίας πρέπει να
χαρακτηρίζεται ως χώρος κυρίας χρήσεως προοριζόµενος για κατάστηµα ή εργαστήριο, θα
πληρούνται και οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις :
α. – Αν δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση πλήρους φυσικού αερισµού καθόλη τη διάρκεια
της λειτουργίας του καταστήµατος ή εργαστηρίου, θα υπάρχει απαραίτητα ειδική
εγκατάσταση τεχνητού αερισµού ικανή να ανανεώνει τον αέρα πλήρως και συνεχώς,
σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 της παρούσας.
β. – Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι ανάλογη µε τον προορισµό και τη χρήση του
καταστήµατος ή εργαστηρίου, εξασφαλίζοντας ακίνδυνα την ηλεκτροδότησή του µε την
…. αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4485/66,
σχετική δήλωση του οποίου επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόµενου για την
απόκτηση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος ή εργαστηρίου του.
γ. – Να έχουν ληφθεί τα αναγκαία µέτρα πυρασφαλείας και ασφαλείας του προσωπικού
και των πελατών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η ύπαρξη εξόδου κινδύνου,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Νοµοθεσίας, γεγονός
που θα φαίνεται σε επισυναπτόµενη στην αίτηση του ενδιαφερόµενου βεβαίωση της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται σε περιπτώσεις, που υπόγειοι χώροι χρησιµοποιούνται ως
βοηθητικοί χώροι καταστηµάτων ή εργαστηρίων τροφίµων ή/ και ποτών (αποθήκες,
αποχωρητήρια, λουτρά και αποδυτήρια προσωπικού).
6. – Επιτρέπεται η χρήση εσωτερικών ανοικτών εξωστών (πατάρια) εντός των
καταστηµάτων ή εργαστηρίων τροφίµων ή /και ποτών ως χώρων αναπτύξεως τραπεζιών
και καθισµάτων, πωλήσεως τροφίµων ή/και ποτών ή άλλων ειδών προβλεπόµενων από τις
σχετικές διατάξεις της παρούσας και άλλων σχετικών Υγειονοµικών ∆ιατάξεων και γενικά
εγκαταστάσεως ορισµένων τµηµάτων της επιχειρήσεως.
Η κατασκευή και η διάταξη των κατά τα ανωτέρω χρησιµοποιούµενων εσωτερικών
ανοικτών εξωστών πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων
του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού. Σε περιπτώσεις αµφιβολιών της για τη νοµιµότητα
της κατασκευής και διατάξεως των προοριζόµενων για τις αναφερόµενες στο προηγούµενο
εδάφιο χρήσεις παταριών η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει από τον
ενδιαφερόµενο να της προσκοµίσει σχετική βεβαίωση της αρµόδιας Πολεοδοµικής
Υπηρεσίας.
Πέρα από τα ανωτέρω, αν οι χώροι κάτω από τις κλίµακες, που οδηγούν στους
εσωτερικούς ανοικτούς εξώστες, χρησιµοποιούνται για την τοποθέτηση τροφίµων ή ποτών
ή σκευών ή για την παραµονή πελατών, οι κλίµακες αυτές θα είναι επενδυµένες
εσωτερικά, ώστε να εξασφαλίζεται ο κάτω από αυτές χώρος από κάθε είδους ρυπάνσεις, οι
οποίες είναι δυνατό να προκαλούνται κατά τη χρήση των κλιµάκων από τους πελάτες και
το προσωπικό.
7. Στο εξής δεν επιτρέπεται η ίδρυση σε ισόγειους ή άλλους χώρους πολυκατοικιών και
γενικά οικηµάτων, στα οποία στεγάζονται κατοικίες, ορισµένων ειδών καταστηµάτων και
εργαστηρίων τροφίµων ή/και ποτών, των οποίων η εγκατάσταση στους χώρους τούτους
απαγορεύεται από τον Κανονισµό της πολυκατοικίας ή, εν ελλείψει κανονισµού, από την
πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόµενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών, έστω και αν τα
καταστήµατα ή εργαστήρια αυτά πληρούν τους καθορισµένους από την παρούσα και τις
άλλες σχετικές Υγειονοµικές ∆ιατάξεις όρους.
Για την απόκτηση άδειας λειτουργίας καταστήµατος ή εργαστηρίου τροφίµων και ποτών
στους αναφερόµενους στο προηγούµενο εδάφιο χώρους ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση Ν.∆. 105/69 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του
χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστηµα ή το εργαστήριο, στην οποία θα
φαίνεται ότι ο Κανονισµός της πολυκατοικίας, ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των
ιδιοκτητών των στεγαζοµένων στο ίδιο κτίριο κατοικιών δεν απαγορεύει τη χρήση του
χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος ή εργαστηρίου.
8. Απαγορεύεται η εγκατάσταση καταστήµατος ή εργαστηρίου τροφίµων ή/και ποτών σε
χώρους που επικοινωνούν µε κατοικίες ή µε βοηθητικούς χώρους κατοικιών ή µε άλλα
άσχετα καταστήµατα, πλην των εξαιρετικών περιπτώσεων που ρητώς αναφέρονται στις
ειδικές διατάξεις της παρούσας.
9. Τα καταστήµατα προσφοράς φαγητών, γλυκισµάτων, ποτών κλπ. σε καθισµένους
πελάτες, εφόσον έχουν δυνατότητες αναπτύξεως περισσότερων από πενήντα (50)
καθισµάτων, θα πληρούν, πλην των περιγραφοµένων στις γενικές και ειδικές διατάξεις της
παρούσας και σε άλλες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις όρων και προϋποθέσεων, και τους
επιβαλλόµενους µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Νοµοθεσίας
όρους πυρασφάλειας και ασφάλειας των θαµώνων τους. Τούτο θα φαίνεται σε βεβαίωση
της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που θα επισυνάπτεται στην αίτηση του
ενδιαφερόµενου για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατός του.
Άρθρο 16

Εµβαδόν
1. Το εµβαδόν καταστήµατος ή εργαστηρίου τροφίµων ή/ και ποτών θα είναι ανάλογο
προς το είδος και τον κύκλο εργασιών τούτου, ώστε να αποκλείεται η συµφόρηση των
εµπορευµάτων και των επίπλων στον χώρο, για να γίνεται εύκολα ο καθαρισµός του και
να εξασφαλίζεται η άνετη κυκλοφορία των πελατών και του προσωπικού, και πάντως δεν
θα είναι µικρότερο από το ελάχιστο όριο εµβαδού, που ορίζουν οι ειδικές για κάθε είδος
καταστήµατος ή εργαστηρίου διατάξεις της παρούσας και των άλλων Υγειονοµικών
∆ιατάξεων.
Ως εµβαδόν ενός χώρου εννοείται ο αριθµός σε τετραγωνικά µέτρα, που προκύπτει από τη
µέτρηση της εκµεταλλεύσιµης επιφάνειας του δαπέδου του χώρου τούτου.
2. Στο συνολικό εµβαδόν καταστήµατος ή εργαστηρίου τροφίµων ή ποτών µπορεί να
συνυπολογισθεί και το εµβαδόν του νόµιµα κατασκευασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Γ.Ο.Κ., εσωτερικού ανοικτού εξώστη (πατάρι), εφόσον ο χώρος αυτός προορίζεται για
τις αναφερόµενες στην παρ. 6 του προηγούµενου άρθρου χρήσεις, πλην της περιπτώσεως
χρήσεώς του για την εγκατάσταση των γραφείων της επιχειρήσεως.
Άρθρο 17
Ύψος
1. Το ελεύθερο ύψος καταστήµατος ή εργαστηρίου τροφίµων ή ποτών θα είναι το
προβλεπόµενο από τις σχετικές διατάξεις του Γ.Ο.Κ. για τους χώρους κυρίας χρήσεως,
εκτός αν ορίζεται άλλο από τις ειδικές διατάξεις της παρούσας και των άλλων σχετικών
Υγειονοµικών ∆ιατάξεων.
2. Εξαιρετικά, προκειµένου για καταστήµατα ή εργαστήρια τροφίµων ή ποτών, τα οποία
βρίσκονται σε περιοχές, όπου κατά την εποχή οικοδοµήσεως του κτιρίου δεν είχαν
εφαρµογή οι διατάξεις του τότε ισχύοντος Γ.Ο.Κ. (γεγονός που θα αποδεικνύεται από
επίσηµα έγγραφα), επιτρέπει το ελεύθερο ύψος τούτων να είναι τουλάχιστον 2,50 µ.
Προκειµένου για καταστήµατα ή εργαστήρια τροφίµων ή ποτών, τα οποία βρίσκονται σε
οικισµούς ή συνοικίες, που έχουν χαρακτηρισθεί επίσηµα ως παραδοσιακοί, το ελεύθερο
ύψος τούτων επιτρέπεται να είναι 2,20 µ. Αν όµως σε τέτοια καταστήµατα εξυπηρετούνται
καθισµένοι πελάτες, θα παίρνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την εξασφάλιση πλήρους
αερισµού, φυσικού ή τεχνητού, όλων γενικά των χώρων και ιδιαίτερα της αίθουσας
πελατών, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας.
3. Αν το κατάστηµα ή εργαστήριο τροφίµων ή ποτών στεγάζεται σε υπόγειο χώρο,
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 15 της παρούσας, το ύψος του θα είναι τουλάχιστον
2,70 µ.
Για καταστήµατα ή εργαστήρια τροφίµων ή ποτών, στεγαζόµενα σε χώρους οι οποίοι κατά
τον χρόνο οικοδοµήσεώς του είχαν χαρακτηρισθεί, σύµφωνα µε τον τότε ισχύοντα Γ.Ο.Κ.
ως υπόγειοι, εφόσον µε τον νεώτερο Γ.Ο.Κ. θεωρούνται ισόγειοι, µπορεί να γίνει δεκτό το
ύψος το προβλεπόµενο από τον ισχύοντα κατά την οικοδόµησή τους Γ.Ο.Κ. για τα
υπόγεια.
Άρθρο 18
Τοίχοι
1. Οι επιφάνειες των τοίχων των καταστηµάτων και εργαστηρίων τροφίµων ή ποτών θα
είναι λείες και, µέχρι 2 µ. τουλάχιστον ύψος, αδιαπότιστες (επικάλυψη µε εφυαλωµένα
πλακίδια πορσελάνης ή άλλο κατάλληλο, αδιαπότιστο, λείο και ανθεκτικό υλικό, ή

χρωµατισµός µε ελαιόχρωµα ή πλαστικό χρώµα, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας, ώστε να
γίνουν λείες και αδιαπότιστες, αναλόγως του είδους των χώρων του καταστήµατος ή
εργαστηρίου και σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της παρούσας και άλλων σχετικών
Υγειονοµικών ∆ιατάξεων). Οι λοιπές επιφάνειές τους θα υδροχρωµατίζονται.
Ορισµένοι χώροι καταστηµάτων ή εργαστηρίων τροφίµων µπορεί να εξαιρεθούν
από το να είναι αδιαπότιστες οι επιφάνειες των τοίχων τους, εφόσον τούτο αναφέρεται
ρητώς στις ειδικές διατάξεις της παρούσας ή άλλης Υγειονοµικής ∆ιατάξεως.
Στα υποκείµενα σε αγορανοµική κατάταξη καταστήµατα, αν από την ισχύουσα
Αγορανοµική Νοµοθεσία προβλέπονται αυστηρότεροι όροι για τον χρωµατισµό των
τοίχων τους, εφαρµόζονται οι διατάξεις της Νοµοθεσίας αυτής.
2. Οι επιφάνειες των τοίχων θα χρωµατίζονται µε ανοικτά χρώµατα, µε ιδιαίτερη
προτίµηση στο λευκό µε ελαφρά απόκλιση προς οποιοδήποτε χρώµα της αρεσκείας του
καταστηµατάρχη. Ο χρωµατισµός των επιφανειών των τοίχων µε σκούρα χρώµατα
απαγορεύεται.
Άρθρο 19
Οροφή
Ι. Η οροφή καταστήµατος ή εργαστηρίου τροφίµων ή ποτών θα είναι καλής κατασκευής,
χωρίς ρωγµές ή οπές ή άλλα παρόµοια ανοίγµατα, και η επιφάνειά της θα είναι λεία και
ελαιοχρωµατισµένη ή στιλβωµένη, αν είναι ξύλινη, ή υδροχρωµατισµένη, αν είναι από
ασβεστοκονία.
2. Αν ο χώρος καταστήµατος ή εργαστηρίου τροφίµων ή ποτών καλύπτεται από κεραµωτή
ή παρόµοιας κατασκευής στέγη ή από το ξύλινο δάπεδο του αµέσως υπερκείµενου
ορόφου, θα υπάρχει απαραίτητα ψευδοροφή, εκτός αν οι σανίδες της στέγης ή του
δαπέδου είναι καλά προσαρµοσµένες σε σηµείο που να µη δηµιουργούνται µεταξύ τους
κενά, οπότε η κατασκευή ψευδοροφής είναι προαιρετική. Σε τέτοιες περιπτώσεις η
επιφάνεια της οροφής, που δηµιουργείται από τις σανίδες της στέγης ή του δαπέδου του
υπερκείµενου ορόφου, θα είναι ελαιοχρωµατισµένη ή στιλβωµένη και ο νοµέας του
καταστήµατος ή εργαστηρίου θα φροντίζει να µη δηµιουργούνται στους δοκούς αράχνες
και γενικά να διατηρείται η οροφή απόλυτα καθαρή.
Αν ο όροφος, που βρίσκεται αµέσως πάνω από το κατάστηµα ή εργαστήριο, κατοικείται
από οικογένεια άσχετη προς τον νοµέα τούτου, η κατασκευή της ψευδοροφής είναι
υποχρεωτική, εκτός αν υπάρχει δήλωση Ν.∆. 105/69 του αρχηγού της οικογένειας αυτής
ότι δέχεται να µην κατασκευασθεί η ανωτέρω ψευδοροφή.
Άρθρο 20
∆άπεδο
1. Τα δάπεδα των καταστηµάτων και εργαστηρίων τροφίµων ή/ και ποτών θα είναι
κατασκευασµένα από αδιαπότιστο υλικό και λείο (τσιµεντοκονία, µωσαϊκό, πλάκες
µαρµάρου ή, αν δεν απαγορεύεται από τις ειδικές διατάξεις της παρούσας ή άλλης Υγειον.
∆/ξεως, από τσιµεντοκονία επικαλυµµένη µε πλαστικά πλακίδια, κλπ) και θα διατηρείται
σε καλή κατάσταση, χωρίς ρωγµές ή άλλες φθορές, και απόλυτα καθαρό.
2. Επιτρέπεται η χρήση δαπέδων από σκληρό ξύλο στιλβωµένο (παρκέ) ή δαπέδων,
επικαλυµµένων σε όλη την έκτασή τους µε τάπητα (µοκέτα) σε ορισµένα είδη
καταστηµάτων, εφόσον τούτο αναφέρεται ρητώς στις ειδικές διατάξεις της παρούσας ή
άλλων Υγειονοµικών ∆ιατάξεων.

Άρθρο 21
Αερισµός
1. Ο αερισµός των καταστηµάτων και εργαστηρίων τροφίµων ή/ και ποτών θα είναι
πλήρης και θα γίνεται µε τις θύρες, τα παράθυρα και τους φεγγίτες των θυρών ή
παραθύρων.
2. Τα καταστήµατα και εργαστήρια τροφίµων ή/ και ποτών, στα οποία δηµιουργείται
πνιγηρά ατµόσφαιρα, λόγω παραµονής σ’ αυτά επί πολύ χρόνο πολλών ατόµων,
εργαζοµένων ή πελατών ή λόγω παραγωγής αερίων κατά την παρασκευή φαγητών ή
άλλων παρασκευασµάτων ή κατά το ψήσιµο κρέατος, καθώς και σε εκείνα που
στεγάζονται σε υπόγειους χώρους, στους οποίους δεν εξασφαλίζεται πλήρης φυσικός
αερισµός, θα υπάρχουν ειδικές µηχανολογικές εγκαταστάσεις συνεχούς και πλήρους
ανανεώσεως του αέρος.
3. Η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί, αν το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει από το νοµέα
του καταστήµατος ή εργαστηρίου την προσκόµιση βεβαιώσεως Ν.105/69 του εγκαταστάτη
τεχνικού, στην οποία φαίνεται ότι η εγκατάσταση αερισµού, που τοποθέτησε,
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της τεχνικής και της επιστήµης για τον πλήρη αερισµό του
χώρου, ή ακόµη να ζητήσει τον έλεγχο της ανωτέρω εγκαταστάσεως από τη
Μηχανολογική Υπηρεσία.
4. Σε µικρά καταστήµατα ή εργαστήρια της παρ. 2 του παρόντος άρθρου µπορεί να
επιτραπεί η χρήση και άλλων µέσων τεχνητού αερισµού, ικανών να πετύχουν τη συνεχή
και πλήρη ανανέωση του αέρος, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι ειδικοί ανεµιστήρες
(VENTILATEUR), που τοποθετούνται σε ανοίγµατα των τοίχων ανανεώνουν συνεχώς τον
αέρα.
5. Κατά την εγκατάσταση των µέσων τεχνητού αερισµού γενικά θα παίρνονται µέτρα,
ώστε κατά τη λειτουργία τους να µη δηµιουργούνται προβλήµατα υγείας των πελατών και
του προσωπικού, ακόµη και ενοχλήσεις σε βάρος των περιοίκων. Αν κατά τη λειτουργία
των εγκαταστάσεων τεχνητού αερισµού προκαλούνται ρεύµατα επικίνδυνα για την υγεία
των πελατών και του προσωπικού ή θόρυβοι σε βαθµό που, κατά τις διαπιστώσεις της
Υγειονοµικής Υπηρεσίας, να ενοχλούνται οι περίοικοι, ο καταστηµατάρχης οφείλει να
πάρει πρόσθετα µέτρα εξουδετερώσεως των ρευµάτων ή των θορύβων.
Άρθρο 22
Φωτισµός
1.- Ο φωτισµός όλων των χώρων καταστήµατος ή εργαστηρίου τροφίµων ή/ και ποτών θα
είναι επαρκής και θα γίνεται από τα παράθυρα και τις υαλοθύρες του χώρου, το συνολικό
εµβαδόν των οποίων δεν θα πρέπει να είναι µικρότερο του 1/9 του εµβαδού του
αντίστοιχου δαπέδου.
2. - Αν χρησιµοποιείται τεχνητός φωτισµός θα πρέπει:
α) Η ένταση του φωτισµού να είναι επαρκής, ώστε να είναι δυνατή η ευχερής ανάγνωση
εντύπων στοιχείων «αττικών των 8 στιγµών».
γ) Το χρώµα του τεχνητού φωτισµού να είναι όµοιο µε εκείνο του φυσικού φωτισµού.
γ) Η πυκνότητα του φωτός να µην προκαλεί θάµβωση.
δ) Ο φωτισµός να είναι τοπικά και χρονικά οµοιογενής.
ε) Η πηγή του φωτισµού να µην προκαλεί επιβλαβή ρύπανση του αέρος.
στ) Οι φωτιστικές πηγές να τοποθετούνται κατάλληλα, ώστε να µειώνεται η ένταση των
σκιών.

ζ) Οι φωτιστικές πηγές να µην είναι επικίνδυνες από την άποψη προκλήσεως πυρκαγιάς ή
εκρήξεως.
3.- Στα Κέντρα ∆ιασκεδάσεως επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω η χρήση χαµηλής
εντάσεως φωτισµού σε ορισµένες µόνον περιπτώσεις κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του
προγράµµατος (χορός, τραγούδι, νούµερα). Κατά τις άλλες ώρες θα υπάρχει επαρκής
φωτισµός, όπως καθορίζεται ανωτέρω.
4. Όπου υπάρχει ηλεκτρικό ρεύµα, για τον τεχνητό φωτισµό θα χρησιµοποιείται η
ηλεκτρική ενέργεια µε φθορίζοντες, κατά προτίµηση λαµπτήρες, άλλως θα γίνεται χρήση
φωτιστικών πηγών κατάλληλων για τη δηµιουργία επαρκούς τεχνητού φωτισµού (λυχνίες
υγραερίου, κ.τ. όµ.), ανταποκρινόµενου στις απαιτήσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 23
Ύδρευση
1. Η ύδρευση των καταστηµάτων και εργαστηρίων τροφίµων ή/ και ποτών θα γίνεται
υποχρεωτικά απευθείας από το δίκτυο υδρεύσεως του ∆ήµου ή της Κοινότητος, αν
υπάρχει τέτοιο δίκτυο, άλλως για την κάλυψη των αναγκών της επιχειρήσεως θα
χρησιµοποιείται νερό από άλλους είδους ύδρευση (πηγή, πηγάδι, κ.λπ.) δηµόσια ή
ιδιωτική, κατάλληλα προστατευόµενη από τις επιφανειακές και υπόγειες µολύνσεις. Το
νερό των ανωτέρω υδρεύσεων θα έχει αποδειχθεί εργαστηριακώς ότι πληροί τα
χαρακτηριστικά του πόσιµου νερού, όπως αυτά καθορίζονται µε τις εκάστοτε ισχύουσες
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις για το πόσιµο νερό. Από την ιδιωτική ύδρευση, αν τούτο είναι
δυνατό, το νερό θα διοχετεύεται µε κατάλληλο σωλήνα σε δεξαµενή από µπετόν ή
λαµαρίνα γαλβανισµένη ή από υγειονοµικώς αποδεκτή πλαστική ύλη και από εκεί στα
σηµεία υδροληψίας µε εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η απευθείας σύνδεση δηµόσιας ή απευθείας σύνδεση
∆ηµόσιας ή ιδιωτικής υδρεύσεως µε το κατάστηµα ή εργαστήριο τροφίµων ή/ και ποτών
δεν είναι δυνατή, λόγω ειδικών τοπικών συνθηκών, το νερό θα µεταφέρεται µε ειδικά
βυτιοφόρα οχήµατα και θα αποθηκεύεται σε κατάλληλη υδατοδεξαµενή.
3. Τα δοχεία µεταφοράς νερού θα είναι µεταλλικά, από γαλβανισµένη λαµαρίνα, χωρίς
εσωτερικές συγκολλήσεις µολύβδου ή πλαστικά, από υγειονοµικώς αποδεκτή πλαστική
ύλη ή άλλο κατάλληλο από υγειονοµικής απόψεως υλικό και θα κλείνουν στεγανά, ώστε
να εξασφαλίζεται το περιεχόµενό τους από οποιεσδήποτε ρυπάνσεις και µολύνσεις.
4. Αν χρησιµοποιείται δεξαµενή αποθηκεύσεως νερού, η θέση και η διάταξη υγειονοµικής
προστασίας θα διασφαλίζουν πλήρως το νερό από κάθε κίνδυνο ρυπάνσεως ή µολύνσεως.
Ειδικότερα, η δεξαµενή αποθηκεύσεως θα είναι από ανοξείδωτο και γενικά µη διαβρώσιµο
υλικό, µε καλύµµατα που θα έχουν χείλη περιµετρικώς προς τα κάτω τουλάχιστον 5
εκτστµ. και µε µονωτικό παρέµβληµα, ώστε να αποκλείεται η είσοδος νερών, σκόνης ή
ξένων σωµάτων από τον αέρα, στον πυθµένα δε θα υπάρχει οπή εκκενώσεως, για να
αδειάζει τελείως κατά τον καθαρισµό της. Το στόµιο του σωλήνα εξόδου του νερού θα
βρίσκεται σε ύψος 5 εκτστµ. από τον πυθµένα της δεξαµενής.
Ο αερισµός της δεξαµενής θα γίνεται µε αεριστήρες (σωλήνες), οι οποίοι θα
προστατεύονται κατάλληλα, ώστε να αποκλείεται η είσοδος εντόµων ή ακαθαρσιών, η
χωρητικότητα δε αυτής θα προορίζεται για την κάλυψη των αιχµών της ηµερησίας
καταναλώσεως και δεν θα παραµένει νερό αποθηκευµένο σ’ αυτή χωρίς ανανέωση
περισσότερο από 12 ώρες. Ο χώρος της δεξαµενής θα είναι γενικά σκοτεινός για την
αποφυγή αναπτύξεως µικροφυκών.
Η δεξαµενή θα επιθεωρείται και θα καθαρίζεται µε έκπλυση, απολύµανση και πλήρη
εκκένωση σε τακτικά διαστήµατα.

5. Απαγορεύεται η χρήση δοχείων, που έχουν χρησιµοποιηθεί ως περιέκτες εντοµοκτόνων,
φυτοφαρµάκων, και άλλων παρόµοιων χηµικών τοξικών ουσιών, για την αποθήκευση ή
για τη µεταφορά νερού.
6. Η υδροληψία από τις δεξαµενές αποθηκεύσεως νερού θα γίνεται υποχρεωτικά µε
κρουνούς. Η λήψη νερού µε εµβάπτιση δοχείων στην υδαταποθήκη απαγορεύεται.
Άρθρο 24
Αποχέτευση
1. Η διάθεση των λυµάτων των καταστηµάτων και εργαστηρίων τροφίµων ή/ και ποτών θα
γίνεται µε κλειστούς αγωγούς υποχρεωτικά στο δίκτυο υπονόµων του ∆ήµου ή της
Κοινότητας, ή, αν δεν υπάρχει τέτοιο δίκτυο, σε σηπτική δεξαµενή και απορροφητικό
βόθρο ή σε στεγανή δεξαµενή ή όπως αλλιώς ορίζουν οι σχετικές Υγειονοµικές ∆ιατάξεις
και γενικά η σχετική Νοµοθεσία και οπωσδήποτε κατά τρόπο απόλυτα υγιεινό και,
γενικότερα ικανοποιητικό και αισθητικά αποδεκτό για το περιβάλλον.
2. ∆εν επιτρέπεται η διάθεση λυµάτων καταστηµάτων και εργαστηρίων τροφίµων ή ποτών
επιφανειακά στους δρόµους, στις αυλές και γενικά σε ακάλυπτους χώρους, καθώς και σε
δηµοτικούς ή κοινοτικούς υπονόµους, που προορίζονται για την αποµάκρυνση µόνον των
νερών της βροχής.
3. Στα στόµια των αποχετευτικών αγωγών των καταστηµάτων και εργαστηρίων τροφίµων
ή ποτών θα υπάρχουν υδραυλικοί σίφωνες.
Άρθρο 25
Αποχωρητήρια
1. Σε κάθε κατάστηµα ή εργαστήριο τροφίµων ή ποτών θα υπάρχει ανάλογος αριθµός
αποχωρητηρίων για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των πελατών του.
2. Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:
α. Τα κυλικεία και µπαρ, που λειτουργούν σε µέγαρα 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. Τα περίπτερα αναψυκτήρια, τα οποία δεν διαθέτουν καθίσµατα και εξυπηρετούν µόνο
διερχόµενους ή όρθιους πελάτες.
γ. Τα καταστήµατα των ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή παρόµοιων συγκροτηµάτων,
το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων θα εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα
αποχωρητήρια, που έχει υποχρέωση να κατασκευάσει ο φορέας, που νέµεται το
συγκρότηµα των καταστηµάτων τούτων.
δ. Τα εξυπηρετούντα µόνο διερχόµενους ή όρθιους πελάτες καταστήµατα και τα
εργαστήρια τροφίµων ή ποτών, αν στεγάζονται σε χώρους µεγάρου και εφόσον
απασχολούνται σ’ αυτά µέχρι τρία, το πολύ, άτοµα και υπάρχουν δυνατότητες
εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του µεγάρου.
ε. Τα καταστήµατα αρκετά περιορισµένης εκτάσεως, µέχρι 15 τ.µ. µε την προϋπόθεση ότι
το προσωπικό τους θα είναι δυνατόν να εξυπηρετείται σε υπάρχον εντός του ιδίου κτιρίου
ή σε µικρή απόσταση από αυτό αποχωρητήριο, κοινόχρηστο ή ιδιωτικό, για το οποίο ο
καταστηµατάρχης έχει δικαίωµα χρήσεως.
Η παράγραφος αυτή δεν έχει εφαρµογή στα καταστήµατα, για τα οποία ειδικές διατάξεις
της παρούσας ή άλλης Υγειονοµικής ∆ιατάξεως αναφέρουν ρητώς ότι είναι απαραίτητη η
ύπαρξη αποχωρητηρίων σ’ αυτά.

3. Ο απαραίτητος αριθµός αποχωρητηρίων καθορίζεται αναλόγως του αριθµού των
καθισµένων πελατών, που είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν στο κατάστηµα ή των
απασχολουµένων στο κατάστηµα ή το εργαστήριο ατόµων ως ακολούθως:
α. Για τα καταστήµατα, που εξυπηρετούν καθισµένους πελάτες και των δύο φύλων.
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, ή µέρος αυτής, ατόµων 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, κατά
την κρίση της, να επιτρέψει την αντικατάσταση κατά το ένα τρίτο αυτών µε ουρητήρια
υγιεινού τύπου.
β. Για καταστήµατα που εξυπηρετούν καθισµένους πελάτες ενός µόνο φύλου:
Αριθµός εξυπηρετουµένων ατόµων
Μέχρι 40
Από 41 µέχρι 120
Από 121 µέχρι 200
Από 201 µέχρι 300

Απαραίτητος αριθµός αποχωρητηρίων
1 αποχωρητήριο
2 αποχωρητήρια
3 αποχωρητήρια
4 αποχωρητήρια

Από 301 και πάνω για κάθε µια επί πλέον 200/άδα ή µέρος αυτής, ατόµων ένα
αποχωρητήριο επί πλέον των απαιτουµένων για τα 300 άτοµα. Ως µέρος της 200/άδας
ατόµων, θα θεωρείται ο αριθµός ατόµων µεταξύ 50 και 200.
Αν τα αποχωρητήρια ανδρών υπερβαίνουν τα δύο η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί, µετά
την κρίση της, να επιτρέψει την αντικατάσταση κατά το ένα τρίτο αυτών µε ουρητήρια
υγιεινού τύπου.
γ. Για το καταστήµατα και εργαστήρια τροφίµων ή ποτών, αναλόγως του αριθµού των
απασχολούµενων κατά βάρδια ατόµων:
Αριθµός εξυπηρετουµένων ατόµων
Μέχρι 15
Από 16 µέχρι 40
Από 41 µέχρι 70
Από 71 µέχρι 100

Απαραίτητος αριθµός αποχωρητηρίων
1 αποχωρητήριο
2 αποχωρητήρια
3 αποχωρητήρια
4 αποχωρητήρια

Από 101 και πάνω για κάθε µια επί πλέον 50/άδα ή µέρος αυτής, απασχολουµένων ατόµων
ένα αποχωρητήριο επί πλέον των απαιτουµένων για τα 100 άτοµα. Ως µέρος της 50/άδας
ατόµων, θα θεωρείται ο αριθµός ατόµων µεταξύ 10 και 50.

Η κατά φύλο κατανοµή του ανωτέρω αριθµού αποχωρητηρίων θα γίνεται ανάλογα µε τον
αριθµό των συνήθως απασχολουµένων στο κατάστηµα ή στο εργαστήριο ανδρών και
γυναικών.
Αν τα αποχωρητήρια ανδρών υπερβαίνουν τα δύο, η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί, µετά
την κρίση της, να επιτρέψει την αντικατάσταση κατά το ένα τρίτο αυτών µε ουρητήρια
υγιεινού τύπου.
Στα καταστήµατα που εξυπηρετούν καθισµένους πελάτες, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη
αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτά λιγότερα από 5 (πέντε) άτοµα. Σε
τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό θα χρησιµοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.
δ. Στα καταστήµατα που βρίσκονται σε συγκοινωνιακούς κόµβους και προσφέρουν
φαγητά, γλυκίσµατα, αναψυκτικά, κλπ (εστιατόρια, ψητοπωλεία, ζαχαροπλαστεία,
αναψυκτήρια, κ.τ.όµ.) σε περαστικούς ταξιδιώτες, λόγω δε της θέσεως στην οποία
βρίσκονται παρουσιάζουν µεγάλη κίνηση, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα
αποχωρητήρια, από δύο για κάθε φύλο. Ο αριθµός αυτός µπορεί να αυξηθεί κατά
περίπτωση και κατά την κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας, αναλόγως των
τοπικών συνθηκών.
4. Τα αποχωρητήρια των καταστηµάτων και εργαστηρίων τροφίµων ή ποτών θα
βρίσκονται µέσα στο χώρο του καταστήµατος ή του εργαστηρίου ή σε συνέχεια µε αυτόν.
Μεταξύ των αποχωρητηρίων και του χώρου, στον οποίο βρίσκονται, θα παρεµβάλλονται,
ιδιαίτεροι προθάλαµοι, πλην των περιπτώσεων ορισµένων καταστηµάτων, για τα οποία οι
ειδικές διατάξεις της παρούσας ή άλλης Υγειονοµικής ∆ιατάξεως παρέχουν τη δυνατότητα
εξαιρέσεώς τους από την απαίτηση αυτή.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν δεν είναι δυνατή η κατασκευή τους µέσα στο χώρο του
καταστήµατος ή του εργαστηρίου ή σε συνέχεια µε αυτόν, τα αποχωρητήρια επιτρέπει να
κατασκευάζονται και έξω από τον ανωτέρω χώρο, σε κατάλληλη θέση, η οποία θα
βρίσκεται πλησιέστερα προς το κατάστηµα ή το εργαστήριο από κάθε άλλο χώρο κυρίας
χρήσεως (κατάστηµα, κατοικία, κλπ) ξένης προς την επιχείρηση ιδιοκτησίας. Σε τέτοιες
περιπτώσεις θα παίρνονται τα απαραίτητα µέτρα για την εξασφάλιση της άνετης
προσπελάσεως των πελατών και του προσωπικού προς τα αποχωρητήρια. Ειδικότερα,
προκειµένου για κατάστηµα προσφοράς φαγητών, γλυκισµάτων, ποτών, κλπ, σε
καθισµένους πελάτες, πλην εκείνων που λειτουργούν µόνον κατά τη θερινή περίοδο, αν τα
αποχωρητήρια βρίσκονται έξω από το κτίριο, στο οποίο στεγάζεται το κατάστηµα, ο
χώρος προσπελάσεως των πελατών προς τα αποχωρητήρια θα είναι καλυµµένος κατά
τρόπον που να µην επηρεάζεται από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες.
Στα καταστήµατα, στα οποία παρασκευάζονται και προσφέρονται σε καθισµένους
πελάτες, φαγητά ή γλυκίσµατα ή άλλα παρασκευάσµατα, τα αποχωρητήρια θα βρίσκονται
µακριά από τους χώρους των παρασκευαστηρίων και πλύσεως σκευών και σε τέτοια θέση,
ώστε να αποκλείεται η διέλευση των πελατών από τους χώρους αυτούς.
5. Τα αποχωρητήρια και οι προθάλαµοί τους θα είναι µόνιµης κατασκευής (µε τοίχους από
τούβλα, πέτρες ή άλλα παρόµοια υλικά).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τον διαχωρισµό των αποχωρητηρίων ή για την κατασκευή
των προθαλάµων τους, µπορεί να επιτραπεί, κατά την κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής
Υπηρεσίας, η χρήση και άλλων κατασκευών από στέρεα και ανθεκτικά στην υγρασία
υλικά, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα εξασφαλίσεως λείων και αδιαπότιστων
εσωτερικών επιφανειών, όπως π.χ. είναι οι κατασκευές από µεταλλικά πλαίσια (αλουµίνιο
ή άλλο παρεµφερές µέταλλο), στα διάκενα των οποίων τοποθετούνται πλάκες πλαστικής
ύλης (ΦΑΙΜΟΠΛΑΣΤ ή άλλο παρεµφερές υλικό) πάχους 8-10 χλστµ., χωρίς ιδιαίτερη
επένδυση αν οι επιφάνειες είναι λείες, ή πλάκες αµιαντοτσιµέντου (ΕΛΛΕΝΙΤ κ.τ.όµ.)
πάχους 10 χλστµ. τουλάχιστον επενδυµένες σε όλη την έκταση τους µε πλακίδια

εφυαλωµένης πορσελάνης. Αν χρησιµοποιηθούν πλάκες αµιαντοτσιµέντου, οι εξωτερικές
επιφάνειες τούτων θα καλύπτονται κατάλληλα, σε συνδυασµό µε τις επιφάνειες των άλλων
τοίχων του χώρου του καταστήµατος ή του εργαστηρίου, ώστε να είναι λείες και
αδιαπότιστες (π.χ. σπατουλάρισµα και χρωµατισµός, κάλυψη µε αδιάβροχη ταπετσαρία
κ.λπ). Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση για την κατασκευή αποχωρητηρίων και των
προθαλάµων τους ξυλοκατασκευών ή άλλων παρόµοιων κατασκευών από µη ανθεκτικά
στην υγρασία υλικά.
Τα προοριζόµενα για κάθε φύλο αποχωρητήρια και οι προθάλαµοι τους πρέπει να
αποτελούν ιδιαίτερους χώρους, αποµονωµένους µεταξύ τους µε τοίχο ή άλλες κατάλληλες,
σαν τις περιγραφόµενες ανωτέρω, κατασκευές και µε ιδιαίτερες εισόδους.
Σε µικρά καταστήµατα, δυναµικότητας µέχρι 100 καθισµάτων, η Υγειονοµική Υπηρεσία,
µπορεί, εφόσον θα διαπιστώσει ότι είναι ανέφικτος ο διαχωρισµός του, να επιτρέψει την
ύπαρξη ενιαίου για τα αποχωρητήρια των δύο φύλων προθαλάµων, ο οποίος έχει εµβαδόν
τουλάχιστον ίσο µε το άθροισµα των εµβαδών των αντίστοιχων αποχωρητηρίων. Ενιαίος
µπορεί να είναι και ο προθάλαµος συγκροτήµατος αποχωρητηρίων, προοριζοµένων για
την εξυπηρέτηση ατόµων του ιδίου φύλου.
Οι εσωτερικές διαστάσεις κάθε αποχωρητηρίου, καθώς και του προθαλάµου, θα είναι 1 µ.
επί 1,20 µ. τουλάχιστον, το εµβαδόν δηλαδή αποχωρητηρίου και προθαλάµου δεν θα είναι
µικρότερο από 2,50 τ.µ., ήτοι 1 µ. πλάτος επί 2,50 µήκος αποχωρητηρίου συν 0,10 µ.
πάχος του µεσότοιχου συν 1,20 µ. µήκος προθαλάµου). Το ελεύθερο ύψος της οροφής των
αποχωρητηρίων και των προθαλάµων τους δε θα είναι µικρότερο από 2,10 µ.
Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων των αποχωρητηρίων και των προθαλάµων τους θα
είναι οµαλές, χωρίς προεξοχές ή εσοχές, και µέχρι ύψος 1,80 µ. λείες και αδιαπότιστες,
καλυµµένες µε πλακίδια εφυαλωµένης πορσελάνης ή µε στιλβωµένο µάρµαρο, ώστε να
πλύνονται εύκολα. Η επένδυση των ανωτέρω επιφανειών µε άλλα υλικά, όπως φορµάϊκα,
λεπτά φύλλα πλαστικής ύλης, κ.λπ., καθώς και µε οποιοδήποτε είδος χρώµατος
(ελαιόχρωµα, πλαστικό, κλπ.) απαγορεύονται. Οι επιφάνειες των τοίχων πάνω από 1,80 µ.
ύψος θα υδροχρωµατίζονται.
Η οροφή των αποχωρητηρίων και των προθαλάµων τους θα είναι κατασκευασµένη κατά
κανόνα από πλάκα µπετόν, κατάλληλα σοβατισµένη, ώστε να είναι λεία, και
υδροχρωµατισµένη. Επιτρέπεται η χρήση ψευδοροφής από ξύλο, όχι όµως από χάρτµπορ
ή άλλα ευαίσθητα στην υγρασία υλικά. Η επιφάνεια της ξύλινης ψευδοροφής θα
ελαιοχρωµατίζεται.
Τα δάπεδα των αποχωρητηρίων και των προθαλάµων τους, θα είναι από αδιαπότιστο, µη
εύθρυπτο και λείο υλικό (µωσαϊκό, πλάκες µαρµάρου κ.τ.όµ.) µε οµαλές επιφάνειες και θα
έχουν κλίση προς φρεάτιο αποχετεύσεως, καλυµµένο µε σχάρα, για την τέλεια
αποστράγγιση των νερών πλύσεως. Οι γωνίες που σχηµατίζονται από το δάπεδο και τους
τοίχους θα είναι κατά προτίµηση κοίλες για να πλύνονται εύκολα. Επίστρωση των
δαπέδων των ανωτέρω χώρων µε φύλλα πλαστικής ύλης ή µε µουσαµά απαγορεύεται.
Οι θύρες των αποχωρητηρίων και των προθαλάµων τους θα είναι ελαιοχρωµατισµένες ή
στιλβωµένες, θα ανοίγουν προς τα µέσα και θα κλείνουν αυτόµατα µε ειδικό µηχανισµό.
Γενικά, 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 (απαγωγός σωλήνας
επαρκούς διαµέτρου µε εξαεριστήρα).
Τα παράθυρα θα καλύπτονται µόνιµα µε συρµατόπλεγµα Νο 16 για να εµποδίζεται η
είσοδος βλαβερών εντόµων.
Η αποχέτευση των λυµάτων θα γίνεται µε κλειστούς αγωγούς, είτε σε υπόνοµο, είτε, αν
δεν υπάρχει δίκτυο υπονόµων, σε ιδιωτικό υγιεινό αποχετευτικό σύστηµα, σύµφωνα µε τις

εκάστοτε ισχύουσες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις για τη διάθεση των λυµάτων, όπως είναι η
σηπτική δεξαµενή µε απορροφητικό βόθρο, η στεγανή δεξαµενή, κ.τ.όµ.
Οι λεκάνες των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων, καθώς και οι νιπτήρες, θα είναι
κατασκευασµένες από ανθεκτικό και τελείως αδιαπότιστο υλικό και θα έχουν λείες και
οµαλές επιφάνειες (εφυαλωµένη πορσελάνη). Η χρήση λεκανών και νιπτήρων από
τσιµέντο ή µωσαϊκό ή εφυαλωµένο πηλό απαγορεύεται.
Επιβάλλεται γενικά η χρησιµοποίηση λεκανών αποχωρητηρίων ψηλού τύπου
(ευρωπαϊκού). Οι λεκάνες θα αποµονώνονται µε υδραυλικούς σίφωνες, οι οποίοι θα
αερίζονται κατάλληλα για την αποφυγή σιφωνισµού και διαφυγής αερίων. Επί των
λεκανών θα υπάρχει, µόνιµα τοποθετηµένο, ειδικό έδρανο και κάλυµµα.
Η λεκάνη θα συνδέεται µε ειδικό υδραυλικό σύστηµα καθαρισµού, µε το οποίο θα
εξασφαλίζεται η έκπλυση της µε πίεση. Πρέπει να αποκλείεται η τοποθέτηση για τον
ανωτέρω σκοπό απλής υδραυλικής εγκαταστάσεως µε κρουνό.
Στον χώρο του αποχωρητηρίου θα υπάρχει πάντοτε χαρτί καθαριότητος, τοποθετηµένο σε
ειδική θήκη. Το µεταχειρισµένο χαρτί θα απορρίπτεται απευθείας στη λεκάνη και όχι στο
δάπεδο ή σε οποιοδήποτε δοχείο.
Εξαιρετικά, στα αποχωρητήρια γυναικών συνιστάται η ύπαρξη κατάλληλων µεταλλικών
δοχείων µε κάλυµµα, που θα ανοίγει µε ειδικό ποδοκίνητο µηχανισµό (πεντάλι), στο οποίο
θα απορρίπτονται άλλα, πλην των ακάθαρτων χαρτιών, ακάθαρτα είδη, όπως είναι οι
σερβιέτες υγείας, τα οποία δεν πρέπει να απορρίπτονται στη λεκάνη για να µη προκαλούν
αποφράξεις του αποχετευτικού συστήµατος.
Σε κάθε αποχωρητήριο θα υπάρχει και µια κρεµάστρα ρούχων.
Στον προθάλαµο του αποχωρητηρίου θα βρίσκεται ο νιπτήρας για το πλύσιµο των χεριών
και πλησίον τούτου θήκη µε σαπούνι (πλακίδια ή υγρό ή σκόνη), καθώς και πετσετοθήκη
µε χειροπετσέτες µια χρήσεως (χάρτινες ή υφασµάτινες ατοµικές, που θα πλένονται
ύστερα από κάθε χρήση τους) ή υφασµάτινη χειροπετσέτα τοποθετηµένη σε κυλίνδρους
ειδικής συσκευής κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται σε κάθε πελάτη καθαρό τµήµα αυτής)
ή συσκευή στεγνώσεως των χεριών µε ζεστό αέρα (αερόθερµο). Στον νιπτήρα θα υπάρχει
εγκατάσταση συνεχούς παροχής νερού. Στο αποχετευτικό σύστηµα, µεταξύ του νιπτήρα
και του αγωγού αποµακρύνσεως των ακάθαρτων νερών θα παρεµβάλλεται υδραυλικός
σίφωνας.
6. Οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάµων τους πρέπει να διατηρούνται σε
καλή κατάσταση και καθαροί, απαλλαγµένοι από κάθε είδους ακαθαρσίες, µύγες και άλλα
βλαβερά έντοµα και από δυσοσµίες. Ιδιαίτερα, θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη
διατήρηση των λεκανών των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων σε άριστη κατάσταση και
καθαρών.
Ο καθαρισµός των αποχωρητηρίων και των προθαλάµων τους θα γίνεται µε κάθε
πρόσφορο απορρυπαντικό µέσο µε την ευθύνη του καταστηµατάρχη ή του νόµιµου
εκπροσώπου του. Απαγορεύεται να ασχολούνται µε τον καθαρισµό των αποχωρητηρίων οι
χειριστές τροφίµων ή ποτών και οι σερβιτόροι, καθώς και οι βοηθοί τούτων. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, στα µικρής κινήσεως καταστήµατα και εργαστήρια τροφίµων
ή/και ποτών, είναι δυνατό να επιτραπεί ο καθαρισµός των αποχωρητηρίων από τον ίδιο
τον καταστηµατάρχη ή από άτοµο της οικογένειάς του, έστω και αν είναι χειριστής
τροφίµων ή ποτών, µε την προϋπόθεση ότι κατά την εκτέλεση της εργασίας αυτής θα
χρησιµοποιούνται ειδικά για τον σκοπό αυτόν προοριζόµενη ενδυµασία (φόρµα ή µακριά
µπλούζα) και ελαστικά γάντια, που θα διατηρούνται καθαρά σε ιδιαίτερο ερµάρι µακριά
από τρόφιµα.
Ο καθαρισµός των κοινόχρηστων αποχωρητηρίων των ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών Αγορών
ή των µεγάρων, στα οποία εξυπηρετείται το προσωπικό των στεγαζόµενων σ’ αυτά

καταστηµάτων, εργαστηρίων, γραφείων κλπ, καθώς και των καταστηµάτων, που
βρίσκονται σε συγκοινωνιακούς κόµβους και προσφέρουν φαγητά, γλυκίσµατα, ποτά κλπ.
σε περαστικούς ταξιδιώτες, θα γίνεται από υπάλληλο, που θα ορίζουν οι καταστηµατάρχες
ή ο φορέας, που νέµεται το συγκρότηµα των καταστηµάτων. Ο υπεύθυνος για τον
καθαρισµό των αποχωρητηρίων είναι δυνατό να αµείβεται από τις εξυπηρετούµενες
επιχειρήσεις ή από τα άτοµα, που κάνουν χρήση των αποχωρητηρίων αυτών και τα οποία
θα καταβάλλουν το καθορισµένο για κάθε χρήση αντίτιµο.
Στα εργαστήρια τροφίµων ή ποτών και στα καταστήµατα προσφοράς φαγητών,
γλυκισµάτων κλπ σε καθισµένους πελάτες οι λεκάνες των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων
θα απολυµαίνονται καθηµερινά µε διάλυµα εγκεκριµένου αντισηπτικού, σύµφωνα µε τις
οδηγίες της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 26
Χώρος πλύσεων σκευών και τρόπος πλύσεως τούτων.
1. Στα καταστήµατα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, γλυκισµάτων ή άλλων
παρασκευασµάτων και στα εργαστήρια τροφίµων ή ποτών γενικά θα υπάρχει ιδιαίτερος
χώρος ανάλογου προς το είδος και το µέγεθος του καταστήµατος ή εργαστηρίου εµβαδού
και συγκροτήσεως, στον οποίο θα γίνεται η πλύση των σκευών των χρησιµοποιούµενων
για την παρασκευή ή επεξεργασία ή/και για τη διάθεση των ανωτέρω ειδών.
2. Ο ανωτέρω χώρος θα χωρίζεται από τους άλλους χώρους του καταστήµατος ή
εργαστηρίου µε χώρισµα, τοίχο ή άλλη κατασκευή από ανθεκτικά στην εργασία υλικά, το
οποίο, αν δεν φθάνει µέχρι την οροφή, θα έχει ύψος 2 µ. τουλάχιστον, εκτός αν από τις
ειδικές διατάξεις της παρούσας ή άλλης σχετικής Υγειονοµικής ∆ιατάξεως, για ορισµένα
είδη καταστηµάτων ή εργαστηρίων, προβλέπεται η συνύπαρξη του χώρου τούτου µε άλλα
διαµερίσµατα χωρίς διαχωρισµό.
Το δάπεδο θα καλύπτεται καθολικά από συνεχές και αδιαπότιστο, λείο και µη εύθρυπτο
υλικό, µε κατάλληλες κλίσεις προς φρεάτιο δαπέδου, εφοδιασµένο µε σιφώνι, για τον
εύκολο καθαρισµό του και ξέπλυµα µε νερό. Επίστρωση του δαπέδου του χώρου τούτου
µε φύλλα πλαστικής ύλης ή µε µουσαµά ή µε σανίδες απαγορεύεται.
Οι επιφάνειες των τοίχων µέχρι ύψος 1,00 µ. θα είναι επενδυµένες µε πλακίδια
εφυαλωµένης πορσελάνης ή ελαιοχρωµατισµένες, αφού υποστούν την απαραίτητη
προεργασία (σπατουλάρισµα κλπ) για να γίνουν αδιαπότιστες και λείες. Πάνω από το ύψος
των 1,30 µ. οι επιφάνειες των τοίχων θα υδροχρωµατίζονται. Στην περίπτωση που οι εν
λόγω επιφάνειες θα ελαιοχρωµατισθούν, τα τµήµατά τους, που βρίσκονται πάνω από τους
νεροχύτες, θα καλύπτονται απαραίτητα, σε ύψος 0,50 µ., µε πλακίδια εφυαλωµένης
πορσελάνης ή µε πλάκες µαρµάρου ή µε ανοξείδωτο χάλυβα.
3. Για την πλύση των σκευών θα υπάρχει σύστηµα ανάλογου αριθµού λεκανών, όπως
αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω, στο παρόν άρθρο και στα οικεία άρθρα της παρούσας.
Οι λεκάνες θα είναι από ανοξείδωτο µέταλλο, χωρίς εσωτερικές γωνίες, και κάθε µία θα
φέρει στον πυθµένα οπή, η οποία θα κλείνει µε ελαστικό πώµα για την κατακράτηση του
νερού ή/και την αποµάκρυνσή του, όταν αυτή επιβάλλεται :
∆εν αποκλείεται η χρησιµοποίηση λεκανών από µάρµαρο ή άλλο αδιαπότιστο υλικό,
εφόσον θα πληρούν τους περιγραφόµενους ανωτέρω όρους.
4. Με τον όρο «σύστηµα πλύσεως σκευών» εννοείται το σύνολο των λεκανών, που
βρίσκονται στη σειρά (η µια δίπλα από την άλλη) και προορίζονται για την πλύση
ορισµένου είδους σκευών, όπως ειδικά αναφέρεται κατωτέρω στο παρόν άρθρο και στα
οικεία άρθρα της παρούσας.

Το κάθε σύστηµα πλύσεως σκευών θα συνδέεται µε την εσωτερική υδραυλική
εγκατάσταση αποχετεύσεως του καταστήµατος ή εργαστηρίου µε παρεµβολή υδραυλικού
σιφώνα.
5. Σε κάθε σύστηµα πλύσεως σκευών θα υπάρχει εγκατάσταση κρύου και ζεστού νερού µε
ανάλογο αριθµό ρυθµιζόµενων κρουνών (µπαταρίες), ώστε να είναι δυνατή η παροχή σε
όλες τις λεκάνες νερού σε κατάλληλη θερµοκρασία, ανάλογα µε το είδος και τον βαθµό
ρυπάνσεως των σκευών και µε τη φάση της διαδικασίας πλύσεως τούτων (για την
πρόπλυση σκευών, που έχουν υπολείµµατα λίπους, αυγού, κ.τ.όµ. απαιτείται πολύ ζεστό
νερό, για το σαπούνισµά τους µπορεί να χρησιµοποιηθεί νερό σε χαµηλότερη
θερµοκρασία, για το δε ξέπλυµά τους αρκετά ζεστό νερό).
6. Για την εξασφάλιση τρεχούµενου νερού, θα υπάρχει θερµοσίφωνας επαρκούς
χωρητικότητας, εκτός αν το κατάστηµα ή εργαστήριο διαθέτει κεντρική εγκατάσταση
θερµάνσεως νερού.
Ανεξάρτητα από το χρησιµοποιούµενο σύστηµα θερµάνσεως νερού, θα υπάρχει και
εφεδρικός θερµοσίφωνας (έστω και φορητός ταχυθερµοσίφωνας), για την αντιµετώπιση
εκτάκτων περιπτώσεων βλάβης του υπάρχοντος κύριου συστήµατος θερµάνσεως νερού.
7. Τα ποτήρια, τα κύπελλα καφέ κ.τ.όµ. θα σαπουνίζονται στην πρώτη λεκάνη διπλού
συστήµατος πλύσεως σκευών (νεροχύτης µε δύο λεκάνες) µε ζεστό νερό και σαπούνι ή
άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγειονοµικής απόψεως υγρό απορρυπαντικό και
ακολούθως θα ξεπλύνονται στη δεύτερη λεκάνη του ίδιου συστήµατος µε άφθονο
τρεχούµενο πολύ ζεστό νερό.
Για την πλύση των πιάτων, µαχαιροπήρουνα κ.λπ. σκευών θα χρησιµοποιείται ιδιαίτερο
τριπλό σύστηµα (νεροχύτης µε τρεις λεκάνες). Τα πιάτα, αφού απαλλαγούν από τα
υπολείµµατα φαγητών κλπ. καθώς και τα µαχαιροπήρουνα, θα προπλύνονται στην πρώτη
λεκάνη µε άφθονο πολύ ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από
υγιεινής απόψεως υγρό απορρυπαντικό, ώστε να διαλυθούν και αποµακρυνθούν τα λίπη,
οι σάλτσες κ.τ.όµ. και ακολούθως θα σαπουνίζονται στη δεύτερη λεκάνη µε ζεστό νερό
και θα ξεπλύνονται στην τρίτη λεκάνη µε άφθονο τρεχούµενο πολύ ζεστό νερό.
∆εν επιτρέπεται η πλύση σκευών σε κοινό δοχείο («µαστέλο»), καθώς και η πλύση
ποτηριών, κυπέλλων καφέ και παρόµοιων σκευών στο ίδιο σύστηµα, στο οποίο πλύνονται
και τα σκεύη που έχουν ρυπανθεί µε λίπος, σάλτσες, αυγά κ.τ.όµ., πλην των περιπτώσεων,
που ρητώς αναφέρονται στα οικεία άρθρα της παρούσας.
8. Τα σκεύη, αφού πλυθούν, θα τοποθετούνται σε ειδικό κλίβανο στεγνώσεως ή, αν δεν
υπάρχει τέτοιος κλίβανος, σε ειδική σχάρα για στράγγιση, µετά την οποία θα
σφουγγίζονται µε καθαρές λευκές ή ανοικτόχρωµες πετσέτες, και ακολούθως θα
τοποθετούνται σε κατάλληλες προθήκες ή ερµάρια, για να προστατεύονται από τις σκόνες
και άλλες ρυπάνσεις.
Οι σχάρες στραγγίσεως σκευών θα είναι κατασκευασµένες από ανοξείδωτο µέταλλο ή
πλαστικές. Η χρήση ξύλινων σχαρών, ακόµη και επενδυµένων µε µέταλλο απαγορεύονται.
9. Στα καταστήµατα, που είτε υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της
παρούσας ή άλλων Υγειονοµικών ∆ιατάξεων, είτε προαιρετικά, διαθέτουν ηλεκτρικά
πλυντήρια σκευών, πλην του συστήµατος πλύσεως των σκευών µαγειρικής ή
ζαχαροπλαστικής, που αναφέρεται στην παρ. 10 του παρόντος, θα υπάρχει και ένα τριπλό
σύστηµα πλύσεως πιάτων, ποτηριών κ.λπ., για την κάλυψη των αναγκών τους στις
περιπτώσεις προσωρινής βλάβης του πλυντηρίου. Μέχρι την αποκατάσταση της
λειτουργίας του πλυντηρίου, η οποία πρέπει να γίνει χωρίς καθυστέρηση, τα µεν πιάτα θα
πλύνονται κανονικά και στις τρεις λεκάνες του ανωτέρω τριπλού συστήµατος, σύµφωνα
µε την περιγραφόµενη στην παρ. 7 του παρόντος διαδικασία, τα δε ποτήρια, αφού

καθαρισθεί καλά το σύστηµα, θα σαπουνίζονται στη δεύτερη λεκάνη του και θα
ξεπλύνονται στην τρίτη µε άφθονο τρεχούµενο πολύ ζεστό νερό.
10. Στα καταστήµατα, που παρασκευάζουν φαγητά, γλυκίσµατα κ.τ.όµ. καθώς και τα
εργαστήρια τροφίµων ή ποτών, γενικά, για την πλύση των σκευών µαγειρικής ή
ζαχαροπλαστικής κλπ. θα χρησιµοποιείται ιδιαίτερο διπλό σύστηµα µε δύο βαθιές λεκάνες
από ανοξείδωτο µέταλλο, πλην των καταστηµάτων ή εργαστηρίων, για τα οποία οι ειδικές
διατάξεις της παρούσας ή άλλες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις προβλέπουν τη χρήση για τον
ανωτέρω σκοπό µιας µόνο βαθιάς λεκάνης.
Άρθρο 27
Απαγωγή καπνών, αερίων καύσεως, κλπ.
1. 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 ειδικό 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 όλη η επιφάνεια της
εστίας.
2. Η απαγωγή των αερίων καύσεως της καύσιµης ύλης, του καπνού, κλπ, θα γίνεται µέσω
της κεντρικής καπνοδόχου του κτιρίου, άλλως, αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα
τοποθετούνται ιδιαίτεροι εξωτερικοί απαγωγοί σωλήνες, οι οποίοι θα φθάνουν πάνω από
τη στέγη του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το κατάστηµα ή το εργαστήριο, και σε ύψος
0,50 µ. ψηλότερα από αυτήν ή, αν υπάρχει ψηλότερο γειτονικό κτίριο, από τη στέγη του
γειτονικού τούτου κτιρίου, ώστε να µην ενοχλούνται οι περίοικοι γενικά
3. Στα καταστήµατα ή εργαστήρια, στα οποία χρησιµοποιούνται ηλεκτρικές εστίες ή
ηλεκτρικοί κλίβανοι ή ως καύσιµη ύλη χρησιµοποιείται υγραέριο ή φωταέριο, αντί του
ανωτέρω απαγωγικού συστήµατος, µπορεί να επιτραπεί η εγκατάσταση ειδικού
συστήµατος φίλτρων, κατάλληλου για την πλήρη εξουδετέρωση των αερίων, οσµών, κ.λπ.,
το οποίο θα συντηρείται ανελλιπώς, για να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία του και
το επιθυµητό αποτέλεσµα αυτής. Για την εξακρίβωση του βαθµού αποδόσεως και γενικά
της καταλληλότητας του ανωτέρω συστήµατος φίλτρων, η Υγειονοµική Υπηρεσία ζητεί
από τον ενδιαφερόµενο να της προσκοµίσει σχετική δήλωση Ν.∆. 105/69 του εγκαταστάτη
τεχνικού ή/και να ζητήσει τον έλεγχο τούτου από την αρµόδια Μηχανολογική Υπηρεσία.
4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση να διαθέτουν το ανωτέρω απαγωγικό σύστηµα ή το
σύστηµα φίλτρων εξουδετερώσεως των αερίων, οσµών, κλπ, ορισµένα καταστήµατα,
εφόσον τούτο αναφέρεται ρητώς στα οικεία άρθρα της παρούσας ή σε άλλη Υγειονοµική
∆ιάταξη.
Άρθρο 28
Αποθήκες
1. Τα καταστήµατα και εργαστήρια τροφίµων ή ποτών θα έχουν αποθήκη, ανάλογου µε το
µέγεθος και το είδος τούτων εµβαδού, προοριζόµενη για τη φύλαξη αποκλειστικά
τροφίµων ή ποτών. Αντικείµενα άσχετα µε τα τρόφιµα, όπως είναι τα σκεύη και όργανα
καθαρισµού των χώρων, µεταχειρισµένα είδη συσκευασίας, κλπ, τα οποία είναι δυνατόν
να µολύνουν ή να ρυπάνουν τα τρόφιµα, θα τοποθετούνται σε ιδιαίτερους χώρους
αποµονωµένους από τα τρόφιµα έστω και µε ξύλινο χώρισµα.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση να διαθέτουν αποθήκη τροφίµων και ποτών ορισµένα
καταστήµατα, εφόσον τούτο αναφέρεται ρητώς στις ειδικές διατάξεις της παρούσας ή
άλλες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
2. Οι ανωτέρω αποθήκες θα χωρίζονται από τους άλλους χώρους µε τοίχους, θα αερίζονται
και φωτίζονται επαρκώς και δεν θα έχουν υγρασία. Η κατασκευή τους θα είναι τέτοια,
ώστε να αποκλείεται η είσοδος ποντικών και βλαβερών εντόµων και η δηµιουργία εστιών
αναπτύξεως αυτών.
Αναλυτικότερα:
α. Το δάπεδο θα καλύπτεται καθολικά από συνεχές και αδιαπότιστο λείο και εύθρυπτο
υλικό, µε κατάλληλες κλίσεις προς φρεάτια δαπέδου εφοδιασµένα µε σιφώνια, για το
εύκολο καθαρισµό και ξέπλυµα µε νερό. Τα στόµια των φρεατίων τούτων θα καλύπτονται
µε µεταλλικές σχάρες, τα ανοίγµατα των οποίων θα είναι µεγαλύτερα από 5 χλστµ.
. Η οροφή θα είναι κατά προτίµηση από µπετόν. Αν η αποθήκη στεγάζεται σε χώρο, που
καλύπτεται αµέσως από κεραµωτή ή παρόµοια στέγη, οι εσωτερικές επιφάνειες της στέγης
αυτής θα είναι επενδυµένες µε σανίδες ή άλλο κατάλληλο και ανθεκτικό υλικό, µεταξύ δε
αυτής και των τοίχων δεν θα υπάρχουν ανοίγµατα, από τα οποία µπορούν να περάσουν οι
ποντικοί. Στις αποθήκες τροφίµων θα αποκλείεται η ξύλινη ψευδοροφή, αν πάνω από αυτή
δηµιουργούνται κενά, τα οποία προσφέρονται για την εγκατάσταση και ανάπτυξη
ποντικών.
γ. Οι τοίχοι σε ύψος 0,30 µ. από το δάπεδο θα είναι επενδυµένοι µε µπετόν πάχους 2
εκτστ. τουλάχιστον.
δ.Oι θύρες στο κάτω µέρος και σε ύψος 0,20 µ. από το δάπεδο θα είναι επενδυµένες µε
χονδρή λαµαρίνα και θα εφαρµόζουν στο δάπεδο καλά, ώστε να µην αφήνονται
ανοίγµατα µεγαλύτερα από 5 χλστµ.
ε. Στα παράθυρα θα υπάρχει συρµατόπλεγµα Νο 16, το οποίο θα διατηρείται σε
καλή κατάσταση.
3. Οι σάκκοι και τα µεγάλα δοχεία, που περιέχουν τρόφιµα, θα τοποθετούνται
πάνω σε βάθρα ύψους 0,30 µ. από την επιφάνεια του δαπέδου και σε απόσταση
0,20 µ. από τον τοίχο. Τρόφιµα που περιέχονται σε µικρούς περιέκτες, θα
τοποθετούνται σε ράφια.
Αν για τη φύλαξη τροφίµων σε χύµα χρησιµοποιούνται ξύλινα κιβώτια, αυτά θα
είναι επενδυµένα εσωτερικά µε ανοξείδωτη λαµαρίνα και θα κλείνουν ερµητικά.
Τα ευαλλοίωτα τρόφιµα θα διατηρούνται σε ψυγεία επαρκούς χωρητικότητας,
αναλόγως των αναγκών και της κινήσεως του καταστήµατος ή του εργαστηρίου,
υπό συνθήκες σταθερής ψύξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 29 της παρούσας.
4. Αν η επιχείρηση διατηρεί αποθήκη τροφίµων έξω από το κατάστηµα ή το
εργαστήριό της, πρέπει να εφοδιασθεί µε ειδική άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας
της αποθήκης αυτής, η οποία χορηγείται αρµοδίως, σύµφωνα µε τα άρθρα 6, 7, 8,
9 και 10 της παρούσας, κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Υγειονοµικής Επιτροπής ή
της Υγειονοµικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι του παρόντος άρθρου.
Η τυχόν διατήρηση αποθήκης τροφίµων έξω από το κατάστηµα ή το εργαστήριο
φαίνεται στην άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας τούτου, έστω και µε µεταγενέστερη
εγγραφή, η οποία θα καταχωρείται από την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή και στην
οποία θα αναφέρεται απαραίτητα η διεύθυνση της αποθήκης, ώστε να
ενηµερώνονται για την ύπαρξή της τα αρµόδια Όργανα υγειονοµικού ελέγχου.
6. Γενικά στις αποθήκες τροφίµων και ποτών θα υπάρχει απόλυτη τάξη και
καθαριότητα.
Άρθρο 29

Ψυγεία, µηχανήµατα, όργανα, συσκευές και σκεύη.
1. Η συντήρηση των ευαλλοίωτων τροφίµων θα γίνεται σε ηλεκτρικά ψυγεία επαρκούς
χωρητικότητας και υπό την απαραίτητη, ανάλογα µε το είδος των τροφίµων και του
επιθυµητού χρόνου συντηρήσεώς του, σταθερή ψύξη, σύµφωνα µε τις σχετικές ειδικές
διατάξεις της παρούσας ή άλλων Υγειονοµικών ∆ιατάξεων, του Κώδικα Τροφίµων και
γενικά της εκάστοτε ισχύουσας Νοµοθεσίας για τα τρόφιµα.
Όπου δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύµα είναι δυνατό να επιτραπεί η χρήση άλλου είδους
ψυγείων, κατάλληλων να εξασφαλίσουν την απαραίτητη σταθερή ψύξη (υγραερίου,
πετρελαίου, κ.τ.όµ.).
Απαγορεύεται η διατήρηση ευαλλοίωτων τροφίµων (κρέας, γαλακτοκοµικά προϊόντα,
πάστες ή άλλα ευαλλοίωτα γλυκίσµατα, κλπ), εκτός ψυγείων. Αν καταστηµατάρχης
επιθυµεί την έκθεση τέτοιων τροφίµων θα χρησιµοποιεί για τον σκοπό αυτόν ειδικά
ψυγεία προθήκες.
2. Τα τρόφιµα θα τοποθετούνται στα ψυγεία µε τάξη και κατά τρόπο που να αποφεύγεται
η ανάµειξη τους και η µεταξύ τους επαφή και να εξασφαλίζεται ο επαρκής αερισµός τους.
Τρόφιµα, τα οποία είναι δυνατόν να ρυπάνουν ή γενικά να επηρεάσουν µε οποιοδήποτε
τρόπο (οσµή, γεύση, κλπ.) άλλα τρόφιµα, θα τοποθετούνται σε ιδιαίτερες σχάρες. Μικρές
ποσότητες εµφιαλωµένων ποτών ή γάλακτος θα τοποθετούνται στο κάτω µέρος του
ψυγείου, αν στις σχάρες τους έχουν τοποθετηθεί φαγητά, γλυκίσµατα ή άλλα τρόφιµα
χύµα.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση στα ψυγεία κάθε είδους δεµάτων, τα οποία είναι δυνατόν να
ρυπάνουν το ψυγείο και τα συντηρούµενα σ’ αυτό τρόφιµα.
Σε καταστήµατα µεγάλης κινήσεως, καθώς και στα εργαστήρια τροφίµων γενικά, θα
επιβάλλεται η ύπαρξη ιδιαίτερων ψυγείων για τα ωµά τρόφιµα και για τα παρασκευασµένα
φαγητά ή γλυκίσµατα. Για τα εµφιαλωµένα ποτά συνιστάται η ύπαρξη ιδιαίτερων
ψυγείων, αν οι κάτω χώροι των ανωτέρω ψυγείων δεν επαρκούν για τη ψύξη µεγάλων
ποσοτήτων ποτών.
Γενικά τα ψυγεία θα διατηρούνται απόλυτα καθαρά.
3. Σε κάθε ψυγείο θα υπάρχει µονίµως θερµόµετρο. Συνιστάται η τοποθέτηση του
θερµοµέτρου κατά τρόπο που να ελέγχεται η υπάρχουσα στο ψυγείο ψύξη από το
εξωτερικό του.
4. Τα µηχανήµατα, τα όργανα, οι συσκευές και τα σκεύη, που χρησιµοποιούνται για την
παρασκευή, επεξεργασία, συσκευασία, διακίνηση και προσφορά των τροφίµων και ποτών,
πρέπει να είναι συσκευασµένα από κατάλληλο από υγειονοµικώς αποδεκτό υλικό και να
διατηρούνται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές, οξειδώσεις και παραµορφώσεις, και
απόλυτα καθαρά.
Άρθρο 30
Ιµατιοφυλάκια – Αποδυτήρια.
1. Σε κάθε κατάστηµα ή εργαστήριο τροφίµων ή ποτών θα υπάρχουν ατοµικά
ιµατιοφυλάκια προσωπικού κατασκευασµένα από κατάλληλο και ανθεκτικό υλικό
(µέταλλο, ξύλο, κ.τ. όµ.), στα οποία θα φυλάσσονται τα ενδύµατα των απασχολουµένων
στην επιχείρηση ατόµων. Απαγορεύεται η ανάρτηση και η µε οποιοδήποτε τρόπο
τοποθέτηση των ενδυµάτων του προσωπικού εκτός ιµατιοφυλακίων στο χώρο του
καταστήµατος ή του εργαστηρίου τροφίµων ή ποτών, πλην των περιπτώσεων της
επόµενης παραγράφου.

2.Απαλλάσσονται από την ανωτέρω υποχρέωση τα καταστήµατα (όχι όµως και τα
εργαστήρια) τροφίµων, στα οποία απασχολείται µόνον ένα άτοµο, µε την προϋπόθεση ότι
τα ενδύµατα τούτου θα κρέµονται σε ειδική για τον σκοπό αυτό κατάλληλη θέση, µακριά
από τρόφιµα και σκεύη φαγητών, γλυκισµάτων ή ποτών.
3. Τα ιµατιοφυλάκια, θα τοποθετούνται σε ιδιαίτερο ειδικό χώρο, αποµονωµένο από το
κυρίως κατάστηµα ή εργαστήριο έστω και µε ξύλινο παραπέτασµα. Ο χώρος αυτός,
καλούµενος αποδυτήριο προσωπικού, όπου είναι εµβαδόν υπολογιζόµενο σε 1 τ.µ.
τουλάχιστον, για κάθε απασχολούµενο άτοµο.
∆εν είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποδυτηρίου προσωπικού στα καταστήµατα και
εργαστήρια τροφίµων ή ποτών, στα οποία ο αριθµός των εργαζοµένων είναι αρκετά
περιορισµένος, το πολύ µέχρι 3 άτοµα και κατά βάρδια, εφόσον για την τοποθέτηση των
ιµατιοφυλακίων θα υπάρχει κατάλληλος χώρος, έστω και νοητώς χωρισµένος από τους
άλλους χώρους του καταστήµατος.
Άρθρο 31
Έπιπλα
1. Τα χρησιµοποιούµενα στα καταστήµατα ή εργαστήρια τροφίµων ή ποτών έπιπλα θα
είναι καλής κατασκευής µε λείες, ελαιοχρωµατισµένες ή στιλβωµένες, επιφάνειες και θα
διατηρούνται απόλυτα καθαρά.
2. Οι οριζόντιες επιφάνειες ορισµένων επίπλων (πάγκοι), πάνω στις οποίες γίνονται
οποιοιδήποτε χειρισµοί τροφίµων (παρασκευή, επεξεργασία, συσκευασία, κ.λ.π.) θα είναι
κατασκευασµένες από αδιαπότιστο και σκληρό υλικό (µάρµαρο, ανοξείδωτος χάλυβας, ή,
αν επιβάλλεται για τεχνικούς λόγους σκληρό ξύλο) χωρίς ρωγµές ή άλλες φθορές.
3. Οι προθήκες και τα ερµάρια, που χρησιµοποιούνται για την έκθεση ή για τη φύλαξη
τροφίµων ή ποτών παρασκευής, επεξεργασίας και προσφοράς τροφίµων ή ποτών, θα
κλείνουν ερµητικά, ώστε να εµποδίζεται η είσοδος ποντικών, βλαβερών εντόµων και
κονιορτού.
Οι προθήκες, που χρησιµοποιούνταν για τη φύλαξη τροφίµων, τα οποία έχουν ανάγκη
αερισµού, θα καλύπτονται µε συρµατόπλεγµα Νο 16, θα τοποθετούνται όµως σε µέρη
απρόσβλητα από τον κονιορτό.
4.- Πλην των ανωτέρω, τα έπιπλα θα πληρούν, ανάλογα µε το είδος του καταστήµατος ή
εργαστηρίου, στο οποίο ανήκουν, και τους όρους, που αναφέρονται στις ειδικές διατάξεις
των οικείων άρθρων της παρούσας ή άλλες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Άρθρο 32
Καθαριότητα
1. Όλοι γενικά οι εσωτερικοί και ακάλυπτοι χώροι των καταστηµάτων και εργαστηρίων
τροφίµων ή/και ποτών, καθώς και τα κάθε είδους έπιπλα, συσκευές, είδη ιµατισµού, κλπ.,
που χρησιµοποιούνται κατά τη λειτουργία τους, θα διατηρούνται καθαρά µε τη φροντίδα
και την ευθύνη του καταστηµατάρχη ή του νοµίµου εκπροσώπου της επιχειρήσεως,
οριζόµενου µε υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηµατία, και του κατά περίπτωση υπεύθυνου
βοηθητικού προσωπικού.
2. Απαγορεύεται η χρήση πριονιδίου ή άλλων παρόµοιων υλών κατά τον καθαρισµό των
δαπέδων. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η χρήση πριονιδίου κατά τον καθαρισµό των δαπέδων
των κρεοπωλείων και των ψυκτικών θαλάµων τους, καθώς και των χώρων πλύσεων
σκευών των καταστηµάτων που παρασκευάζουν φαγητά, γλυκίσµατα κ.τ.όµ. µε την
προϋπόθεση ότι τα πριονίδια θα αποµακρύνονται αµέσως µετά τη χρήση τους.

3.-∆εν επιτρέπεται η παρουσία περιττών αντικειµένων και ειδών συσκευασίας (κιβώτια
καφάσια κλπ.) στους χώρους πωλήσεως και στα παρασκευαστήρια των καταστηµάτων ή
εργαστηρίων τροφίµων ή/και ποτών. Τέτοια είδη πρέπει να αποµακρύνονται αυθηµερόν
από τους ανωτέρω χώρους ή, αν πρόκειται να ξαναχρησιµοποιηθούν, θα φυλάσσονται σε
ειδική αποθήκη, στην οποία δεν θα υπάρχουν τρόφιµα, όπως ορίζει το άρθρο 28 της
παρούσας. Κατ’ εξαίρεση, στα οπωροπωλεία τα κενά καφάσια µπορεί να αποµακρύνονται
την επόµενη µέρα της χρήσεως τους.
Άρθρο 33
Απορρίµµατα
1.Τα προερχόµενα από τη λειτουργία καταστήµατος ή εργαστηρίου τροφίµων ή/ και ποτών
απορρίµµατα θα φυλάσσονται προσωρινά σε κατάλληλα και ειδικά για τον σκοπό αυτόν
προοριζόµενα δοχεία, τα οποία θα πληρούν τους κατωτέρω όρους:
α. Θα έχουν κατασκευασθεί από υλικό αδιαπότιστο και ανθεκτικό, το οποίο δεν θα
οξειδώνεται εύκολα και γενικά δεν θα καταστρέφεται κατά τη χρήση τους. Σαν τέτοια
υλικά αναφέρονται ενδεικτικά η γαλβανισµένη λαµαρίνα και το πλαστικό.
β. Η κατασκευή τους θα είναι αρκετά ισχυρή, ώστε να µην παραµορφώνονται ή
καταστρέφονται κατά τη χρήση τους.
γ. Η χωρητικότητά τους να επιτρέπει τους ευχερείς χειρισµούς.
δ. Το σχήµα τους να παρέχει επαρκή ευστάθεια και να επιτρέπει την ευχερή εκκένωση και
καθαρισµό τους.
ε. Να φέρουν κάλυµµα, το οποίο θα εφαρµόζει στα χείλη του δοχείου στεγανά, ώστε να
αποκλείεται η είσοδος σ’ αυτά εντόµων και ποντικών, καθώς και η παραβίαση τους από τα
αναζητούντα τροφή ζώα (σκύλοι, γάτες). Συνιστάται τα καλύµµατα να συνδέονται µόνιµα
µε τα δοχεία, για να µη χάνονται:
Τα δοχεία απορριµµάτων θα διατηρούνται πάντοτε σε καλή κατάσταση και απόλυτα
καθαρά.
Απαγορεύεται η συγκέντρωση απορριµµάτων σε ξύλινα ή χάρτινα κιβώτια, σε καλάθια ή
καφάσια και σε κάθε είδους καλυµµένα ή ακάλυπτα δοχεία, που δεν πληρούν τους
ανωτέρω όρους ή δεν διατηρούνται καθαρά.
2. Για να µη ρυπαίνεται εύκολα το εσωτερικό των δοχείων απορριµµάτων και για να µη
φθείρονται αυτά εύκολα κατά τους διαφόρους χειρισµούς, από τα Συνεργεία
Καθαριότητας, συνιστάται η χρήση ειδικών πλαστικών σάκων, οι οποίοι θα τοποθετούνται
στο εσωτερικό των δοχείων, κατά τρόπο που τα άκρα του ανοίγµατος του σάκου να
αναδιπλώνεται περιµετρικά στα χείλη του στοµίου του δοχείου.
Όταν γεµίσουν οι πλαστικοί σάκοι θα αφαιρούνται από τα δοχεία, θα δένονται καλά και
ακολούθως θα τοποθετούνται σε κατάλληλη θέση, µακριά από τα τρόφιµα και σκεύη,
µέχρι τη στιγµή που θα αποκοµισθούν από το Συνεργείο καθαριότητας.
3. Στα µεγάλα καταστήµατα και εργαστήρια τροφίµων ή ποτών καθώς και σε
συγκροτήµατα καταστηµάτων ∆ηµοτικών, Κοινοτικών, κλπ. Αγορών, θα υπάρχουν ειδικοί
χώροι για την τοποθέτηση των γεµάτων σάκων ή δοχείων απορριµµάτων µέχρι τη στιγµή
της παραλαβής τους από τα Συνεργεία Καθαριότητας. Οι χώροι αυτοί πρέπει να πληρούν
τους εξής όρους:
α. Θα βρίσκονται σε θέσεις αποµονωµένες και απόκρυφες, αλλά και ευχερώς
προσπελάσιµες.
β. Θα διατηρούνται κλειστοί και θα αερίζονται καλά.
δ. Το δάπεδο και οι τοίχοι θα είναι από αδιαπότιστο και λείο υλικό, ώστε να καθαρίζονται
εύκολα.

δ. Το δάπεδο θα έχει κλίση προς φρεάτιο δαπέδου, εφοδιασµένου µε σιφώνι, για τον
εύκολο καθαρισµό του και ξέπλυµα µε άφθονο νερό. Το στόµιο του φρεατίου δαπέδου θα
καλύπτεται µε µεταλλική σχάρα, της οποίας τα ανοίγµατα δεν θα είναι µεγαλύτερα από 5
χλστµ.
ε. Στα ανοίγµατα φωτισµού και αερισµού θα τοποθετείται συρµατόπλεγµα Νο 16 για να
παρεµποδίζεται η είσοδος µυών και άλλων βλαβερών εντόµων.
στ. Θα παρεµποδίζεται η είσοδος ποντικών.
ζ. Θα διατηρούνται πάντοτε σε καλή κατάσταση, καθαρά και απαλλαγµένα από έντοµα και
ποντικούς.
4. Οι γεµάτοι σάκοι ή τα δοχεία απορριµµάτων θα µεταφέρονται στις καθορισµένες για
την αποκοµιδή θέσεις λίγο πριν περάσει το Συνεργείο Καθαριότητας. Η τοποθέτηση
σάκων ή δοχείων µε απορρίµµατα έξω από το κατάστηµα ή το εργαστήριο από τις
βραδινές ώρες της προηγούµενης της ηµέρας διελεύσεως του Συνεργείου Καθαριότητας
απαγορεύεται.
Εξαιρετικά, προκειµένου τα καταστήµατα, που λειτουργούν κατά τις νυκτερινές µόνον
ώρες, επιτρέπεται µετά το τέλος της εργασίας του να τοποθετούνται οι σάκοι µε τα
απορρίµµατα τούτων στο πεζοδρόµιο, µπροστά στο κατάστηµα, µε την προϋπόθεση ότι θα
είναι δεµένοι καλά και τοποθετηµένοι µέσα στα δοχεία, τα οποία θα καλύπτονται τελείως,
ώστε να εµποδίζεται η παραβίασή τους από τα αδέσποτα ζώα.
5. Όπου υπάρχει ∆ηµοτική ή Κοινοτική Υπηρεσία Καθαριότητας τα απορρίµµατα θα
αποκοµίζονται από τα Συνεργεία Καθαριότητας της Υπηρεσίας αυτής, άλλως θα
αποµακρύνονται και θα θάπτονται σε βαθείς λάκκους, όπως ορίζουν οι διατάξεις των
σχετικών Υγειονοµικών διατάξεων και γενικά της σχετικής νοµοθεσίας, µε τη φροντίδα
του καταστηµατάρχη ή του νόµιµου εκπροσώπου της επιχειρήσεως.
Άρθρο 34
Κατοικίδια ζώα
Απαγορεύεται η διατήρηση ή η είσοδος κατοικίδιων ζώων στους χώρους των
καταστηµάτων και εργαστηρίων τροφίµων ή ποτών. Υπεύθυνος για την τήρηση του
παρόντος είναι ο καταστηµατάρχης ή ο υπεύθυνος της επιχειρήσεως.
Άρθρο 35
Εντοµοκτονία - µυοκτονία
1. Στα καταστήµατα ή τα εργαστήρια τροφίµων ή ποτών θα λαµβάνονται τα απαραίτητα
µέτρα για την καταπολέµηση των ποντικών και των βλαβερών εντόµων (µύγες,
κατσαρίδες, κλπ) των οποίων η παρουσία σε τέτοιους χώρους θα αποτελεί αποδεικτικό
στοιχείο ρυπάνσεως τούτων.
2. Οι υπεύθυνοι των ανωτέρω επιχειρήσεων µπορούν να απευθύνονται στην αρµόδια
Υγειονοµική Υπηρεσία και να ζητούν οδηγίες για τα ενδεικνυόµενα µέσα (µηχανικά ή
χηµικά) αποτελεσµατικότερης και πιο ακίνδυνης δια τον άνθρωπο καταπολεµήσεως των
ποντικών και των βλαβερών εντόµων.
3. Ανεξάρτητα από την υπόδειξη των ανωτέρω µέσων, η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί να
επιβάλλει και ανάλογα προληπτικά µέτρα, σαν τα αναφερόµενα στο άρθρο 23 της
παρούσας, για την αποφυγή εισόδου των ποντικών και βλαβερών εντόµων στο κατάστηµα
ή στο εργαστήριο τροφίµων ή ποτών.
Άρθρο 36

Προσωπικό
1.Οι απασχολούµενοι στα καταστήµατα τροφίµων ή ποτών, ανεξαρτήτως της σχέσεως
αυτών µε την επιχείρηση (επιχειρηµατίες ή και µέλη των οικογενειών τους, υπάλληλοι,
εργάτες κλπ.), θα είναι καθαροί, θα έχουν κοµµένα νύχια και περιποιηµένη και καθαρή
κόµη και, εφόσον διατηρούν τέτοια, γενειάδα.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους θα φορούν λευκή ή ανοιχτόχρωµη µπλούζα, καθώς
και οµοιόµορφη ποδιά και κάλυµµα κεφαλής, αν ασχολούνται µε την παρασκευή,
επεξεργασία και συσκευασία τροφίµων ή ποτών. Γενικά, τα ανωτέρω άτοµα θα έχουν
άψογη εµφάνιση.
2. Για την εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου της προηγουµένης παραγράφου, σχετικά µε
την καθαριότητα των ειδών ιµατισµού, είναι συνυπεύθυνοι ο επιχειρηµατίας και οι
απασχολούµενοι στην επιχείρηση. Οι δαπάνες τόσο για την προµήθεια, όσο και για τον
καθαρισµό των ανωτέρω ειδών ιµατισµού θα βαρύνουν την επιχείρηση.
3. Το ανωτέρω προσωπικό δεν επιτρέπεται να φορεί κατά τις ώρες της εργασίας του
µάλλινα ενδύµατα (από ύφασµα ή πλεκτά). Αν η χρήση τέτοιων ενδυµάτων επιβάλλεται
λόγω χαµηλής θερµοκρασίας στον εργασιακό χώρο, αυτό θα γίνεται κατά τρόπο που να
καλύπτονται τα µάλλινα ενδύµατα από την µπλούζα εργασίας.
4.Εξαιρετικά οι σερβιτόροι των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων κ.τ.όµ. καταστηµάτων
πολυτελείας και Α’ κατηγορίας επιτρέπεται να φορούν ειδική για τη εργασία τους ζακέτα,
ακόµη και µάλλινη, µαύρου ή άλλου χρώµατος, µε την προϋπόθεση ότι θα διατηρείται
καθαρή. Κατά τη θερινή περίοδο οι σερβιτόροι γενικά µπορούν να φορούν λευκό
πουκάµισο.
5.Οι απασχολούµενοι σε καταστήµατα ή εργαστήρια τροφίµων ή/και ποτών απαγορεύεται
να κοιµούνται σε χώρους εργασίας ή ακόµη και σε βοηθητικούς χώρους του
καταστήµατος ή του εργαστηρίου. Επίσης απαγορεύεται η συγκρότηση υπνοδωµατίων σε
επικοινωνούντες µε το κατάστηµα ή το εργαστήριο χώρους. Η παρουσία ειδών
κλινοστρωµνής στους χώρους εργασίας ή στους βοηθητικούς χώρους του καταστήµατος ή
εργαστηρίου τροφίµων ή/και ποτών ή σε επικοινωνούντες µ’ αυτό χώρους αποτελεί
αποδεικτικό στοιχείο παραβάσεως της παρούσας παραγράφου.
6.-Οι απασχολούµενοι στα καταστήµατα και εργαστήρια τροφίµων ή/και ποτών ως
χειριστές ή πωλητές τροφίµων ή ποτών, σερβιτόροι κ.ά (κύριο προσωπικό) είναι κυρίως
υπεύθυνοι για την ατοµική τους καθαριότητα και οφείλουν να ελέγχουν την καθαριότητα
τον τµήµατός τους και του χρησιµοποιούµενου σ’ αυτό εξοπλισµού (σκευών, συσκευών,
επίπλων κλπ.), για την οποία είναι συνυπεύθυνοι µε τον καταστηµατάρχη ή τον νόµιµο
εκπρόσωπο της επιχειρήσεως και το εντεταλµένο προσωπικό καθαριότητας, εκτός αν
αποδειχθεί ότι η επιχείρηση δεν παρέχει τα απαραίτητα µέσα για την καθαριότητα των
χώρων, επίπλων, συσκευών, σκευών, κ.λπ. του καταστήµατος ή εργαστηρίου, οπότε την
ευθύνη για τη µη τήρηση της καθαριότητας τούτων έχει µόνον ο καταστηµατάρχης ή ο
νόµιµος εκπρόσωπος του.
Τα ανωτέρω άτοµα, πέρα από τον έλεγχο της καθαριότητας του τµήµατός τους και του
χρησιµοποιούµενου σ’ αυτό εξοπλισµού, οφείλουν να παίρνουν τα αναγκαία µέτρα για τη
διατήρηση της καθαριότητας στο τµήµα τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους.
Το βοηθητικό προσωπικό καθαρισµού του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού γενικά (σκεύη,
συσκευές, µηχανήµατα, έπιπλα) και του χώρου καταστήµατος ή εργαστηρίου τροφίµων
ή/και ποτών (λαντσέρης, καθαρίστρια, κ.ά.) είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνο για τη σωστή
και αποτελεσµατική εκτέλεση της εργασίας του, εφόσον θα αποδειχθεί ότι ο
καταστηµατάρχης παρέχει τα απαραίτητα για τον σκοπό αυτόν µέσα.

7. Οι απασχολούµενοι σε καταστήµατα ή εργαστήρια τροφίµων ή/και ποτών θα είναι
υγιείς και θα έχουν βιβλιάρια υγείας, όπως ορίζει το άρθρο 14 της παρούσας.
Σε περίπτωση νοσήσεως ατόµου απασχολουµένου σε κατάστηµα ή εργαστήριο τροφίµων
ή/και ποτών από τυφοειδή πυρετό, παράτυφο, δυσεντερία, φυµατίωση ή άλλο µεταδοτικό
νόσηµα, η επιχείρηση και ο ιατρός που διέγνωσε το περιστατικό, οφείλουν να
ενηµερώσουν έγκαιρα περί τούτου την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία, η οποία αµέσως
προφορικώς και σε συνέχεια εγγράφως ειδοποιεί τον υπεύθυνο του καταστήµατος ή
εργαστηρίου τροφίµων ή/και ποτών για την αποµάκρυνση του ασθενούς από την εργασία
του.
Ο ασθενής για να µπορέσει να επανέλθει στην εργασία του, πρέπει να προσκοµίσει στην
αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία βεβαίωση ιατρού του Ι.Κ.Α. ή προκειµένου για
επαγγελµατία απασχολούµενο στην επιχείρησή του, ιατρού του οικείου Ασφαλιστικού
Οργανισµού ή της οικείας Υγειονοµικής Υπηρεσίας στην οποία φαίνεται ότι, καθώς έχει
διαπιστωθεί µε ιατρική και απαραίτητη εργαστηριακή εξέταση, δεν είναι φορέας
επικίνδυνων µικροβίων και ιών ή παρασίτων.
Στη συνέχεια η αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία κατά την κρίση της θα εγκρίνει ή όχι την
επάνοδο στην εργασία του ατόµου που αποµακρύνθηκε απ’ αυτή για λόγους υγείας,
ειδοποιώντας εγγράφως τον υπεύθυνο της επιχειρήσεως ή τον ίδιο τον επαγγελµατία.
Το άτοµο που αποµακρύνθηκε από την εργασία του για λόγους υγείας, προκειµένου να
επανέλθει σ’ αυτή µπορεί ν’ απευθυνθεί και απ’ ευθείας στην αρµόδια Υγειονοµική
Υπηρεσία, η οποία θα τον παραπέµψει για εργαστηριακή εξέταση και κατά την κρίση της
θα εγκρίνει ή όχι την επάνοδο στην εργασία του κατά τα ανωτέρω.
Γενικά, η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί να απαγορεύσει, πρόσκαιρα ή οριστικά, την
εργασία σε όποιο άτοµο κρίνει επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, είτε γιατί πάσχει από
µεταδοτικό νόσηµα ή είναι µικροβιοφόρο τέτοιου νοσήµατος, είτε γιατί επανειληµµένα
έχει διαπιστωθεί ότι δεν φροντίζει για την ατοµική του καθαριότητα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Ειδικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων
τροφίµων ή ποτών.
Άρθρο 37
Καταστήµατα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό, σε καθισµένους πελάτες
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται στα καταστήµατα, στα οποία προσφέρονται σε
καθισµένους πελάτες καφές και άλλα ροφήµατα, ορισµένα είδη γλυκισµάτων, που
παρασκευάζονται σε αναγνωρισµένα εργαστήρια ή εργοστάσια, αναψυκτικά, ποτά και
οινοπνευµατώδη ποτά µε συνοδεία ή µε πρόχειρο µεζέ, ο οποίος προσφέρεται, όπως
φέρεται στο εµπόριο χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστηµα (ελιές, σαλάµι, τυρί,
αγγούρι, ντοµάτα, αυγό βραστό, ξηροί καρποί, κ.τ.όµ), καθώς και τοστ ή άλλου είδους
σάντουιτς, που περιέχουν είδη, τα οποία δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία στο
κατάστηµα, τυρί τηγανιστό, λουκάνικο βραστό ή ψητό ή τηγανιστό και βραστό ή ψητό
χταπόδι.
2.Αναλόγως των κυρίως προσφεροµένων σε ένα κατάστηµα του παρόντος άρθρου ειδών,
το κατάστηµα τούτο χαρακτηρίζεται ως:
α. Καφενείο (παραδοσιακό), αν προσφέρονται σ’ αυτό κυρίως ελληνικός καφές και µε
οποιοσδήποτε άλλο τρόπο παρασκευασµένος καφές και άλλα ροφήµατα, γλυκά κουταλιού
και ταψιού, τυποποιηµένα παγωτά και ποτά γενικά, είτε οινοπνευµατώδη, είτε αναψυκτικά
(εµφιαλωµένα και µη).

Τα οινοπνευµατώδη ποτά προσφέρονται µε τη συνοδεία ή µη πρόχειρου µεζέ, ο οποίος
προσφέρεται όπως φέρεται στο εµπόριο, χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστηµα
(ελιές, σαλάµι, τυρί, αλίπαστα, αγγούρι, ντοµάτα, αυγό βραστό, ξηροί καρποί κ.τ.όµ.)
καθώς και τυρί τηγανιστό, λουκάνικο βραστό ή ψητό ή τηγανιστό και χταπόδι βραστό ή
ψητό.
β. Καφετέρια (εκσυγχρονισµένο καφενείο), αν προσφέρονται σ’ αυτό κυρίως κάθε είδους
καφές και άλλα ροφήµατα, ποτά οινοπνευµατώδη και αναψυκτικά, ορισµένα γλυκίσµατα,
όπως γλυκά κουταλιού, γλυκά του ταψιού, πάστες, αµυγδαλωτά, και εκλαίρ, παγωτά,
γενικά, και τυρόπιτες, τοστ και άλλου είδους σάντουιτς, τα οποία περιέχουν είδη, που
απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστηµα.
Τα οινοπνευµατώδη ποτά προσφέρονται µε συνοδεία ή µη πρόχειρου µεζέ, ο οποίος
προσφέρεται όπως φέρεται στο εµπόριο χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστηµα
(ελιές, τυρί, σαλάµι, αλίπαστα, κ.λπ.).
γ. Μπαρ, αν προσφέρονται σ’ αυτό κυρίως οινοπνευµατώδη ποτά, µε τη συνοδεία ή µη
πρόχειρου µεζέ ο οποίος προσφέρεται όπως φέρεται στο εµπόριο, χωρίς ιδιαίτερη
επεξεργασία στο κατάστηµα (ελιές, τυρί, σαλάµι, αλίπαστα, αγγούρι, ντοµάτα, αυγό
βραστό, ξηροί καρποί, κ.τ.όµ.), καθώς και τυρόπιτες, τοστ ή άλλου είδους σάντουιτς, που
περιέχουν είδη, τα οποία δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστηµα, τυρί,
τηγανιστό, λουκάνικο βραστό ή ψητό ή τηγανιστό και χταπόδι, βραστό ή ψητό.
Στο µπαρ, είναι δυνατό να προσφέρονται περιστασιακώς, πλην των ανωτέρω ειδών, και
καφές γενικά και διάφορα αναψυκτικά ποτά.
Το κατάστηµα, στο οποίο προσφέρεται κυρίως κρασί µε τη συνοδεία ή µη των ανωτέρω
αναφεροµένων µεζέδων, χαρακτηρίζεται ειδικότερα ως οινοπωλείο. Τα οινοπωλεία
µπορούν να διαθέτουν κρασί χύµα, για κατανάλωση στην κατοικία του πελάτη.
δ. Κυλικείο, αν προσφέρεται καφές, ελληνικός ή άλλου είδους καφές και ροφήµατα
γενικά, ποτά οινοπνευµατώδη και αναψυκτικά, ορισµένα είδη γλυκισµάτων, όπως γλυκά
κουταλιού, γλυκά ταψιού, κωκ, εκλαίρ, πάστες και παγωτά, τοστ ή άλλα σάντουιτς, που
τελικά περιέχουν είδη τα οποία δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστηµα και
πίττες γενικά.
Τα οινοπνευµατώδη ποτά προσφέρονται µε τη συνοδεία ή µη πρόχειρου µεζέ, ο οποίος
προσφέρεται όπως φέρεται στο εµπόριο, χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστηµα,
ελιές, τυρί, αλίπαστα, σαλάµι, ντοµάτα, κτ.όµ..
Τα ανωτέρω γλυκίσµατα, τα παγωτά και οι πίττες θα παρασκευάζονται σε αναγνωρισµένα
εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε φορά µε τα τιµολόγια
πωλήσεως.
Στα κυλικεία του παρόντος άρθρου, τα οποία κατά κανόνα λειτουργούν σε λέσχες,
σφαιριστήρια, αίθουσες αναµονής αεροδροµίων, και σιδηροδροµικών σταθµών ή άλλου
είδους παρόµοιους χώρους, στους οποίους παραµένουν επί πολύ χρόνο καθισµένοι
πελάτες, δεν υπάγονται τα κυλικεία που εξυπηρετούν περαστικούς πελάτες και που
αναφέρονται στο άρθρο 42 της παρούσας.
3. Στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η εγκατάσταση µηχανηµάτων
στιγµιαίας παρασκευής παγωτού, υπό τους περιγραφόµενους στην παρ. 14 του άρθρου 39
της παρούσας όρους και προϋποθέσεις.
Επίσης, επιτρέπεται η παρασκευή και η διάθεση λουκουµάδων στα καταστήµατα του
παρόντος άρθρου, µε την προϋπόθεση ότι η παρασκευή τούτων θα γίνεται σε ιδιαίτερο
παρασκευαστήριο, όπως ορίζεται κατωτέρω στην παρ. 4α (2) του παρόντος.
Η προσφορά φαγητών στα ανωτέρω καταστήµατα απαγορεύεται, εκτός αν λειτουργούν ως
µικτά καταστήµατα µε εστιατόριο, σνακ µπαρ, πιτσαρία, κ.λπ., οπότε θα έχουν την

απαραίτητη συγκρότηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 38 και 40 της παρούσας, και θα µπορούν
να διαθέτουν τα επιτρεπόµενα για το συστεγαζόµενο κατάστηµα είδη.
4. Τα καταστήµατα του παρόντος άρθρου θα πληρούν, εκτός των γενικών όρων, που
αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του προηγούµενου Κεφαλαίου, και τους ακόλουθους
όρους και προϋποθέσεις:
α. Για την εγκατάσταση των ανωτέρω καταστηµάτων απαιτείται χώρος επαρκής, ώστε να
εξασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και άνετης εκτελέσεως των
προβλεποµένων εργασιών και παραµονής των πελατών, και πάντως δεν θα είναι
µικρότερος από το άθροισµα των επιβαλλοµένων µε τις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος
άρθρου, ως ελαχίστων, εµβαδών των απαραίτητων διαµερισµάτων του καταστήµατος,
όπως αναλυτικά καθορίζονται στο παράρτηµα Ι.
Ο χώρος κάθε καταστήµατος θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα διαµερίσµατα, τα οποία θα
πληρούν, πλην των όρων, που επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ της
παρούσας ή άλλων Υγειονοµικών ∆ιατάξεων, και τους κατωτέρω αναφερόµενους όρους
και προϋποθέσεις.
(Ι). Αίθουσα πελατών, στην οποία αναπτύσσονται τα τραπέζια και τα καθίσµατα και, πέρα
από αυτά, τοποθετούνται το ψυγείο και ο µπουφές.
Το δάπεδο της ανωτέρω αίθουσας θα είναι αδιαπότιστο και λείο, όπως ορίζει το άρθρο 20
της παρούσας. Προκειµένου όµως για καταστήµατα πολυτελούς κατασκευής, η
Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί να επιτρέψει, κατά την κρίση της και κατόπιν σύµφωνης
γνώµης της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, την επικάλυψη του δαπέδου της αίθουσας
πελατών µε πυράντοχο τάπητα – µοκέτα, αν διαπιστώσει ότι υπάρχουν τα απαραίτητα
µέσα καθαρισµού του, αλλά και οφείλει να επιβάλει την αφαίρεσή του, αν διαπιστώσει ότι
είναι µόνιµα ακάθαρτος σε τέτοιο βαθµό, ώστε να είναι αδύνατος ο καθαρισµός του.
Απαγορεύεται η επικάλυψη των τοίχων των ανωτέρω αιθουσών µε ψάθες ή ύφασµα
καναβιού (λινάτσα) κ.τ.όµ. ή µε οποιοδήποτε άλλο αδιαπότιστο και µη λείο υλικό, το
οποίο δεν επιδέχεται πλύσιµο, επιτρέπεται όµως η χρησιµοποίηση, για τον σκοπό αυτό
αδιάβροχης ταπετσαρίας.
Εξαιρετικώς, προκειµένου για καταστήµατα πολυτελούς κατασκευής, επιτρέπεται, κατόπιν
σύµφωνης γνώµης της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, την επικάλυψη των τοίχων των
εν λόγω αιθουσών µε στιλβωµένο ξύλο, µε τον όρο ότι τέτοιες επιφάνειες θα καθαρίζονται
συχνά, ώστε να διατηρούνται συνεχώς καθαρές και απαλλαγµένες από σκόνες. Επίσης σε
καταστήµατα πολυτελούς κατασκευής επιτρέπεται για λόγους διακοσµητικούς, η
δηµιουργία µε ειδική επεξεργασία ανώµαλων, αλλά αδιαπότιστων, επιφανειών των τοίχων,
µε την προϋπόθεση ότι οι σχηµατιζόµενες κοιλότητες θα είναι αβαθείς και λείες, ώστε να
πλύνονται εύκολα και ότι θα διατηρούνται καθαρές µε τη φροντίδα και ευθύνη του
καταστηµατάρχη ή του νοµίµου εκπροσώπου του.
Απαγορεύεται η επικόλληση στους τοίχους αφισών, λιθογραφιών κ.λπ. διακοσµητικών
διαφωτιστικών και ενηµερωτικών εντύπων υλικών, εκτός αν αυτά αναρτώνται
τοποθετηµένα εντός υαλόφρακτων πλαισίων, τα οποία θα διατηρούνται καθαρά και
απαλλαγµένα από σκόνες ή είναι τέτοια η κατασκευή τους, ώστε να καθαρίζονται εύκολα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας,
επιτρέπεται η τοποθέτηση ή και η ανάρτηση σε διάφορα σηµεία της αίθουσας πελατών
διαφόρων αντικειµένων, για λόγους διακοσµητικούς, µε τον όρο ότι τα αντικείµενα αυτά
θα είναι απαλλαγµένα από σκόνες και γενικά θα διατηρούνται καθαρά.
Ο µέγιστος αριθµός των καθισµάτων, που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στην αίθουσα
πελατών των καταστηµάτων του παρόντος άρθρου, ισοδυναµεί µε το πηλίκον της

διαιρέσεως του ωφέλιµου εµβαδού αυτής δια του απαιτουµένου για κάθε κάθισµα χώρου
1,40 τ.µ., αν τα καθίσµατα είναι κινητά, ή 0,70 τ.µ., αν τα καθίσµατα είναι σταθερά.
Ως ωφέλιµος χώρος της αίθουσας πελατών εννοείται εδώ ο χώρος, ο οποίος προσφέρεται
για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων µετά την αφαίρεση της συνολικής εκτάσεως,
που χρησιµοποιείται για την εγκατάσταση στην αίθουσα αυτή των ψυγείων, προθηκών,
ερµαρίων, µπουφέ, ταµείου κλπ, καθώς και, προκειµένου για Κέντρα ∆ιασκεδάσεως, της
πίστας και της ορχήστρας ή των στερεοφωνικών µηχανηµάτων.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, προκειµένου για µικρά καταστήµατα, ως απαιτούµενος για
κάθε κατάστηµα χώρος στην αίθουσα πελατών µπορεί να θεωρηθεί ο χώρος 1 τ.µ., αν τα
καθίσµατα είναι κινητά ή 0,65 τ.µ., αν τα καθίσµατα είναι σταθερά. Πάντως ο
καθοριζόµενος µε βάση τους ανωτέρω συντελεστές, µέγιστος αριθµός καθισµάτων σε
καµιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα πενήντα (50) καθίσµατα.
Τα τρία προηγούµενα εδάφια δεν εφαρµόζονται σε περιπτώσεις αναπτύξεως τραπεζιών και
καθισµάτων σε υπαίθριο χώρο, στις οποίες ο κατά κάθισµα χώρος υπολογίζεται ανάλογα
µε το µέγεθος των χρησιµοποιούµενων τραπεζιών και καθισµάτων. Πάντως ο συνολικός
αριθµός των αναπτυσσόµενων στον υπαίθριο χώρο καθισµάτων δεν θα υπερβαίνει τον
αναλογούντα στο µέγεθος και στη συγκρότηση των στεγασµένων χώρων εργασίας και
βοηθητικών χώρων το καταστήµατος αριθµό τούτων (Παράρτηµα 1)
Γενικά, ο κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενος µέγιστος αριθµός των καθισµάτων, που είναι
δυνατό να αναπτυχθούν στην αίθουσα πελατών του καταστήµατος σε υπαίθριο χώρο
τούτου, προσδιορίζει τη δυναµικότητα του καταστήµατος, µε βάση την οποία
υπολογίζονται οι άλλοι χώροι του. Αν για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων
καταστήµατος χρησιµοποιούνται, κατά καιρούς, άλλοτε κλειστή αίθουσα πελατών και
άλλοτε ανοικτός υπαίθριος χώρος, για τον υπολογισµό της δυναµικότητας του
καταστήµατος και των απαραίτητων εµβαδών των χώρων εργασίας και των βοηθητικών
χώρων του, θα λαµβάνεται υπόψη ο ένας από τους ανωτέρω χώρους και συγκεκριµένα
αυτός, στον οποίο µπορούν να αναπτυχθούν τα περισσότερα καθίσµατα.
Ο µέγιστος αριθµός καθισµάτων, που υπολογίζεται ότι είναι δυνατόν να αναπτυχθούν την
αίθουσα πελατών καταστήµατος του παρόντος άρθρου ή σε υπαίθριο χώρο τούτου, θα
αναφέρεται στη γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της
Υγειονοµικής Υπηρεσίας και στην άδεια λειτουργίας του καταστήµατος µετά την
αναγραφή του είδους τούτου, µε την ένδειξη «δυναµικότητας (τόσων) καθισµάτων».
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι αναφερόµενες στον υπολογισµό της δυναµικότητας
καταστήµατος του άρθρου τούτου, δεν εφαρµόζονται στα ήδη λειτουργούντα όµοια
καταστήµατα, για τα οποία ο αριθµός των καθισµάτων, που επιτρέπεται να
αναπτύσσονται σ’ αυτά, έχει υπολογισθεί διαφορετικά µε βάση παλαιότερες
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Η ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων σε υπαίθριο χώρο, ιδιωτικό (αυλή, κήπος
κ.τ.όµ.) ή κοινόχρηστο (πεζοδρόµιο, πλατεία, στοά κ.τ.όµ.) µπορεί να επιτραπεί µε
την προϋπόθεση ότι ο χώρος αυτός, όπως και το περιβάλλον του, θα είναι
απαλλαγµένος ανθυγιεινών εστιών και κάθε είδους δυσµενών παραγόντων και
κινδύνων για ατυχήµατα.
Η γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει της Υγειονοµικής
Υπηρεσίας για την ανάπτυξη των καθισµάτων καταστήµατος σε κοινόχρηστο
υπαίθριο χώρο, εκδιδόµενη βάσει αποκλειστικά Υγειονοµικών κριτηρίων, δεν
πρέπει να θεωρηθεί σαν υποκατάσταση της σχετικής αδείας της οικείας ∆ηµοτικής
ή Κοινοτικής Αρχής, µόνης αρµόδιας για την παραχώρηση του δικαιώµατος
χρήσεως του κοινόχρηστου χώρου, σύµφωνα µε τις σχετικές ∆ιατάξεις της

ισχύουσας νοµοθεσίας για τις προσόδους των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως.
Σε περιπτώσεις που κατάστηµα δεν διαθέτει κλειστή αίθουσα πελατών και για την
ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων χρησιµοποιείται εποχιακώς µόνον ιδιωτικός ή
κοινόχρηστος υπαίθριος χώρος, όλοι οι άλλοι απαραίτητοι χώροι εργασίας (χώρος
µπουφέ και ψυγείων, παρασκευαστήριο, χώρος πλύσεως σκευών κλπ) και
βοηθητικοί χώροι (αποθήκη, αποχωρητήρια, αποδυτήρια προσωπικού κλπ) θα είναι
στεγασµένα σε κατάλληλο κτίριο και θα πληρούν, ως προς την κατασκευή και τη
συγκρότησή τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στα
σχετικά άρθρα του προηγούµενου Κεφαλαίου, στο παρόν άρθρο και κάθε άλλη
σχετική Υγειονοµική ∆ιάταξη. Προκειµένου για καταστήµατα, που λειτουργούν
κατά τη θερινή µόνο περίοδο, είναι δυνατόν να επιτραπεί η εγκατάσταση των
αποχωρητηρίων τους έξω από το κτίριο, στο οποίο στεγάζονται οι άλλοι χώροι
εργασίας και βοηθητικοί χώροι, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 άρθρο 25
της παρούσας.
Το ελάχιστο εµβαδόν του κτιρίου, που προορίζεται για τη στέγαση των χώρων
εγκαταστάσεως των ψυγείων, µπουφέ, κ.λπ, του παρασκευαστηρίου, των συστηµάτων
πλύσεως σκευών, των αποχωρητηρίων και των τυχόν άλλων απαραίτητων, ανάλογα µε τη
δυναµικότητα του καταστήµατος, χώρων εργασίας και βοηθητικών χώρων των
καταστηµάτων του προηγούµενου εδαφίου, θα είναι όσο και το απαιτούµενο για τα
αντίστοιχα καταστήµατα µε αίθουσα πελατών της ιδίας δυναµικότητος, µετά την αφαίρεση
του απαραίτητου για την αίθουσα πελατών εµβαδού και τον διπλασιασµό περίπου του
χώρου εγκαταστάσεως ψυγείων, µπουφέ, ταµείου, κ.λπ., όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Ι
(στήλη 13).
Γενικά, αν για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων χρησιµοποιείται υπαίθριος χώρος,
ιδιωτικός ή κοινόχρηστος, οι στεγασµένοι χώροι, εργασίας και βοηθητικοί χώροι του
καταστήµατος και η συγκρότηση τούτου θα είναι ανάλογοι µε τον αριθµό των
αναπτυσσόµενων καθισµάτων (δυναµικότητα του καταστήµατος), όπως ορίζουν οι
σχετικές διατάξεις του παρόντος, ήτοι και αντίστροφα, ο αριθµός των αναπτυσσοµένων σε
υπαίθριο χώρο, ιδιωτικό ή κοινόχρηστο, καθισµάτων θα είναι ανάλογος µε το µέγεθος και
τη συγκρότηση των υπαρχόντων στεγασµένων χώρων εργασίας και βοηθητικών χώρων,
όπως φαίνεται στο παράρτηµα Ι.
∆εν επιτρέπεται υπέρβαση του αναλογούντος στους ανωτέρω χώρους αριθµού καθισµάτων
αναπτυσσοµένων σε υπαίθριο χώρο. Αν η Υγειονοµική Υπηρεσία διαπιστώσει ότι
κατάστηµα έχει αναπτύξει σε υπαίθριο χώρο, ιδιωτικό ή κοινόχρηστο, καθίσµατα
περισσότερα από όσα αναλογούν στους στεγασµένους χώρους εργασίας και βοηθητικούς
χώρους του, καθώς και στη συγκρότησή του, ζητεί τον άµεσο περιορισµό του αριθµού των
καθισµάτων στον αναλογούντα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αριθµό τούτων. Σε περιπτώσεις
µη συµµορφώσεως του νοµέα του καταστήµατος ή υποτροπής, πέραν από την ποινική
δίωξη τούτου, εφαρµόζεται και το άρθρο 11 της παρούσας.
Αν κατάστηµα διαθέτει στεγασµένη αίθουσα πελατών και κατά καιρούς, εποχιακά,
αναπτύσσει τραπέζια και καθίσµατα και σε υπαίθριο χώρο, ιδιωτικό ή κοινόχρηστο, ο
αριθµός των αναπτυσσοµένων στον υπαίθριο χώρο καθισµάτων υπολογίζεται, σύµφωνα µε
τα ανωτέρω, σε συσχετισµό µε το µέγεθος των στεγασµένων χώρων εργασίας και
βοηθητικών χώρων και µε τη συγκρότησή του, ανεξάρτητα από τον αριθµό των
αναπτυσσοµένων στην κλειστή αίθουσα καθισµάτων.
Σε καταστήµατα µε είσοδο σε στοά µπορεί για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων
να χρησιµοποιηθεί, κατά τα οριζόµενα ανωτέρω, τυχόν υπάρχουσα απέναντι ή δίπλα από
το κατάστηµα αίθουσα µε είσοδο στη στοά.

(2). Παρασκευαστήριο, στο οποίο γίνεται η παρασκευή του καφέ και άλλων ροφηµάτων
και η προετοιµασία των πρόχειρων µεζέδων και γενικά των προσφεροµένων ειδών, ο
χώρος του παρασκευαστηρίου θα είναι ιδιαίτερος, έστω και νοητά χωρισµένος από την
αίθουσα πελατών, και θα έχει εµβαδόν, προκειµένου για καταστήµατα που έχουν
δυνατότητα αναπτύξεως από 51 µέχρι 100 καθισµάτων, 4 τ.µ. Αν το κατάστηµα έχει
δυνατότητες αναπτύξεως περισσοτέρων από 100 καθισµάτων, το ανωτέρω ελάχιστο
εµβαδόν του παρασκευαστηρίου θα είναι αυξηµένο κατά 2 τ.µ. για κάθε µια επί πλέον
100/τάδα ή µέρος αυτής καθισµάτων. Ως µέρος της 100/τάδας καθισµάτων θα θεωρείται ο
αριθµός καθισµάτων µεταξύ 20 και 100. Στα καταστήµατα που έχουν δυνατότητες
αναπτύξεως µέχρι και 50 καθισµάτων, το εµβαδόν του παρασκευαστηρίου θα είναι 3 τ.µ.
τουλάχιστον.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση να διαθέτουν ιδιαίτερο παρασκευαστήριο τα αµιγή µπαρ,
στα οποία κατά κανόνα δεν παρασκευάζονται καφές και άλλα ροφήµατα, και οι
καφετέριες, τα καφενεία και κυλικεία, εφόσον ο καφές και τα ροφήµατα γενικά
παρασκευάζονται σε ειδική ηλεκτρική συσκευή στο χώρο του µπουφέ. Στα καταστήµατα
όµως αυτά τα οινοπνευµατώδη ποτά θα προσφέρονται µε ξηρούς καρπούς ή µε πρόχειρους
µεζέδες (τυρί, ελιές, ντοµάτα κλπ), που δεν απαιτούν οποιαδήποτε επεξεργασία µε χρήση
εστίας.
Οι επιφάνειες των τοίχων του παρασκευαστηρίου, µέχρι 1,80 µ. ύψος, θα είναι λείες και
αδιαπότιστες (επενδυµένες µε πλακίδια εφυαλωµένης πορσελάνης ή ελαιοχρωµατισµένες
κατόπιν προεργασίας).
Σύστηµα απαγωγής αερίων καύσεως κ.λπ. στα παρασκευαστήρια των καταστηµάτων του
παρόντος άρθρου δεν είναι απαραίτητο.
Στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου, εφόσον παρασκευάζονται και προσφέρονται σ’
αυτά λουκουµάδες, θα υπάρχει επί πλέον και ιδιαίτερο παρασκευαστήριο λουκουµάδων
εµβαδού 6 τ.µ. τουλάχιστον. Το παρασκευαστήριο τούτο θα είναι τελείως αποµονωµένο
από τους άλλους χώρους του καταστήµατος µε υαλοστάσιο ή άλλο κατάλληλο χώρισµα,
θα έχει τους τοίχους επενδυµένους µέχρι 1,80 µ. ύψος µε πλακίδια εφυαλωµένης
πορσελάνης και θα διαθέτει απαραίτητα κατάλληλο σύστηµα εξουδετερώσεως των οσµών
και αερίων σύµφωνα µε το άρθρο 27 της παρούσας.
(3). Χώρος πλύσεως σκευών, ο οποίος, προκειµένου για καταστήµατα που έχουν
δυνατότητα αναπτύξεως από 51 µέχρι 100 καθισµάτων, θα έχει εµβαδόν 3 τ.µ.
τουλάχιστον. Στα καταστήµατα δυναµικότητας µεγαλύτερης των 100 καθισµάτων το
ανωτέρω τουλάχιστον εµβαδόν του χώρου πλύσεως των σκευών αυξάνεται κατά 1 τ.µ. για
κάθε µία επί πλέον 100/τάδα ή µέρος αυτής (µεταξύ 20 και 100) καθισµάτων. Στα
καταστήµατα δυναµικότητας µικρότερης των 50 καθισµάτων το εµβαδόν του ανωτέρω
χώρου θα είναι τουλάχιστον 2 τ.µ.
Στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της σχετικής
διατάξεως του άρθρου 26 της παρούσας, η συνύπαρξη του παρασκευαστηρίου και του
συστήµατος πλύσεως σκευών σε ενιαίο, νοητώς χωρισµένο από την αίθουσα πελατών,
χώρο συνολικού εµβαδού ίσου µε το άθροισµα των προβλεπόµενων ανωτέρω για κάθε ένα
από τα διαµερίσµατα εµβαδόν.
Στον χώρο πλύσεως των σκευών θα υπάρχει σύστηµα πλύσεως των σκευών µε δύο
λεκάνες. Κατά τα άλλα, για το τρόπο κατασκευής, τη συγκρότηση και τον εξοπλισµό του
χώρου τούτου, καθώς και για τον τρόπο πλύσεως των σκευών, εφαρµόζεται το άρθρο 26
της παρούσας.
Τα καταστήµατα του παρόντος άρθρου, στα οποία αναπτύσσονται πάνω από 200
καθίσµατα, πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν ηλεκτρικό πλυντήριο για την πλύση των

σκευών, αλλά και εφεδρικό διπλό σύστηµα πλύσεως σκευών, σύµφωνα µε το άρθρο 26 της
παρούσας.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να έχουν ιδιαίτερο χώρο πλύσεως σκευών µε την
ανωτέρω συγκρότηση ορισµένα µικρά κυλικεία µε δυνατότητες αναπτύξεως µέχρι και 20
καθισµάτων, εφόσον χρησιµοποιούν µόνο µιας χρήσεως σκεύη προσφοράς ποτών,
γλυκισµάτων, κλπ. Στα καταστήµατα όµως αυτά θα υπάρχει µονός νεροχύτης µε
εγκαταστάτη ζεστού και κρύου νερού, τοποθετηµένος στον χώρο του µπουφέ ή στο
παρασκευαστήριο, στον οποίο θα πλύνονται τα χρησιµοποιούµενα κατά τους διαφόρους
χειρισµούς των τροφίµων σκεύη (πιατέλες, λαβίδες, σπάτουλες, µπρίκια, κλπ). Στην άδεια
τέτοιου καταστήµατος, µετά την αναγραφή του είδους, κλπ, θα προστίθεται η φράση
(«εξυπηρέτηση των πελατών µόνο µε σκεύη µιας χρήσεως»).
(4).Αποχωρητήρια. Ο αριθµός τούτων θα είναι ανάλογος µε τον αριθµό καθισµάτων, που
είναι δυνατό να αναπτυχθούν στην αίθουσα πελατών ή σε ανοικτό υπαίθριο χώρο και µε
τον αριθµό των απασχολουµένων κατά βάρδια ατόµων, σύµφωνα µε το άρθρο 25 της
παρούσας.
β. Εκτός από τους ανωτέρω χώρους, τα µεγάλης κινήσεως καταστήµατα του παρόντος
άρθρου, τα οποία απασχολούν προσωπικό πάνω από τρία άτοµα, θα διαθέτουν και
αποδυτήρια προσωπικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 30 της παρούσας.
Η αποθήκη τροφίµων δεν είναι απαραίτητη στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου.
Συνιστάται όµως η ύπαρξη ιδιαίτερου χώρου, προοριζοµένου για την τοποθέτηση των
κιβωτίων µε τις γεµάτες ή κενές φιάλες των ποτών. Ο χώρος αυτός θα έχει εµβαδόν
ανάλογο µε την δυναµικότητα του καταστήµατος, ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες
του, και θα είναι χωρισµένος από τους άλλους χώρους έστω και µε ξυλοκατασκευή.
5. Σκεύη. Τα καταστήµατα του παρόντος άρθρου θα διαθέτουν επαρκή, για την εύρυθµη
λειτουργία τους, αριθµό σκευών προσφοράς γλυκισµάτων, ποτών, κ.λπ. Τα επιτραπέζια
αυτά σκεύη θα είναι κατασκευασµένα από κατάλληλο, ώστε να µη φθείρονται εύκολα, και
µη απαγορευόµενο από τη σχετική νοµοθεσία υλικό και δεν θα παρουσιάζει φθορές και
ρωγµές ή, προκειµένου για µεταλλικά σκεύη, οξειδώσεις ή παραµορφώσεις. Όσα σκεύη
παρουσιάζουν φθορές ή ρωγµές ή οξειδώσεις ή παραµορφώσεις θα αποµακρύνονται µε τη
φροντίδα του καταστηµατάρχη.
Αν χρησιµοποιούνται σκεύη µιας χρήσεως θα υπάρχει ανηρτηµένη σε εµφανές σηµείο του
καταστήµατος επιγραφή του καταστήµατος επιγραφή, µε τη οποία θα υποδεικνύεται στους
πελάτες να καταστρέφουν µόνοι τους τα ανωτέρω σκεύη αµέσως µετά τη χρήση τους.
Τα κάθε είδους σκεύη θα διατηρούνται καθαρά σε κατάλληλες κλειστές προθήκες ή
ερµάρια, ώστε να προστατεύονται από τις ρυπάνσεις.
Οι σωληνίσκοι απορροφήσεως των ποτών και τα κουταλάκια µας χρήσεως, που
ενδεχοµένως συνοδεύουν τα αναψυκτικά ποτά και τα παγωτά, θα έχουν αποστειρωθεί στο
εργοστάσιο παραγωγής τους και θα έχουν τοποθετηθεί κατά τεµάχιο σε κλειστή θήκη από
αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική.
6. Έπιπλα – ψυγεία. Τα χρησιµοποιούµενα έπιπλα θα είναι καλής κατασκευής µε λείες,
ελαιοχρωµατισµένες ή στιλβωµένες επιφάνειες και θα διατηρούνται απόλυτα καθαρά. Οι
ταπετσαρίες των καθισµάτων, αν χρησιµοποιούνται τέτοια καθίσµατα, θα διατηρούνται σε
καλή κατάσταση, χωρίς σχισίµατα ή άλλες φθορές. Η τσόχα µε την οποία καλύπτονται οι
επιφάνειες των χρησιµοποιούµενων για χαρτοπαίγνιο τραπεζιών, των µπιλιάρδων, κλπ, θα
διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση και απόλυτα καθαρή.
Οι οριζόντιες επιφάνειες των πάγκων, πάνω στις οποίες γίνονται οι διάφοροι χειρισµοί
τροφίµων, θα είναι κατασκευασµένες από σκληρό υλικό (µάρµαρο, ανοξείδωτος χάλυβας
ή, όπου επιβάλλεται τούτο λόγω της φύσεως της εργασίας, σκληρό ξύλο) χωρίς ρωγµές ή
άλλες φθορές.

Οι προθήκες και τα ερµάρια σκευών ή τροφίµων θα κλείνουν ερµητικά ώστε να
εµποδίζεται η είσοδος ποντικών, βλαβερών εντόµων και σκόνης.
Θα υπάρχουν ψυγεία, σύµφωνα µε τα άρθρα 29 της παρούσης, τα οποία θα διατηρούνται
απόλυτα καθαρά.
7. Αν το κατάστηµα προσφέρει για χρήση από τους πελάτες παιγνιόχαρτα, τάβλια, κ.τ.όµ.,
τα είδη αυτά θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και θα καθαρίζονται συχνά, ώστε να
είναι πάντοτε απόλυτα καθαρά. Φθαρµένα ή ακάθαρτα παιγνιόχαρτα θα αποµακρύνονται ή
θα καταστρέφονται µε τη φροντίδα του καταστηµατάρχη.
8. Τα γλυκίσµατα και άλλα παρασκευάσµατα, καθώς και όλα γενικά τα τρόφιµα, που
τρώγονται όπως έχουν, θα διατηρούνται σε κατάλληλες κλειστές προθήκες ή ερµάρια για
να προστατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις και µολύνσεις (µύγες, κατσαρίδες,
ποντικοί, κονιορτός, κ.λπ).
Ειδικότερα, τα ευαλλοίωτα τρόφιµα θα διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία υπό σταθερή
ψύξη, κάτω από +7οC ή προκειµένου για παγωτά σε κατάψυξη -10ο C τουλάχιστον. Τα
παρασκευάσµατα που προσφέρονται ζεστά (τυρόπιτες, κ.τ.όµ.) θα διατηρούνται σε
θερµοθαλάµους υπό θερµοκρασία +60ο C τουλάχιστον.
Η κατ’ αντίθετο προς τα ανωτέρω τρόπο έκθεση και διατήρηση των προαναφεροµένων
τροφίµων, καθώς και η ψηλάφηση τους από το προσωπικό του καταστήµατος ή τους
πελάτες απαγορεύεται.
9. Η λήψη των γλυκισµάτων ή άλλων παρασκευασµάτων και τροφίµων γενικά, που
τρώγονται όπως έχουν, για την τοποθέτηση τους στα πιάτα ή για την προσφορά τους στον
πελάτη θα γίνεται µε ειδικά για τον σκοπό αυτόν προοριζόµενα όργανα (κουτάλια,
λαβίδες, σπάτουλες, κλπ) και όχι µε τα χέρια.
Η µεταφορά των σκευών, που περιέχουν γλυκίσµατα, ποτά, κλπ, θα γίνεται µε δίσκους και
κατά τρόπο, που να µην τοποθετείται το ένα σκεύος πάνω στο άλλο. Η µεταφορά των
καφέδων, γλυκών, ποτών, κλπ, από τα καφενεία, κυλικεία, κ.λπ. σε άλλα εξυπηρετούµενα
καταστήµατα ή γραφεία θα γίνεται µε ειδικούς κλειστούς δίσκους κατά τρόπο που να
προστατεύονται από τις κάθε είδους ρυπάνσεις.
10. Τα τρόφιµα και ποτά θα έχουν συνήθεις οργανοληπτικούς χαρακτήρες, (οσµή, γεύση,
όψη) και θα πληρούν, ως προς την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου, τους
υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις, που ορίζουν ο Κώδικας τροφίµων, οι
αναφερόµενες στα τρόφιµα διατάξεις Υγειονοµικών ∆ιατάξεων και γενικά οι διατάξεις της
εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας για τα τρόφιµα.
11. Τα προσφερόµενα γλυκίσµατα και παρασκευάσµατα θα προέρχονται από νοµίµως
λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια και θα µεταφέρονται από τους χώρους
παραγωγής τους σε κλειστά δοχεία ή κιβώτια, όπως ορίζουν η παρ. 3, περ. α (2) άρθρου 38
και η παρ. 9 άρθρου 39 της παρούσας.
12. Οι διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34, 35 και 36 της παρούσας εφαρµόζονται και στα
καταστήµατα του παρόντος άρθρου.
13. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι αναφερόµενες στην υγιεινή και καθαριότητα
των χώρων (όχι όµως και στο µέγεθος τούτων), του εξοπλισµού και του προσωπικού των
καφενείων, µπαρ, κυλικείων και άλλων συναφών καταστηµάτων, καθώς και στην
καταλληλότητα των προσφεροµένων τροφίµων και ποτών, εφαρµόζονται ανάλογα και στα
όµοια καταστήµατα, που λειτουργούν στα συγκοινωνιακά µέσα.
14. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται και στα Κέντρα ∆ιασκεδάσεως, τα οποία προσφέρουν
ποτά και άλλα είδη από τα αναφερόµενα στην παρ. 1, χαρακτηριζόµενα, αναλόγως των
κυρίως προσφεροµένων ειδών, ως Κέντρα ∆ιασκεδάσεως µε συγκρότηση ενός από τα
αναφερόµενα στην παρ. 2 καταστήµατα, όπως «Κέντρο ∆ιασκεδάσεως µε συγκρότηση

µπαρ», αν σ’ αυτό προσφέρονται τα είδη της περιπτώσεως γ’ της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, κλπ.
Άρθρο 38
Καταστήµατα, στα οποία παρασκευάζονται ή/ και προσφέρονται σε καθισµένους πελάτες
φαγητά µε τη συνοδεία ή µη ποτών
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στα καταστήµατα, στα οποία
παρασκευάζονται και προσφέρονται σε καθισµένους ή και σε περαστικούς πελάτες κάθε
είδους µε συνοδεία ή µη ποτών, κυρίως οινοπνευµατωδών.
Επίσης οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µερικώς, µε τις αναφερόµενες
κατωτέρω ρητές εξαιρέσεις ως προς την απαραίτητη συγκρότησή τους, και στα
καταστήµατα, στα οποία προσφέρονται µε τη συνοδεία ή µη ποτών ορισµένα είδη
φαγητών ή παρασκευασµάτων, τα οποία παρασκευάζονται σε νοµίµως λειτουργούντα
εργαστήρια ή εργοστάσια.
∆εν αποκλείεται η προσφορά στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου και καφέ ή και
γλυκισµάτων, εφόσον τα είδη αυτά παρέχονται περιστασιακώς, ως συµπλήρωµα του
κυρίου γεύµατος, ή σε περιπτώσεις που τα καταστήµατα αυτά βρίσκονται σε
αποµακρυσµένες περιοχές, στις οποίες δεν υπάρχουν καφενεία ή ζαχαροπλαστεία, ή
λειτουργούν ως µικτά καταστήµατα κατά τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρ. 40 της παρούσας,
µε την προϋπόθεση ότι στις περιπτώσεις αυτές στην αίθουσα πελατών θα υπάρχουν ειδικά
τραπέζια για την προσφορά των ειδών αυτών και δεν απαγορεύεται τούτο από τις σχετικές
διατάξεις της Αγορανοµικής Νοµοθεσίας.
2. Αναλόγως των κυρίως παρασκευαζοµένων και προσφεροµένων σε κάθε κατάστηµα του
παρόντος άρθρου φαγητών ή παρασκευασµάτων, το κατάστηµα αυτό χαρακτηρίζεται ως:
α. Εστιατόριο, αν σ’ αυτό παρασκευάζονται ποικίλα φαγητά, τα οποία προσφέρονται σε
καθισµένους πελάτες ή και σε περαστικούς πελάτες µε τη συνοδεία ή µη ποτών, κυρίως
οινοπνευµατωδών, καθώς και σαλατών, τυριών, φρούτων, γλυκισµάτων, κλπ, ώστε να
αποτελούν πλήρες γεύµα.
Προκειµένου για εστιατόρια χαρακτηριζόµενα ως «εξοχικά» ή «τουριστικά» από τις
αρµόδιες Υπηρεσίες ή για εστιατόρια στεγαζόµενα σε ξενοδοχεία, επιτρέπεται η
προσφορά σ’ αυτά και πρωινών ροφηµάτων, απλών ή σύνθετων.
Το εστιατόριο, που διαθέτει λαϊκή (ποιοτικά φθηνή) συγκρότηση, λέγεται οινοµαγειρείο.
Ως ταβέρνα εννοείται το εστιατόριο ή το οινοµαγειρείο, στο οποίο οι πελάτες παραµένουν
επί πολύ χρόνο καταναλώνοντας φαγητά και οινοπνευµατώδη ποτά, ανεξάρτητα από την
ύπαρξη ή µη σ’ αυτό ορχήστρας.
β. Ψαροταβέρνα, αν σ’ αυτό προσφέρονται κυρίως ψάρια (ψηµένα, τηγανητά, βρασµένα)
και κάθε είδους άλλα αλιεύµατα, µε τη συνοδεία ή µη ποτών, κυρίως οινοπνευµατωδών,
καθώς και σαλατών, τυριών, ορεκτικών, φρούτων, κλπ, ώστε να αποτελούν πλήρες γεύµα.
∆εν αποκλείεται η προσφορά στις ψαροταβέρνες, περιστασιακώς και ψηµένου κρέατος
«της ώρας».
γ. Ψητοπωλείο, αν σ’ αυτό ψήνονται ολόκληρα σφάγια ή τεµάχια τούτων ή άλλα
παρασκευάσµατα κρέατος (αλλαντικά, µπιφτέκια, ντονέρ, κοκορέτσι κ.τ.όµ.) ή και
πουλερικά, τα οποία προσφέρονται σε καθισµένους ή και σε περαστικούς πελάτες µε τη
συνοδεία ή µη ποτών κυρίως οινοπνευµατωδών, καθώς και τυριών, σαλατών, ορεκτικών,
φρούτων, κλπ, ώστε να αποτελούν πλήρες γεύµα
∆εν αποκλείεται η προσφορά στα ψητοπωλεία, περιστασιακώς και ψαριών ή άλλων
αλιευµάτων.

δ. Οβελιστήριο (σουβλατζίδικο), αν σ’ αυτό ψήνονται µικρά τεµάχια κρέατος µε τη
βοήθεια µικρών οβελών (σουβλάκια) ή παρασκευάσµατα κρέατος (αλλαντικά, µπιφτέκια,
ντονέρ, κοκορέτσι, κ.τ.όµ.) ή και πουλερικά, τα οποία προσφέρονται σε καθισµένους ή και
περαστικούς πελάτες µε τη συνοδεία ή µη ποτών, κυρίως οινοπνευµατωδών, καθώς και
σαλατών, τυριών, ορεκτικών, φρούτων κ.λπ., ώστε να αποτελούν πλήρες γεύµα.
Στα οβελιστήρια δεν επιτρέπεται η προσφορά, ούτε περιστασιακώς, ψαριών ή άλλων
αλιευµάτων.
Ψησταριά είναι η συσκευή, στην οποία ψήνονται τα κρέατα ή τα παρασκευάσµατά τους ή
τα ψάρια, είτε άµεσα µε ξύλα ή ξυλοκάρβουνα κ.τ.όµ., είτε έµµεσα µε κατάλληλη
θέρµανση µεταλλικών πλακών ή ελασµάτων. Ως ψησταριά εννοείται και ο ιδιαίτερος,
συνήθως εντός των ψητοπωλείων ή οβελιστηρίων, χώρος ή, σπανιότερα σε περιπτώσεις
ακατοίκητων εξοχικών περιοχών, ο κατάλληλος κλειστός χώρος εκτός των ανωτέρω
καταστηµάτων, στον οποίο υπάρχουν η προαναφερόµενη συσκευή και τα όργανα
τεµαχισµού του κρέατος. Η ψησταριά δεν πρέπει να θεωρείται κατάστηµα.
ε. Πιτσαρία, αν σ’ αυτό παρασκευάζονται και προσφέρονται σε καθισµένους ή και σε
περαστικούς πελάτες, κυρίως πίτσες και δευτερευόντως άλλα συναφή παρασκευάσµατα µε
βάση τη ζύµη (πεϊνιρλί, πιροσκί, τυρόπιτες, κ.τ.όµ.), καθώς και µακαρονάδες και
µπιφτέκια, µε τη συνοδεία ή µη ποτών κυρίως οινοπνευµατωδών, σαλατών, τυριού και
φρούτων.
Ως πιτσαρία εννοείται και το κατάστηµα, στο οποίο προσφέρονται πίτσες ή και άλλα
συναφή παρασκευάσµατα, τα οποία προετοιµάζονται εν µέρει σε νοµίµως λειτουργούντα
εργαστήρια ή εργοστάσια.
στ. Σνακ – µπαρ, αν σ’ αυτό προσφέρονται σε καθισµένους ή και σε όρθιους πελάτες κάθε
είδους ποτά, κυρίως οινοπνευµατώδη, µε τη συνοδεία ποικιλίας πρόχειρων φαγητών,
ζεστών ή κρύων, συµπεριλαµβανοµένου και του ψηµένου κρέατος (σουβλάκια, µπιφτέκια,
µπριζόλες, κ.τ.όµ.) τα οποία παρασκευάζονται στο ίδιο το κατάστηµα ή έχουν
παρασκευασθεί σε νοµίµως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια και είτε
κυκλοφορούν στο εµπόριο σε τυποποιηµένη µορφή, είτε φέρονται κατά τη µεταφορά τους
από το εργαστήριο ή το εργοστάσιο στο κατάστηµα εντός ερµητικά κλειστών κατάλληλων
δοχείων. Αν τα ανωτέρω είδη δεν παρασκευάζονται στο κατάστηµα, η προέλευσή τούτων,
θα αποδεικνύεται µε τα τιµολόγια πωλήσεως ή τα δελτία αποστολής.
Στα σνακ –µπαρ, µπορεί να προσφέρονται ακόµη και σαλάτες, τυρί και φρούτα, παγωτό
και περιστασιακά καφές.
Τα σνακ – µπαρ, αναλόγως του κυρίως προσφεροµένου ποτού, χαρακτηρίζονται και ως
ζυθοπωλεία ή µπυραρίες ουζοπωλεία ή ουζερί, κλπ. Στα σνακ- µπαρ περιλαµβάνονται και
τα FAST FOOD δηλαδή τα καταστήµατα, που προσφέρουν γρήγορο φαγητό.
Τα καφέ µπαρ δεν είναι σνακ µπαρ. Καταστήµατα, για τα οποία, λόγω παρεξηγήσεως του
όρου, έχουν εκδοθεί στο παρελθόν άδειες λειτουργίας Καφέ µπαρ, στην πραγµατικότητα
όµως αυτά είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν από την ίδρυσή τους σαν σνακ – µπαρ, για να
συνεχίσουν να λειτουργούν, µε τη µορφή αυτή, πρέπει εντός εύλογης προθεσµίας, που θα
ορίσει η αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία ή Αστυνοµική Αρχή, οι νοµείς αυτών να
φροντίσουν για την αντικατάσταση της κατεχόµενης άδειας καφέ µπαρ σε άλλη σνακ –
µπαρ, προσαρµόζοντας απαραίτητα τις εγκαταστάσεις του καταστήµατός τους στις
απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου, των αναφεροµένων στη συγκρότηση και
στον εξοπλισµό των καταστηµάτων τούτων. Η αντικατάσταση της ανωτέρω άδειας θα
γίνει κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Υγειονοµικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της
Υγειονοµικής Υπηρεσίας ότι συντρέχουν οι οριζόµενοι από τις σχετικές διατάξεις του
παρόντος άρθρου όροι και προϋποθέσεις, που αναφέρονται στη συγκρότηση και στον
εξοπλισµό του καταστήµατος όχι όµως και στους χώρους τούτου.

Η αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή, ή εν ελλείψει, η Υγειονοµική Υπηρεσία, αν κρίνει ότι
οι χώροι εργασίας του καταστήµατος είναι αρκετά µικροί, σε σχέση µε τη δυναµικότητα
του, σε σηµείο που να µην ικανοποιούνται βασικές απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και
γενικά να µην εξασφαλίζονται ικανοποιητικές από υγειονοµική άποψη συνθήκες
λειτουργίας τούτου, µπορεί να επιβάλει την επέκταση των χώρων αυτών, αν τούτο είναι
δυνατό, αλλιώς να µειώσει ανάλογα την δυναµικότητα του καταστήµατος.
3. Τα καταστήµατα του παρόντος άρθρου θα πληρούν, εκτός των γενικών όρων, που
αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του προηγούµενου Κεφαλαίου, και τους ακόλουθους
όρους και προϋποθέσεις:
α. Για την εγκατάσταση των ανωτέρω καταστηµάτων απαιτείται χώρος επαρκής, ώστε να
εξασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και άνετης εκτελέσεως των
προβλεποµένων εργασιών και παραµονής των πελατών, και πάντως θα είναι µικρότερος
από το άθροισµα των επιβαλλόµενων µε τις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος άρθρου, ως
ελάχιστων, εµβαδών των απαραίτητων διαµερισµάτων του καταστήµατος, όπως αναλυτικά
καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ.
Ο χώρος κάθε καταστήµατος θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα διαµερίσµατα, τα οποία θα
πληρούν, πλην των όρων, που επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ της
παρούσας ή άλλων Υγειονοµικών ∆ιατάξεων, και τους κατωτέρω αναφερόµενους όρους
και προϋποθέσεις:
(1). Αίθουσα πελατών, στην οποία αναπτύσσονται τα τραπέζια και τα καθίσµατα και, πέρα
από αυτά τοποθετούνται το ψυγείο, ο µπουφές και ενδεχοµένως ερµάρια, στα οποία
φυλάσσονται ορισµένα είδη εστιάσεως (πιάτα, µαχαιροπήρουνα, κλπ) ή άλλα έπιπλα
απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης στο τµήµα της αυτό.
Το δάπεδο της ανωτέρω αίθουσας θα είναι αδιαπότιστο και λείο, όπως ορίζει το άρθρο 20
της παρούσας. Προκειµένου όµως για καταστήµατα πολυτελούς κατασκευής, η
Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί να επιτρέψει, κατά την κρίση της και κατόπιν σύµφωνης
γνώµης της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, την επικάλυψη του δαπέδου της αίθουσας
πελατών µε πυράντοχο τάπητα - µοκέτα, αν διαπιστώσει ότι υπάρχουν τα απαραίτητα
µέσα καθαρισµού του, αλλά και οφείλει να επιβάλλει την αφαίρεσή του, αν διαπιστώσει
ότι είναι µόνιµα ακάθαρτος σε τέτοιο βαθµό, ώστε να είναι αδύνατος ο καθαρισµός του.
Απαγορεύεται η επικάλυψη των τοίχων των ανωτέρω αιθουσών µε ψάθες ή ύφασµα
καναβιού (λινάτσα) κ.τ.όµ. ή µε οποιοδήποτε άλλο µη αδιαπότιστο και µη λείο υλικό, το
οποίο δεν επιδέχεται πλύσιµο, επιτρέπεται όµως η χρησιµοποίηση, για τον σκοπό αυτό
αδιάβροχης ταπετσαρίας.
Εξαιρετικώς, προκειµένου για καταστήµατα πολυτελούς κατασκευής, επιτρέπεται, κατόπιν
σύµφωνης γνώµης της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η επικάλυψη των τοίχων των εν
λόγω αιθουσών µε στιλβωµένο ξύλο, µε τον όρο ότι τέτοιες επιφάνειες θα καθαρίζονται
συχνά, ώστε να διατηρούνται συνεχώς καθαρές και απαλλαγµένες από σκόνες. Επίσης, σε
καταστήµατα πολυτελούς κατασκευής επιτρέπεται, για λόγους διακοσµητικούς, η
δηµιουργία µε ειδική επεξεργασία ανώµαλων, αλλά αδιαπότιστων, επιφανειών των τοίχων,
µε την προϋπόθεση ότι οι σχηµατιζόµενες κοιλότητες θα είναι αβαθείς και λείες, ώστε να
πλύνονται εύκολα και ότι θα διατηρούνται καθαρές µε τη φροντίδα και ευθύνη του
καταστηµατάρχη ή του νοµίµου εκπροσώπου του.
Απαγορεύεται η επικόλληση στους τοίχους αφισών, λιθογραφιών κ.λπ. διακοσµητικών
διαφωτιστικών και ενηµερωτικών έντυπων υλικών, εκτός αν αυτά αναρτώνται
τοποθετηµένα εντός υαλόφρακτων πλαισίων, τα οποία θα διατηρούνται καθαρά και
απαλλαγµένα από σκόνες ή είναι τέτοια η κατασκευή τους, ώστε να καθαρίζονται εύκολα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας,
επιτρέπεται η τοποθέτηση ή και η ανάρτηση σε διάφορα σηµεία της αίθουσας πελατών

διαφόρων αντικειµένων, για λόγους διακοσµητικούς, µε τον όρο ότι τα αντικείµενα αυτά
θα είναι απαλλαγµένα από σκόνες και γενικά θα διατηρούνται καθαρά.
Ο µέγιστος αριθµός των καθισµάτων, που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στην αίθουσα
πελατών των καταστηµάτων του παρόντος άρθρου, ισοδυναµεί µε το πηλίκον της
διαιρέσεως του ωφέλιµου εµβαδού αυτής δια του απαιτουµένου για κάθε κάθισµα χώρου
1,40 τ.µ., αν τα καθίσµατα είναι κινητά, ή 0,70 τ.µ., αν τα καθίσµατα είναι σταθερά.
Ως ωφέλιµος χώρος της αίθουσας πελατών εννοείται εδώ ο χώρος, ο οποίος προσφέρεται
για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων µετά την αφαίρεση της συνολικής εκτάσεως,
που χρησιµοποιείται για την εγκατάσταση στην αίθουσα αυτή των ψυγείων, προθηκών,
ερµαρίων, µπουφέ, ταµείου κλπ, καθώς και, προκειµένου για Κέντρα ∆ιασκεδάσεως, της
πίστας και της ορχήστρας ή των στερεοφωνικών µηχανηµάτων.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, προκειµένου για µικρά καταστήµατα, ως απαιτούµενος για
κάθε κατάστηµα χώρος στην αίθουσα πελατών µπορεί να θεωρηθεί ο χώρος 1 τ.µ., αν τα
καθίσµατα είναι κινητά, ή 0,65 τ.µ αν τα καθίσµατα είναι σταθερά. Πάντως ο
καθοριζόµενος µε βάση τους ανωτέρω συντελεστές, µέγιστος αριθµός καθισµάτων σε
καµιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα πενήντα (50) καθίσµατα.
Τα τρία προηγούµενα εδάφια δεν εφαρµόζονται σε περιπτώσεις αναπτύξεως τραπεζιών και
καθισµάτων σε υπαίθριο χώρο, στις οποίες ο κατά κάθισµα χώρος υπολογίζεται ανάλογα
µε το µέγεθος των χρησιµοποιούµενων τραπεζιών και καθισµάτων. Πάντως ο συνολικός
αριθµός των αναπτυσσόµενων στον υπαίθριο χώρο καθισµάτων δεν θα υπερβαίνει τον
αναλογούντα στο µέγεθος και στη συγκρότηση των στεγασµένων χώρων εργασίας και
βοηθητικών χώρων του καταστήµατος αριθµό τούτων (Παράρτηµα ΙΙ).
Γενικά, ο κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενος µέγιστος αριθµός των καθισµάτων, που είναι
δυνατό να αναπτυχθούν στην αίθουσα πελατών του καταστήµατος ή σε κατάλληλο
υπαίθριο χώρο τούτου, προσδιορίζει τη δυναµικότητα του καταστήµατος, µε βάση την
οποία υπολογίζονται οι άλλοι χώροι του. Αν για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων
καταστήµατος χρησιµοποιούνται, κατά καιρούς, άλλοτε κλειστή αίθουσα πελατών και
άλλοτε ανοικτός υπαίθριος χώρος, για τον υπολογισµό της δυναµικότητας του
καταστήµατος και των απαραίτητων εµβαδών των χώρων εργασίας και των βοηθητικών
χώρων του, θα λαµβάνεται υπόψη ο ένας από τους ανωτέρω χώρους και συγκεκριµένα
αυτός, στον οποίο µπορούν να αναπτυχθούν τα περισσότερα καθίσµατα.
Ο µέγιστος αριθµός καθισµάτων, που υπολογίζεται ότι είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στην
αίθουσα πελατών καταστήµατος του παρόντος άρθρου ή σε υπαίθριο χώρο τούτου, θα
αναφέρεται στη γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της
Υγειονοµικής Υπηρεσίας και στην άδεια λειτουργίας του καταστήµατος µετά την
αναγραφή του είδους τούτου, µε την ένδειξη «δυναµικότητας (τόσων) καθισµάτων».
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι αναφερόµενες στον υπολογισµό της δυναµικότητας
καταστήµατος του άρθρου τούτου, δεν εφαρµόζονται στα ήδη λειτουργούντα όµοια
καταστήµατα, για τα οποία ο αριθµός των καθισµάτων, που επιτρέπεται να
αναπτύσσονται σ’ αυτά, έχει υπολογισθεί διαφορετικά µε βάση παλαιότερες
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Η ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων σε υπαίθριο χώρο, ιδιωτικό (αυλή, κήπος
κ.τ.όµ.) ή κοινόχρηστο (πεζοδρόµιο, πλατεία, στοά κ.τ.όµ.) µπορεί να επιτραπεί µε
την προϋπόθεση ότι ο χώρος αυτός, όπως και το περιβάλλον του, θα είναι
απαλλαγµένος ανθυγιεινών εστιών και κάθε είδους δυσµενών παραγόντων και
κινδύνων για ατυχήµατα.
Η γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει της Υγειονοµικής
Υπηρεσίας για την ανάπτυξη των καθισµάτων καταστήµατος σε κοινόχρηστο
υπαίθριο χώρο, εκδιδόµενη βάσει αποκλειστικά Υγειονοµικών κριτηρίων, δεν

πρέπει να θεωρηθεί σαν υποκατάσταση της σχετικής αδείας της οικείας ∆ηµοτικής
ή Κοινοτικής Αρχής, µόνης αρµόδιας για την παραχώρηση του δικαιώµατος
χρήσεως του κοινόχρηστου χώρου, σύµφωνα µε τις σχετικές ∆ιατάξεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας για τις προσόδους των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως.
Σε περιπτώσεις που κατάστηµα δεν διαθέτει κλειστή αίθουσα πελατών και για την
ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων χρησιµοποιείται εποχιακώς µόνον ιδιωτικός ή
κοινόχρηστος υπαίθριος χώρος, όλοι οι άλλοι απαραίτητοι χώροι εργασίας (χώρος
µπουφέ και ψυγείων, παρασκευαστήριο, χώρος πλύσεως σκευών κλπ) και
βοηθητικοί χώροι (αποθήκη, αποχωρητήρια, αποδυτήρια προσωπικού κλπ) θα είναι
στεγασµένοι σε κατάλληλο κτίριο και θα πληρούν, ως προς την κατασκευή και τη
συγκρότησή τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στα
σχετικά άρθρα του προηγούµενου Κεφαλαίου, στο παρόν άρθρο και κάθε άλλη
σχετική Υγειονοµική ∆ιάταξη. Προκειµένου για καταστήµατα που λειτουργούν
κατά τη θερινή µόνο περίοδο, είναι δυνατόν να επιτραπεί η εγκατάσταση των
αποχωρητηρίων τους έξω από το κτίριο, στο οποίο στεγάζονται οι άλλοι χώροι
εργασίας και βοηθητικοί χώροι, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 άρθρο 25
της παρούσας.
Το ελάχιστο εµβαδόν του κτιρίου, που προορίζεται για τη στέγαση των χώρων
εγκαταστάσεως των ψυγείων, µπουφέ, κλπ, του παρασκευαστηρίου, των συστηµάτων
πλύσεως σκευών, των αποχωρητηρίων και των τυχόν άλλων απαραίτητων, ανάλογα µε τη
δυναµικότητα του καταστήµατος, χώρων εργασίας και βοηθητικών χώρων των
καταστηµάτων του προηγούµενου εδαφίου, θα είναι όσο και το απαιτούµενο για τα
αντίστοιχα καταστήµατα µε αίθουσα πελατών της ιδίας δυναµικότητος, µετά την αφαίρεση
του απαραίτητου για την αίθουσα πελατών εµβαδού και τον διπλασιασµό περίπου του
χώρου εγκαταστάσεως ψυγείων, µπουφέ, ταµείου, κ.λπ., όπως ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ
(στήλη 14).
Γενικά, αν για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων χρησιµοποιείται υπαίθριος χώρος,
ιδιωτικός ή κοινόχρηστος, οι στεγασµένοι χώροι, εργασίας και βοηθητικοί χώροι του
καταστήµατος και η συγκρότηση τούτου θα είναι ανάλογοι µε τον αριθµό των
αναπτυσσόµενων καθισµάτων (δυναµικότητα του καταστήµατος), όπως ορίζουν οι
σχετικές διατάξεις του παρόντος, ή, και αντίστροφα, ο αριθµός των αναπτυσσοµένων σε
υπαίθριο χώρο, ιδιωτικό ή κοινόχρηστο, καθισµάτων θα είναι ανάλογος µε το µέγεθος και
τη συγκρότηση των υπαρχόντων στεγασµένων χώρων εργασίας και βοηθητικών χώρων,
όπως φαίνεται στο παράρτηµα ΙΙ.
∆εν επιτρέπεται υπέρβαση του αναλογούντος στους ανωτέρω χώρους αριθµού
καθισµάτων, αναπτυσσοµένων σε υπαίθριο χώρο. Αν η Υγειονοµική Υπηρεσία
διαπιστώσει ότι κατάστηµα έχει αναπτύξει σε υπαίθριο χώρο, ιδιωτικό ή κοινόχρηστο,
καθίσµατα περισσότερα από όσα αναλογούν στους στεγασµένους χώρους εργασίας και
βοηθητικούς χώρους του, καθώς και στη συγκρότησή του, ζητεί τον άµεσο περιορισµό του
αριθµού των καθισµάτων στον αναλογούντα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αριθµό τούτων. Σε
περιπτώσεις µη συµµορφώσεως του νοµέα του καταστήµατος ή υποτροπής, πέραν από την
ποινική δίωξη τούτου, εφαρµόζεται και το άρθρο 11 της παρούσας.
Αν κατάστηµα διαθέτει στεγασµένη αίθουσα πελατών και κατά καιρούς, εποχιακώς,
αναπτύσσει τραπέζια και καθίσµατα και σε υπαίθριο χώρο, ιδιωτικό ή κοινόχρηστο, ο
αριθµός των αναπτυσσοµένων στον υπαίθριο χώρο καθισµάτων υπολογίζεται, σύµφωνα µε
τα ανωτέρω, σε συσχετισµό µε το µέγεθος των στεγασµένων χώρων εργασίας και
βοηθητικών χώρων και µε τη συγκρότησή του, ανεξάρτητα από τον αριθµό των
αναπτυσσοµένων στην κλειστή αίθουσα καθισµάτων.

Σε καταστήµατα µε είσοδο σε στοά µπορεί για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων
να χρησιµοποιηθεί, κατά τα οριζόµενα ανωτέρω, τυχόν υπάρχουσα απέναντι ή δίπλα από
το κατάστηµα αίθουσα µε είσοδο στη στοά.
(2). Παρασκευαστήριο, στο οποίο γίνεται η παρασκευή του κάθε είδους φαγητών ή το
ψήσιµο του κρέατος ή των ψαριών ή η προετοιµασία ή/και το ψήσιµο της πίτσας και
παρόµοιων παρασκευασµάτων. Η παρασκευή και το ψήσιµο φαγητών κλπ, σε άλλους
χώρους, εντός ή εκτός του καταστήµατος, απαγορεύεται, εκτός αν πρόκειται για τα
καταστήµατα που αναφέρονται στο επόµενο εδάφιο.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαθέτουν παρασκευαστήριο ορισµένα
καταστήµατα του παρόντος άρθρου (σνακ µπαρ, πιτσαρίες), αν όλα τα προσφερόµενα σ’
αυτά είδη παρασκευάζονται σε νοµίµως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός
που θα αποδεικνύεται κάθε φορά µε βάση τα τιµολόγια πωλήσεως ή τα δελτία αποστολής.
Στα καταστήµατα όµως αυτά ο προοριζόµενος για την τοποθέτηση των ψυγείων, µπουφέ,
ταµείου κλπ, χώρος της αίθουσας πελατών θα είναι αυξηµένος σε σύγκριση µε τον
αντίστοιχο χώρο των όµοιων καταστηµάτων µε παρασκευαστήριο, όπως ορίζεται στη
στήλη 3 (περιπτ. 3) του παραρτήµατος ΙΙ, ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση του
κλιβάνου ψησίµατος της πίτσας, του θερµοθαλάµου, κλπ.
Τα τυχόν µεταφερόµενα από τους χώρους παραγωγής τους στο κατάστηµα φαγητά ή άλλα
παρασκευάσµατα κατά τη µεταφορά τους θα τοποθετούνται σε ερµητικά κλειστά δοχεία
από ανοξείδωτο µέταλλο ή ξύλινα επενδυµένα εσωτερικά µε γαλβανισµένη λαµαρίνα ή
πλαστικά, ανάλογα µε το είδος του παρασκευάσµατος και θα µεταφέρονται µε οχήµατα
ειδικά διασκευασµένα, ώστε το εσωτερικό τους να προστατεύεται από τις υψηλές
θερµοκρασίες του περιβάλλοντος, τον κονιορτό και άλλες ρυπάνσεις. Για τη µεταφορά
φαγητών ή άλλων παρασκευασµάτων υπό τις περιγραφόµενες ανωτέρω συνθήκες
υπεύθυνοι είναι τόσο ο πωλητής (ιδιοκτήτης του εργαστηρίου ή εργοστασίου), όσο και ο
αγοραστής καταστηµατάρχης. Για τη χρήση των ανωτέρω οχηµάτων δεν απαιτείται
ιδιαίτερη άδεια της Αστυνοµικής Αρχής.
Ο χώρος του παρασκευαστηρίου θα είναι ιδιαίτερος, χωρισµένος από την αίθουσα
πελατών, όπως ορίζεται κατωτέρω (σηµείο β), και θα έχει εµβαδόν προκειµένου για
καταστήµατα που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως από 51 µέχρι 100 καθισµάτων, 20 τ.µ.
τουλάχιστον πλην των οβελιστηρίων, των οποίων το παρασκευαστήριο επιτρέπεται να
είναι 10 τ.µ. τουλάχιστον. Αν κατάστηµα έχει δυνατότητες αναπτύξεως περισσότερων από
100 καθισµάτων, το ανωτέρω ελάχιστον εµβαδόν του παρασκευαστηρίου του θα είναι
αυξηµένο κατά 4 τ.µ. για κάθε µια επί πλέον 100/τάδα ή µέρος αυτής καθισµάτων. Ως
µέρος της 100/τάδας καθισµάτων θα θεωρείται αριθµός τούτων µεταξύ 20-100.
Τα καταστήµατα που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως µέχρι και 50 καθισµάτων, το
εµβαδόν του παρασκευαστηρίου τούτων θα είναι 15 τ.µ. τουλάχιστον. Κατ’ εξαίρεση,
µπορεί να γίνει δεκτό παρασκευαστήριο 8 τ.µ. στα οβελιστήρια δυναµικότητας κάτω των
50 καθισµάτων και σε πολύ µικρά οινοµαγειρεία ή άλλα παρόµοια καταστήµατα λαϊκής
µορφής (κουτούκια, πατσατζίδικα κ.τ.όµ.) δυναµικότητας µέχρι 20 το πολύ καθισµάτων τα
οποία βρίσκονται σε περιοχές αγορών, εργοστασίων ή άλλων χώρων εργασίας και σε
λαϊκές γειτονιές, και στα οποία προσφέρονται µέχρι δύο το πολύ είδη φαγητών (δεν
θεωρούνται φαγητά οι κάθε είδους σαλάτες, και τα τηγανιστά λαχανικά, όπως πατάτες,
κολοκυθάκια, µελιτζάνες κ.τ.όµ., τα οποία µπορεί να διαθέτονται χωρίς περιορισµούς).
Προκειµένου για ψητοπωλεία ή οβελιστήρια, η ψησταριά µπορεί να βρίσκεται στην άκρη
της αίθουσας πελατών, σε απόσταση τουλάχιστον 1,50 µ. από τις θύρες ή τα παράθυρα ή
προκειµένου µόνον για εξοχικές περιοχές, σε κατάλληλο κλειστό χώρο εκτός του
καταστήµατος. Στις περιπτώσεις αυτές ο χώρος της ψησταριάς προσµετρείται στον χώρο,
στον οποίο γίνεται η προετοιµασία του κρέατος και των παρασκευασµάτων του καθώς και

η παρασκευή των προσφεροµένων, σύµφωνα µε τους ανωτέρω ορισµούς, ειδών, για τον
υπολογισµό της υπάρχουσας συνολικής εκτάσεως του παρασκευαστηρίου του
ψητοπωλείου ή οβελιστηρίου. Αν ψητοπωλείο ή οβελιστήριο λειτουργεί ως τµήµα µικτού
καταστήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 40 της παρούσας ο χώρος της ψησταριάς εφόσον
βρίσκεται στην άκρη της αίθουσας πελατών, θα χωρίζεται απ’ αυτή µε κατάλληλο
χώρισµα (τοίχο, υαλοστάσιο ή άλλη στέρεη κατασκευή) ύψους 2 µ. τουλάχιστον, στο
οποίο θα υπάρχει θύρα για την επικοινωνία της ψησταριάς µε την αίθουσα.
Οι επιφάνειες των τοίχων των παρασκευαστηρίων γενικά, καθώς και των ιδιαίτερων
χώρων των ψησταριών, ψητοπωλείων και οβελιστηρίων θα είναι αδιαπότιστες και λείες,
επενδυµένες µε πλακίδια εφυαλωµένης πορσελάνης ή ελαιοχρωµατισµένες κατόπιν
σχετικής προεργασίας. Σε περιπτώσεις ελαιοχρωµατισµού των τοίχων τα τµήµατα τούτων,
που βρίσκονται πάνω από τις εστίες, τον νεροχύτη πλύσεως χορταρικών, κρεάτων, κλπ και
τους πάγκους, στους οποίους γίνονται οι χειρισµοί των τροφίµων σε ύψος 0,75 µ. θα
καλύπτονται απαραίτητα µε πλακίδια εφυαλωµένης πορσελάνης ή µε πλάκες µαρµάρου ή
µε ανοξείδωτο χάλυβα.
Η απαγωγή αερίων καύσεως της καύσιµης ύλης, των καπνών και της αιθάλης καθώς και
των αερίων και οσµών που παράγονται κατά την παρασκευή των φαγητών ή το ψήσιµο
κρεάτων ή ψαριών θα γίνεται πλήρως µε ειδικό απαγωγικό σύστηµα, όπως ορίζεται στο
άρθρο 27 της παρούσας ώστε να µη διαχέονται στο περιβάλλον και να µην ενοχλούνται οι
πελάτες και οι εργαζόµενοι στο κατάστηµα καθώς και οι περίοικοι.
Στο παρασκευαστήριο θα υπάρχει και νεροχύτης µε υδραυλική εγκατάσταση ζεστού και
κρύου νερού και µε ρυθµιζόµενο κρουνό (µπαταρία), προοριζόµενος για το πλύσιµο των
φρούτων, κρεάτων, ψαριών και λαχανικών. ∆εν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ιδιαίτερου
συστήµατος πλύσεως των λαχανικών, φρούτων, κρεάτων και ψαριών στις αµιγείς
πιτσαρίες, καθώς και στα µικρά καταστήµατα, τα οποία έχουν δυνατότητες αναπτύξεως
λιγότερων από 50 καθισµάτων. Στα καταστήµατα αυτά, το πλύσιµο των ανωτέρω ειδών
επιτρέπεται να γίνεται στο σύστηµα πλύσεως πιάτων, το οποίο µετά από κάθε χρήση του
θα σαπουνίζεται και θα ξεπλύνεται καλά.
Στα µεγάλης κινήσεως καταστήµατα, κυρίως εστιατόρια, ταβέρνες, σνακ µπαρ, στα οποία
αναπτύσσονται περισσότερα από 200 καθίσµατα επιβάλλεται η ύπαρξη ιδιαίτερου χώρου,
ο οποίος θα είναι, κατά προτίµηση, συνεχόµενος του παρασκευαστηρίου και
κατασκευασµένος όπως αυτό. Στον ανωτέρω χώρο, ο οποίος καλείται
προπαρασκευαστήριο, θα γίνεται η προετοιµασία των φαγητών, δηλαδή ο καθαρισµός και
το πλύσιµο των χορταρικών, των κρεάτων, των ψαριών, κλπ. στο παρασκευαστήριο του
οποίου η έκταση θα είναι ανάλογη του καταστήµατος (τουλάχιστον 10 τ.µ.), θα υπάρχει
και ο νεροχύτης στον οποίο θα πλύνονται και τα χορταρικά, φρούτα, κρέατα, ψάρια, κλπ,
που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο.
Τόσο στο παρασκευαστήριο όσο και στο προπαρασκευαστήριο, θα υπάρχει απόλυτη
καθαριότητα και θα απαγορεύεται η είσοδος πελατών και κατοικίδιων ζώων.
(3). Χώρος πλύσεως σκευών, ο οποίος, προκειµένου για καταστήµατα που έχουν
δυνατότητα αναπτύξεως από 51 µέχρι 100 καθισµάτων, θα έχει εµβαδόν 6 τ.µ.
τουλάχιστον. Αν κατάστηµα έχει δυνατότητες αναπτύξεως περισσοτέρων των 100
καθισµάτων το ανωτέρω ελάχιστον εµβαδόν του χώρου πλύσεως σκευών θα είναι
αυξηµένο κατά 1 τ.µ. για κάθε µία επί πλέον 100/τάδα ή µέρος αυτής (µεταξύ 20 και 100)
καθισµάτων. Στα καταστήµατα που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως µέχρι και 50
καθισµάτων το εµβαδόν του ανωτέρω χώρου θα είναι τουλάχιστον 5 τ.µ.
Στο χώρο πλύσεως των σκευών θα υπάρχουν ένα τριπλό σύστηµα πλύσεως πιάτων και
µαχαιροπήρουνων, ένα διπλό σύστηµα πλύσεως ποτηριών και ένας µεγάλος νεροχύτης για
το πλύσιµο των µαγειρικών σκευών (κατσαρόλες, ταψιά, κτ.όµ.).

Εξαιρούνται από την υποχρέωση να διαθέτουν ιδιαίτερο νεροχύτη πλύσεως των
µαγειρικών σκευών τα ψητοπωλεία, τα οβελιστήρια και οι πιτσαρίες, στα οποία δεν
χρησιµοποιούνται τέτοια σκεύη, καθώς και εστιατόρια, οινοµαγειρεία, ψαροταβέρνες και
σνακ µπαρ που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως µέχρι 50 καθισµάτων, και στα οποία το
πλύσιµο των σκευών µαγειρικής επιτρέπεται να γίνεται στην πρώτη λεκάνη του
συστήµατος πλύσεως των πιάτων και µαχαιροπήρουνων.
Στα πολύ µικρά οινοµαγειρεία, ή άλλα παρόµοια καταστήµατα λαϊκής µορφής (κουτούκια)
δυναµικότητος µικρότερης των 20 καθισµάτων (για τα οποία αναφέρεται ανωτέρω ότι το
παρασκευαστήριο τους µπορεί να είναι 8 τ.µ. τουλάχιστον) είναι δυνατό να επιτραπεί η
χρήση ενός µόνον τριπλού συστήµατος πλύσεως σκευών σε χώρο 3 τ.µ. τουλάχιστον) για
το πλύσιµο των πιάτων, όπως ορίζει το άρθρο 26 της παρούσας, των ποτηριών στις
δεύτερη και τρίτη λεκάνη και των µαγειρικών σκευών στην πρώτη λεκάνη, µε την
προϋπόθεση ότι τα σκεύη αυτά θα πλύνονται σε διάφορους χρόνους και ότι µετά από κάθε
χρήση των λεκανών του το σύστηµα θα σαπουνίζεται και θα ξεπλένεται καλά.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να έχουν ιδιαίτερο χώρο πλύσεως σκευών και τα
οριζόµενα ανωτέρω συστήµατα πλύσεως σκευών ορισµένα µικρά σνακ µπαρ, πιτσαρίες
και οβελιστήρια, δυναµικότητας µέχρι και 20 καθισµάτων, εφόσον χρησιµοποιούν µόνον
µιας χρήσεως σκεύη εστιάσεως. Στα καταστήµατα όµως αυτά θα υπάρχει µονός νεροχύτης
µε εγκαταστάτη ζεστού και κρύου νερού και µε ρυθµιζόµενο κρουνό (µπαταρία)
τοποθετηµένος στον χώρο του µπουφέ ή στο παρασκευαστήριο, στον οποίο θα πλύνονται
τα χρησιµοποιούµενα κατά τους διαφόρους χειρισµούς των τροφίµων σκεύη (πιατέλες,
λαβίδες, σπάτουλες, µαγειρικά σκεύη, κλπ). Στην άδεια τέτοιου καταστήµατος, µετά την
αναγραφή του είδους, θα προστίθεται η φράση «(εξυπηρέτηση των πελατών µόνο µε
σκεύη µιας χρήσεως)».
Στα καταστήµατα, που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως περισσοτέρων από 200
καθισµάτων, για την πλύση των σκευών θα χρησιµοποιείται υποχρεωτικώς ηλεκτρικό
πλυντήριο, σύµφωνα µε την παρ. 9, άρθρου 26 της παρούσας.
Κατά τα λοιπά, ως προς τον τρόπο κατασκευής του ανωτέρω χώρου και τη διαδικασία που
ακολουθείται για το πλύσιµο των σκευών, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 της
παρούσας.
(4).Αποχωρητήρια. Ο αριθµός τούτων, υπολογιζόµενος ανάλογα µε τον αριθµό
καθισµάτων, που είναι δυνατό να αναπτυχθούν στην αίθουσα πελατών ή σε ανοικτό
υπαίθριο χώρο και µε τον αριθµό των απασχολουµένων κατά βάρδια ατόµων, και ο τρόπος
κατασκευής τους θα είναι σύµφωνα µε το άρθρο 25 της παρούσας.
(5) Αποδυτήρια προσωπικού. Αυτά είναι απαραίτητα στα µεγάλα καταστήµατα, στα οποία
απασχολούνται κατά βάρδια περισσότερα από τρία άτοµα. Το εµβαδόν του χώρου τούτου
θα υπολογίζεται σε 1 τ.µ. για κάθε εργαζόµενο άτοµο. Σε καταστήµατα µε προσωπικό
µέχρι και τρία άτοµα κατά βάρδια µπορεί να µην υπάρχει ιδιαίτερος χώρος αποδυτηρίων,
θα υπάρχει όµως ανάλογος αριθµός ιµατιοφυλακίων. Γενικά οι διατάξεις του άρθρου 30
της παρούσας εφαρµόζονται και στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου.
(6). Αποθήκη τροφίµων και ποτών. Ο χώρος αυτός είναι απαραίτητος στα καταστήµατα,
στα οποία θα εξυπηρετούνται περισσότερα από 150 άτοµα, και θα έχει εµβαδόν
τουλάχιστον 5 τ.µ., αν αναπτύσσονται από 151 µέχρι 200 καθίσµατα, αυξανόµενο κατά 5
τ.µ. για κάθε µια επί πλέον 100/τάδα ή µέρος αυτής (20 µέχρι 100) καθισµάτων. Η
αποθήκη θα πληροί γενικά τους όρους του άρθρου 23 της παρούσας.
β. Οι ανωτέρω χώροι θα είναι χωρισµένοι µεταξύ τους µε τοίχο ή µε άλλο κατάλληλο
στερεό χώρισµα από ανθεκτικά στη υγρασία υλικά. Ειδικότερα, για τον διαχωρισµό του
παρασκευαστηρίου από την αίθουσα πελατών µπορεί να γίνει δεκτή κάθε είδους στερεά
κατασκευή, η οποία παρέχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζεται µόνιµα αδιαπότιστη και λεία

επιφάνεια προς το µέρος του παρασκευαστηρίου και σε ύψος 2 µ. τουλάχιστον (για τον
σκοπό αυτό συνιστάται λύση η επένδυση της επιφάνειας αυτής µε πλακίδια εφυαλωµένης
πορσελάνης).
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στα καταστήµατα που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως µέχρι
και 120 καθισµάτων, το παρασκευαστήριο και ο χώρος πλύσεως σκευών µπορεί να
αποτελούν ενιαίο χώρο συνολικού εµβαδού ίσου µε το άθροισµα των απαιτουµένων για
κάθε ένα από τα διαµερίσµατα αυτά εµβαδών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω σηµεία (2) και (3)
και στο Παράρτηµα ΙΙ (στήλες 6 και 8), µε την προϋπόθεση ότι τα συστήµατα πλύσεως
σκευών θα είναι τοποθετηµένα σε ιδιαίτερο νοητώς χώρο και σε τέτοια θέση, ώστε κατά
τη χρήση τους να µην επηρεάζεται το παρασκευαστήριο.
Στα πολύ µικρά καταστήµατα δυναµικότητας µέχρι και 50 καθισµάτων πέρα από την κατά
τα ανωτέρω εγκατάσταση του παρασκευαστηρίου και των συστηµάτων πλύσεως σκευών
σε ενιαίο χώρο, επιτρέπεται το παρασκευαστήριο να αποτελεί συνέχεια της αίθουσας
πελατών, από την οποία θα χωρίζεται µε το ψυγείο και τον πάγκο ή άλλο σταθερό έπιπλο,
κατά τρόπο που να εµποδίζεται µόνιµα η είσοδος πελατών στο χώρο του
παρασκευαστηρίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο χώρος πλύσεως σκευών θα είναι
αποµονωµένος από την αίθουσα πελατών µε σταθερό χώρισµα έτσι, ώστε να γίνεται
ορατός από τους πελάτες.
Στις πιτσαρίες δεν είναι απαραίτητος ο διαχωρισµός του κλιβάνου από την αίθουσα
πελατών.
4. Έπιπλα. Τα χρησιµοποιούµενα έπιπλα θα είναι καλής κατασκευής µε λείες,
ελαιοχρωµατισµένες ή στιλβωµένες επιφάνειες και θα διατηρούνται σε πολύ καλή
κατάσταση και καθαρά. Οι ταπετσαρίες των καθισµάτων, αν χρησιµοποιούνται τέτοια
καθίσµατα, θα διατηρούνται δεν θα έχουν σχισίµατα ή άλλες φθορές.
Οι οριζόντιες επιφάνειες των πάγκων, πάνω στις οποίες γίνονται οι διάφοροι χειρισµοί
τροφίµων (τεµαχισµός, επεξεργασία, κλπ), θα είναι καλυµµένες µε πλάκα µαρµάρου ή
ανοξείδωτο χάλυβα ή, όπου επιβάλλεται λόγω της φύσεως της εργασίας, σκληρό ξύλο και
δεν θα παρουσιάζουν ρωγµές ή άλλες φθορές.
Ιδιαίτερα, τα ξύλα κοπής κρέατος (κούτσουρα), όπου χρησιµοποιούνται τέτοια, θα
διατηρούνται σε καλή κατάσταση, χωρίς ρωγµές ή άλλες φθορές, µετά τη χρήση τους δε
θα καλύπτονται µε καθαρό κάλυµµα από λαµαρίνα που θα εφαρµόζει καλά. Στο τέλος της
εργασίας η οριζόντια επιφάνεια του ξύλου κοπής κρέατος, αφού ξυθεί καλά, ώστε να
αφαιρεθεί τελείως το στρώµα λίπους, σάρκας και αίµατος, που σχηµατίσθηκε κατά τον
τεµαχισµό του κρέατος, θα πλένεται µε άφθονο ζεστό νερό και ποτάσα. Κατά τον ίδιο
τρόπο θα πλένονται όλες οι επιφάνειες των πάγων, κ.λπ, πάνω στις οποίες έγιναν διάφοροι
χειρισµοί τροφίµων.
Οι προθήκες και τα ερµάρια, που χρησιµοποιούνται για την έκθεση ή φύλαξη τροφίµων ή
σκευών θα κλείνουν ερµητικά, ώστε να εµποδίζεται η είσοδος ποντικών, βλαβερών
εντόµων και κονιορτού, και θα διατηρούνται απόλυτα καθαρές.
Η θήκη ψωµιού (αρτοθήκη) θα είναι µεταλλική ή πλαστική ή ξύλινη επενδυµένη
εσωτερικά µε ανοξείδωτη λαµαρίνα και θα κλείνει ερµητικά.
5. Ψυγεία. Τα ευαλλοίωτα τρόφιµα θα διατηρούνται σε ηλεκτρικά ή άλλα κατάλληλα
ψυγεία επαρκούς χωρητικότητας, υπό σταθερή ψύξη, τουλάχιστον +7οC, ανάλογα µε το
είδος των τροφίµων και του επιθυµητού χρόνου συντηρήσεώς του, σύµφωνα µε το άρθρό
29 της παρούσας.
6. Θερµοθάλαµο. Τα είδη φαγητών, που προσφέρονται ζεστά, θα διατηρούνται σε
θερµοθαλάµους ή σε ειδικές συσκευές «µπεν µαρί» υπό θερµοκρασία ανώτερη των +60οC.
Οι θερµοθάλαµοι θα κλείνουν ερµητικά και θα διατηρούνται καθαροί. Αν
χρησιµοποιούνται συσκευές «µπεν µαρί» τα σκεύη που περιέχουν φαγητά θα διατηρούνται

συνεχώς καλυµµένα, εκτός αν οι συσκευές αυτές καλύπτονται µε υαλόφρακτες προσθήκες
ανοικτές προς το µέρος του σερβιτόρου. Τόσο στους θερµοθάλαµους, όσο και στις
συσκευές «µπεν µαρί» θα υπάρχουν µόνιµα τοποθετηµένα θερµόµετρα για τον έλεγχο της
θερµοκρασίας τους.
Μετά το τέλος της εργασίας, προκειµένου να διατηρηθούν τα τυχόν αδιάθετα φαγητά, θα
τοποθετούνται στα ψυγεία για συντήρηση, αφού προηγουµένως αποκτήσουν τη
θερµοκρασία του περιβάλλοντος.
7.- Σκεύη. Τα καταστήµατα του παρόντος άρθρου θα διαθέτουν επαρκή αριθµό,
απαραίτητων για την εύρυθµη λειτουργία των σκευών µαγειρικής και εστιάσεως. Τα
σκεύη να είναι κατασκευασµένα από κατάλληλο και επιτρεπόµενο από τη σχετική
νοµοθεσία υλικό και δεν θα παρουσιάζουν φθορές και ρωγµές ή οξειδώσεις και
παραµορφώσεις. Τα σκεύη µαγειρικής και εστιάσεως που παρουσιάζουν φθορές ή ρωγµές
ή οξειδώσεις και παραµορφώσεις αποµακρύνονται µε τη φροντίδα του καταστηµατάρχη
Τα είδη των απαραίτητων σκευών εστιάσεως θα καθορίζονται ανάλογα µε το είδος του
καταστήµατος και των προσφεροµένων σ’ αυτό φαγητών και ποτών, σε κάθε κάθισµα δε
θα αναλογούν ανά δύο τουλάχιστον τεµάχια από κάθε είδος των σκευών τούτων.
Από την υποχρέωση να διαθέτουν σκεύη εστιάσεως δεν απαλλάσσονται οι πιτσαρίες. Η
προσφορά πίτσας µε το ειδικό σκεύος και χαρτοπετσέτες, χωρίς πιάτο και
µαχαιροπήρουνα, επιτρέπεται µόνον όταν το ζητήσουν οι πελάτες.
Για τη χρήση αλατιού και πιπεριού από τους πελάτες στο σερβιρισµένο φαγητό θα
χρησιµοποιούνται ειδικά διάτρητα κλειστά σκεύη (αλατιέρες και πιπεριέρες). Οι
οδοντογλυφίδες θα τοποθετούνται σε κλειστή θήκη, κατασκευασµένη κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να βγαίνει κάθε φορά µια οδοντογλυφίδα χωριστά.
Συνιστάται η αεροστεγής συσκευασία σε φάκελο από σελοφάν ή πλαστική ύλη ατοµικών
µαχαιροπήρουνων, χάρτινης πετσέτας, οδοντογλυφίδων κλπ, κατά την επιθυµία του
καταστηµατάρχη.
Τα σκεύη θα διατηρούνται καθαρά σε κατάλληλες προθήκες ή ερµάρια, ώστε να
προστατεύονται από τις κάθε είδους ρυπάνσεις.
Αν χρησιµοποιούνται σκεύη µιας χρήσεως θα υπάρχει αναρτηµένη σε εµφανές σηµείο του
καταστήµατος επιγραφή, µε την οποία θα υποδεικνύεται στους πελάτες να καταστρέφουν
µόνοι τους τα ανωτέρω σκεύη αµέσως µετά τη χρήση τους.
Οι σωληνίσκοι απορροφήσεως των ποτών και τα κουταλάκια µας χρήσεως, που
ενδεχοµένως συνοδεύουν τα αναψυκτικά ποτά και τα παγωτά, θα έχουν αποστειρωθεί στο
εργοστάσιο παραγωγής τους και τοποθετηθεί κατά τεµάχιο σε κλειστή θήκη από
αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική.
8. Τραπεζοµάντιλα – πετσέτες. Τα τραπέζια θα καλύπτονται µε καθαρά, άσπρα ή
χρωµατιστά τραπεζοµάντιλα, είτε πολλαπλής χρήσεως (από ύφασµα, µουσαµά, πλαστική
ύλη), είτε µιας χρήσεως (από λεπτή πλαστική ύλη ή χαρτί), ανάλογα µε την κατηγορία,
στην οποία ανήκει το κατάστηµα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Αγορανοµικές ∆ιατάξεις.
Η αντικατάσταση των µεταχειρισµένων τραπεζοµάντιλων µε καθαρά θα γίνεται παρουσία
του πελάτη και τα µεν υφασµάτινα θα αποµακρύνονται για να πλυθούν και να
ξαναχρησιµοποιηθούν, τα δε λεπτά πλαστικά ή τα χάρτινα (µιας χρήσεως) θα
αχρηστεύονται. Τα πολλαπλής χρήσεως, από µουσαµά ή πλαστική ύλη τραπεζοµάντιλα θα
καθαρίζονται αµέσως κατά την προσέλευση του πελάτη µε καθαρό βρεγµένο ύφασµα ή
σπόγγο. Μετά το τέλος της εργασίας, µεσηµέρι και βράδυ, πριν από την έναρξη αυτής,
πρωί και απόγευµα, τα εν λόγω τραπεζοµάντιλα θα πλύνονται µε ζεστό νερό και σαπούνι.
Επιτρέπεται η χρήση υφασµάτινων, λευκών ή χρωµατιστών τραπεζοµάντιλων
περισσότερες από µια φορές, µε την προϋπόθεση ότι αυτά θα διατηρούνται καθαρά και θα
καλύπτονται µε µικρότερα λευκά ή ανοικτόχρωµα τραπεζοµάντιλα (καρέ ντε ταµπλ), η

αντικατάσταση των οποίων θα γίνεται µετά από κάθε χρήση τους και παρουσία του νέου
πελάτη, όπως αναφέρεται στο προηγούµενο άρθρο.
Στους πελάτες θα προσφέρονται καθαρές, λευκές ή ανοικτόχρωµες, πετσέτες, είτε
υφασµάτινες, οι οποίες θα αποµακρύνονται ύστερα από κάθε χρήση τους για πλύσιµο, είτε
ειδικές χάρτινες µιας χρήσεως. Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται, αντί χαρτοπετσετών,
φύλλα κοινού χαρτιού.
9. ∆εν επιτρέπεται το στρώσιµο των τραπεζιών και η τοποθέτηση σ’ αυτά των σκευών
εστιάσεως (πιάτα, ποτήρια, µαχαιροπήρουνα), πριν από την άφιξη των πελατών. Τα
τραπέζια επιτρέπεται να είναι καλυµµένα µε υφασµάτινα τραπεζοµάντιλα, αν αυτά
πρόκειται να καλυφθούν κατά την άφιξη του πελάτη µε µικρότερα τραπεζοµάντιλα (καρέ
ντε ταµπλ), ή µε τραπεζοµάντιλα από πλαστική ύλη πολλαπλής χρήσεως, τα οποία θα
καθαρίζονται ή θα καλύπτονται µε άλλα µιας χρήσεως παρουσία του πελάτη. Πάνω στα
τραπέζια µπορεί να τοποθετούνται εκ των προτέρων τα σταχτοδοχεία, τα µαχαιροπήρουνα
µε την χαρτοπετσέτα, αν είναι αεροστεγώς συσκευασµένα και κατά την επιθυµία του
καταστηµατάρχη, ανθοδοχείο. Όλα τα σκεύη εστιάσεως θα τοποθετούνται στο τραπέζι,
κατά κανόνα, αµέσως µετά την άφιξη του πελάτη. Εξαιρετικά, επιτρέπεται το στρώσιµο
τραπεζιών και η τοποθέτηση σ’ αυτά των σκευών εστιάσεως µόνο σε περιπτώσεις
γαµήλιων γευµάτων, συνεστιάσεων, κλπ.
10. Τα έτοιµα φαγητά και τα κάθε είδους άλλα τρόφιµα, που τρώγονται όπως έχουν, θα
διατηρούνται σε κατάλληλες κλειστές προθήκες ή ερµάρια, για να προστατεύονται από
τον κονιορτό, τις µύγες και άλλα βλαβερά έντοµα, τους ποντικούς και γενικά από κάθε
είδους ρυπάνσεις και µολύνσεις.
Τα ευαλλοίωτα φαγητά και άλλα τρόφιµα, όπως κρέας, τυροκοµικά προϊόντα, κλπ, θα
διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία. Αν ο καταστηµατάρχης επιθυµεί την έκθεσή τους, θα
χρησιµοποιηθεί για τον σκοπό αυτόν ψυγεία προθήκες. Τα φαγητά, που προσφέρονται
ζεστά θα διατηρούνται σε θερµοθαλάµους ή σε συσκευές «µπεν µαρί», σύµφωνα µε την
παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Η κατ’ αντίθετο προς τα ανωτέρω τρόπο έκθεση και
διατήρηση των προαναφεροµένων τροφίµων, καθώς και η ψηλάφηση τούτων από το
προσωπικό ή τους πελάτες, απαγορεύεται.
11. Η λήψη των φαγητών για την τοποθέτηση τους στα πιάτα θα γίνεται µε, ειδικά για τον
σκοπό αυτό προοριζόµενα, όργανα (κουτάλια, πηρούνια, λαβίδες, κλπ) και όχι µε τα χέρια.
Η µεταφορά των πιάτων που περιέχουν φαγητό θα γίνεται µε δίσκους και κατά τρόπο που
να µην τοποθετείται το ένα πιάτο πάνω στο άλλο.
12. Τα τρόφιµα θα έχουν τους συνήθεις οργανοληπτικούς χαρακτήρες (οσµή, γεύση, όψη)
και θα πληρούν, ως προς την επίδραση τους στην υγεία του ανθρώπου, τους υγειονοµικούς
όρους και προϋποθέσεις, που ορίζουν ο Κώδικας Τροφίµων, οι αναφερόµενες στα τρόφιµα
διατάξεις Υγειονοµικών ∆ιατάξεων και γενικά οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
νοµοθεσίας για τα τρόφιµα.
Απαγορεύεται η µεταποίηση µαγειρευµένων κρεάτων ή άλλου είδους φαγητών και η
διάθεση υπολειµµάτων ποτών (αποπίµατα ) στους πελάτες
Οι χρησιµοποιούµενες για την παρασκευή φαγητών ή άλλων παρασκευασµάτων πρώτες
ύλες πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Απαγορεύεται η παρασκευή φαγητών ή άλλων
παρασκευασµάτων από υποπροϊόντα ζωικής ή φυτικής προελεύσεως ή από πρώτες ύλες,
που παρουσιάζουν σηµεία αλλοιώσεως ή ρυπάνσεις.
13. Οι διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34, 35 και 36 της παρούσας εφαρµόζονται και στα
καταστήµατα του παρόντος άρθρου.
14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι αναφερόµενες στην υγιεινή και καθαριότητα
των χώρων (όχι όµως και το µέγεθος τούτων), του εξοπλισµού και του προσωπικού και
των εστιατορίων, σνακ µπαρ και άλλων συναφών καταστηµάτων, καθώς και στην

καταλληλότητα των προσφερόµενων τροφίµων και ποτών, εφαρµόζονται ανάλογα και στα
όµοια καταστήµατα, που λειτουργούν στα συγκοινωνιακά µέσα.
Άρθρο 39
Καταστήµατα, στα οποία παρασκευάζονται και προσφέρονται γλυκίσµατα και κάθε είδους
παρασκευάσµατα γάλακτος κλπ σε καθισµένους πελάτες
1. Στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται τα ζαχαροπλαστεία,
γαλακτοπωλεία, µπουγατσάδικα, λουκουµατζίδικα, αναψυκτήρια καταστήµατα κ.τ.όµ. που
εξυπηρετούν καθισµένους ή και περαστικούς πελάτες
2. Ορισµοί:
α. Ζαχαροπλαστείο είναι το κατάστηµα, στο οποίο παρασκευάζονται και προσφέρονται σε
καθισµένους πελάτες ή και σε περαστικούς πελάτες κάθε είδους γλυκίσµατα, γάλα, καφές,
γενικά και άλλα ρόφηµα, οινοπνευµατώδη ποτά, χωρίς ή µε πρόχειρο µεζέ και αναψυκτικά
ποτά καθώς και εµφιαλωµένα ποτά. Η προσφορά πίτσας στα ζαχαροπλαστεία
απαγορεύεται, εκτός αν λειτουργούν ως µικτά καταστήµατα µε πιτσαρία, σύµφωνα µε το
άρθρο 40 της παρούσας.
Στα ζαχαροπλαστεία παρασκευάζονται επίσης και πίττες, καθώς και µεζεδάκια δεξιώσεων,
υπό τους περιγραφόµενους στην παρ. 4 εδ. α’ περιπτ. (2) όρους, που προορίζονται για κατ’
οίκον κυρίως κατανάλωση.
β. Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο, είναι το κατάστηµα, στο οποίο προσφέρονται σε
καθισµένους πελάτες τα ανωτέρω αναφερόµενα είδη παρασκευαζόµενα σε άλλα νοµίµως
λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που αποδεικνύεται κάθε φορά από τα
τιµολόγια ή τα δελτία αποστολής.
γ. Γλυκίσµατα είναι τα παρασκευάσµατα, τα οποία παρασκευάζονται µε ανάµειξη και
ειδική επεξεργασία διαφόρων βρώσιµων υλών, φυτικής ή ζωικής προελεύσεως, µε
γλυκαντικές ύλες (ζάχαρη, µέλι, κ.τ.όµ.), ώστε να αποκτούν γλυκιά ή γλυκίζουσα γεύση
(γλυκά κουταλιού, φρουί γλασέ, γλυκά ταψιού, πάστες, παγωτά, κ.τ.όµ.).
δ. Πίττες, είναι τα παρασκευάσµατα από φύλλα ζύµης κι άλλα φαγώσιµα υλικά (γάλα,
τυρί, κρέας, σπανάκι, κλπ).
ε. Μεζεδάκια δεξιώσεων είναι παρασκευάσµατα µε βάση το άγλυκο τσουρέκι από ζύµη,
κυρίως «µπριόζ», στο οποίο έχουν προστεθεί διάφορα είδη τροφίµων ή σκευάσµατα
τροφίµων (τυρί, ζαµπόν, ρώσικη σαλάτα , αυγό, κλπ), όπως είναι τα «καναπεδάκια», οι
«µπόµπες», κ.τ.όµ.
στ. Γαλακτοπωλείο είναι το κατάστηµα, στο οποίο προσφέρονται σε καθισµένους πελάτες
ή και σε περαστικούς πελάτες γάλα, γιαούρτι, βούτυρο, καφές γενικά και άλλα ροφήµατα
καθώς και πίττες ή άλλα παρασκευάσµατα, που έχουν βάση το γάλα ή παράγωγα τούτου
(τυρόπιτες, γαλακτοµπούρεκο, ρυζόγαλο, κρέµες, πάστες, παγωτά, κ.τ.όµ.) και τα οποία
παρασκευάζονται στο ίδιο κατάστηµα, ή σε νοµίµως λειτουργούντα εργαστήρια ή
εργοστάσια, γεγονός που αποδεικνύεται κάθε φορά από τα τιµολόγια πωλήσεως ή τα
δελτία αποστολής.
Στα γαλακτοπωλεία επιτρέπεται να προσφέρονται ακόµη και αναψυκτικά ποτά.
ζ. Αναψυκτήρια καταστήµατα είναι τα καταστήµατα, στα οποία προσφέρονται σε
καθισµένους ή και σε περαστικούς πελάτες ορισµένα γλυκίσµατα (γλυκά ταψιού, πάστες,
κωκ, εκλαίρ, παγωτά, κ.τ.όµ.), τοστ, και άλλα σάντουιτς, πίττες και άλλα παρόµοια
παρασκευάσµατα, καθώς και καφές και κάθε είδους ποτά, οινοπνευµατώδη και
αναψυκτικά. Τα είδη αυτά, αν δεν παρασκευάζονται στο ίδιο κατάστηµα, θα προέρχονται
από νοµίµως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που αποδεικνύεται κάθε
φορά µε βάση τα τιµολόγια πωλήσεως ή τα δελτία αποστολής.

η. Μπουγατσάδικο είναι το κατάστηµα, στο οποίο παρασκευάζονται και προσφέρονται σε
καθισµένους ή και σε περαστικούς πελάτες µπουγάτσα και κάθε είδους άλλε πίττες
(τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κρεατόπιτα, λουκανικόπιτα, κ.τ.όµ.) µε τη συνοδεία ή µη
αναψυκτικών ποτών ή µπύρας.
θ. Αµιγές λουκουµατζίδικο είναι το κατάστηµα, στο οποίο παρασκευάζονται και
προσφέρονται σε καθισµένους ή και σε περαστικούς πελάτες λουκουµάδες. Στα
καταστήµατα αυτά επιτρέπεται η προσφορά και αναψυκτικών.
Πέρα από τα αµιγή λουκουµατζίδικα επιτρέπεται η προσφορά λουκουµάδων και στα άλλα
καταστήµατα του παρόντος άρθρου, στα οποία η παρασκευή λουκουµάδων θα γίνεται είτε
στο παρασκευαστήριο τούτων, είτε σε ειδικά για τον σκοπό αυτό υπάρχον
παρασκευαστήριο, όπως ορίζεται κατωτέρω στην παρ. 4 εδ.α περίπτ. (2) του παρόντος
άρθρου.
3. Απαγορεύεται η πώληση στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου άλλων ειδών πλην
των προαναφεροµένων κυρίως φαγητών και ειδών άσχετων µε τα τρόφιµα. Εξαιρετικά,
στα ζαχαροπλαστεία µπορεί να επιτραπεί η πώληση ορισµένων ειδών από γυαλί,
κρύσταλλο, πορσελάνη, κλπ, τα οποία χρησιµοποιούνται ως περιέκτες για τη συσκευασία
γλυκισµάτων, καθώς και παιχνιδιών, κατά την κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής
Υπηρεσίας, αναλόγως των τοπικών συνθηκών, και εφόσον τα είδη αυτά θα τοποθετούνται
σε ιδιαίτερα ράφια ή προθήκες µακριά από τα γλυκίσµατα.
4. Τα καταστήµατα του παρόντος άρθρου θα πληρούν, εκτός των γενικών όρων, που
αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του προηγούµενου Κεφαλαίου, και τους ακόλουθους
όρους και προϋποθέσεις.
α. Για την εγκατάσταση των ανωτέρω καταστηµάτων απαιτείται χώρος επαρκής, ώστε να
εξασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και άνετης εκτελέσεως των
προβλεποµένων εργασιών και παραµονής των πελατών, και πάντως θα είναι µικρότερος
από το άθροισµα των επιβαλλόµενων µε τις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος άρθρου, ως
ελάχιστων, εµβαδών των απαραίτητων διαµερισµάτων του καταστήµατος, όπως αναλυτικά
καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
Ο χώρος κάθε καταστήµατος θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα διαµερίσµατα, τα οποία θα
πληρούν, πλην των όρων, που επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ της
παρούσας ή άλλων Υγειονοµικών ∆ιατάξεων, και τους κατωτέρω αναφερόµενους όρους
και προϋποθέσεις:
(1). Αίθουσα πελατών, στην οποία αναπτύσσονται τα τραπέζια και τα καθίσµατα και, πέρα
από αυτά, τοποθετούνται το ψυγείο, ο µπουφές και ενδεχοµένως προθήκες ή άλλα έπιπλα,
απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης στο τµήµα της αυτό.
Το δάπεδο της ανωτέρω αίθουσας θα είναι αδιαπότιστο και λείο, όπως ορίζει το άρθρο 20
της παρούσας. Προκειµένου όµως για καταστήµατα πολυτελούς κατασκευής, η
Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί να επιτρέψει, κατά την κρίση της και κατόπιν σύµφωνης
γνώµης της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας την επικάλυψη του δαπέδου της αίθουσας
πελατών µε πυράντοχο τάπητα - µοκέτα, αν διαπιστώσει ότι υπάρχουν τα απαραίτητα
µέσα καθαρισµού του, αλλά και οφείλει να επιβάλλει την αφαίρεσή του, αν διαπιστώσει
ότι είναι µόνιµα ακάθαρτος σε τέτοιο βαθµό, ώστε να είναι αδύνατος ο καθαρισµός του.
Απαγορεύεται η επικάλυψη των τοίχων των ανωτέρω αιθουσών µε ψάθες ή ύφασµα
καναβιού (λινάτσα) κ.τ.όµ. ή µε οποιοδήποτε άλλο µη αδιαπότιστο και µη λείο υλικό, το
οποίο δεν επιδέχεται πλύσιµο, επιτρέπεται όµως η χρησιµοποίηση, για τον σκοπό αυτό
αδιάβροχης ταπετσαρίας.
Εξαιρετικά, προκειµένου για καταστήµατα πολυτελούς κατασκευής, επιτρέπεται, κατόπιν
σύµφωνης γνώµης της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η επικάλυψη των τοίχων των εν
λόγω αιθουσών µε στιλβωµένο ξύλο, µε τον όρο ότι τέτοιες επιφάνειες θα καθαρίζονται

συχνά, ώστε να διατηρούνται συνεχώς καθαρές και απαλλαγµένες από σκόνες. Επίσης σε
καταστήµατα πολυτελούς κατασκευής επιτρέπεται, για λόγους διακοσµητικούς, η
δηµιουργία µε ειδική επεξεργασία ανώµαλων, αλλά αδιαπότιστων, επιφανειών των τοίχων,
µε την προϋπόθεση ότι οι σχηµατιζόµενες κοιλότητες θα είναι αβαθείς και λείες, ώστε να
πλύνονται εύκολα και ότι θα διατηρούνται καθαρές µε τη φροντίδα και ευθύνη του
καταστηµατάρχη ή του νοµίµου εκπροσώπου του.
Απαγορεύεται η επικόλληση στους τοίχους αφισών, λιθογραφιών κ.λπ. διακοσµητικών
διαφωτιστικών και ενηµερωτικών έντυπων υλικών, εκτός αν αυτά αναρτώνται
τοποθετηµένα εντός υαλόφρακτων πλαισίων, τα οποία θα διατηρούνται καθαρά και
απαλλαγµένα από σκόνες ή είναι τέτοια η κατασκευή τους, ώστε να καθαρίζονται εύκολα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας,
επιτρέπεται η τοποθέτηση ή και η ανάρτηση σε διάφορα σηµεία της αίθουσας πελατών
διαφόρων αντικειµένων, για λόγους διακοσµητικούς, µε τον όρο ότι τα αντικείµενα αυτά
θα είναι απαλλαγµένα από σκόνες και γενικά θα διατηρούνται καθαρά.
Ο µέγιστος αριθµός των καθισµάτων, που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στην αίθουσα
πελατών των καταστηµάτων του παρόντος άρθρου, ισοδυναµεί µε το πηλίκον της
διαιρέσεως του ωφέλιµου εµβαδού αυτής δια του απαιτουµένου για κάθε κάθισµα χώρου
1,40 τ.µ., αν τα καθίσµατα είναι κινητά, ή 0,70 τ.µ., αν τα καθίσµατα είναι σταθερά.
Ως ωφέλιµος χώρος της αίθουσας πελατών εννοείται εδώ ο χώρος, ο οποίος προσφέρεται
για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων µετά την αφαίρεση της συνολικής εκτάσεως,
που χρησιµοποιείται για την εγκατάσταση στην αίθουσα αυτή των ψυγείων, προθηκών,
ερµαρίων, µπουφέ, ταµείου κλπ, καθώς και, προκειµένου για Κέντρα ∆ιασκεδάσεως, της
πίστας και της ορχήστρας ή των στερεοφωνικών µηχανηµάτων.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, προκειµένου για µικρά καταστήµατα, ως απαιτούµενος για
κάθε κατάστηµα χώρος στην αίθουσα πελατών µπορεί να θεωρηθεί ο χώρος 1 τ.µ., αν τα
καθίσµατα είναι κινητά, ή 0,65 τ.µ., αν τα καθίσµατα είναι σταθερά. Πάντως ο
καθοριζόµενος µε βάση τους ανωτέρω συντελεστές, µέγιστος αριθµός καθισµάτων σε
καµιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα πενήντα (50) καθίσµατα.
Τα τρία προηγούµενα εδάφια δεν εφαρµόζονται σε περιπτώσεις αναπτύξεως τραπεζιών και
καθισµάτων σε υπαίθριο χώρο, στις οποίες ο κατά κάθισµα χώρος υπολογίζεται ανάλογα
µε το µέγεθος των χρησιµοποιούµενων τραπεζιών και καθισµάτων. Πάντως ο συνολικός
αριθµός των αναπτυσσόµενων στον υπαίθριο χώρο καθισµάτων δεν θα υπερβαίνει τον
αναλογούντα στο µέγεθος και στη συγκρότηση των στεγασµένων χώρων εργασίας και
βοηθητικών χώρων του καταστήµατος αριθµό τούτων (Παράρτηµα ΙΙΙ).
Γενικά, ο κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενος µέγιστος αριθµός των καθισµάτων, που είναι
δυνατό να αναπτυχθούν στην αίθουσα πελατών του καταστήµατος ή σε κατάλληλο
υπαίθριο χώρο τούτου, προσδιορίζει τη δυναµικότητα του καταστήµατος, µε βάση την
οποία υπολογίζονται οι άλλοι χώροι του. Αν για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων
καταστήµατος χρησιµοποιούνται, κατά καιρούς, άλλοτε κλειστή αίθουσα πελατών και
άλλοτε ανοικτός υπαίθριος χώρος, για τον υπολογισµό της δυναµικότητας του
καταστήµατος και των απαραίτητων εµβαδών των χώρων εργασίας και των βοηθητικών
χώρων του, θα λαµβάνεται υπόψη ο ένας από τους ανωτέρω χώρους και συγκεκριµένα
αυτός, στον οποίο µπορούν να αναπτυχθούν τα περισσότερα καθίσµατα.
Ο µέγιστος αριθµός καθισµάτων, που υπολογίζεται ότι είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στην
αίθουσα πελατών καταστήµατος του παρόντος άρθρου ή σε υπαίθριο χώρο τούτου, θα
αναφέρεται στη γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της
Υγειονοµικής Υπηρεσίας και στην άδεια λειτουργίας του καταστήµατος, µετά την
αναγραφή του είδους τούτου, µε την ένδειξη «δυναµικότητας (τόσων) καθισµάτων».

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι αναφερόµενες στον υπολογισµό της δυναµικότητας
καταστήµατος του άρθρου τούτου, δεν εφαρµόζονται στα ήδη λειτουργούντα όµοια
καταστήµατα, για τα οποία ο αριθµός των καθισµάτων, που επιτρέπεται να
αναπτύσσονται σ’ αυτά, έχει υπολογισθεί διαφορετικά µε βάση παλαιότερες
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Η ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων σε υπαίθριο χώρο, ιδιωτικό (αυλή, κήπος
κ.τ.όµ.) ή κοινόχρηστο (πεζοδρόµιο, πλατεία, στοά κ.τ.όµ.) µπορεί να επιτραπεί µε
την προϋπόθεση ότι ο χώρος αυτός, όπως και το περιβάλλον του, θα είναι
απαλλαγµένος ανθυγιεινών εστιών και κάθε είδους δυσµενών παραγόντων και
κινδύνων για ατυχήµατα.
Η γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει της Υγειονοµικής
Υπηρεσίας για την ανάπτυξη των καθισµάτων καταστήµατος σε κοινόχρηστο
υπαίθριο χώρο, εκδιδόµενη βάσει αποκλειστικά Υγειονοµικών κριτηρίων, δεν
πρέπει να θεωρηθεί σαν υποκατάσταση της σχετικής αδείας της οικείας ∆ηµοτικής
ή Κοινοτικής Αρχής, µόνης αρµόδιας για την παραχώρηση του δικαιώµατος
χρήσεως του κοινόχρηστου χώρου, σύµφωνα µε τις σχετικές ∆ιατάξεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας για τις προσόδους των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως.
Σε περιπτώσεις που κατάστηµα δεν διαθέτει κλειστή αίθουσα πελατών και για την
ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων χρησιµοποιείται εποχιακώς µόνον ιδιωτικός ή
κοινόχρηστος υπαίθριος χώρος, όλοι οι άλλοι απαραίτητοι χώροι εργασίας (χώρος
µπουφέ, ψυγείων, προθηκών, κλπ., παρασκευαστήριο, χώρος πλύσεως σκευών
κλπ) και βοηθητικοί χώροι (αποθήκη, αποχωρητήρια, αποδυτήρια προσωπικού
κλπ) θα είναι στεγασµένα σε κατάλληλο κτίριο και θα πληρούν, ως προς την
κατασκευή και τη συγκρότησή τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις, που
περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του προηγούµενου Κεφαλαίου, στο παρόν
άρθρο και κάθε άλλη σχετική Υγειονοµική ∆ιάταξη. Προκειµένου για
καταστήµατα που λειτουργούν κατά τη θερινή µόνο περίοδο, είναι δυνατόν να
επιτραπεί η εγκατάσταση των αποχωρητηρίων τους έξω από το κτίριο, στο οποίο
στεγάζονται οι άλλοι χώροι εργασίας και βοηθητικοί χώροι, σύµφωνα µε το τρίτο
εδάφιο της παρ. 4 άρθρο 25 της παρούσας.
Το ελάχιστο εµβαδόν του κτιρίου, που προορίζεται για τη στέγαση των χώρων
εγκαταστάσεως των ψυγείων, µπουφέ, κ.λπ, του παρασκευαστηρίου, των συστηµάτων
πλύσεως σκευών, των αποχωρητηρίων και των τυχόν άλλων απαραίτητων, ανάλογα µε τη
δυναµικότητα του καταστήµατος, χώρων εργασίας και βοηθητικών χώρων των
καταστηµάτων του προηγούµενου εδαφίου, θα είναι όσο και το απαιτούµενο για τα
αντίστοιχα καταστήµατα µε αίθουσα πελατών της ιδίας δυναµικότητος, µετά την αφαίρεση
του απαραίτητου για την αίθουσα πελατών εµβαδού και τον διπλασιασµό περίπου του
χώρου εγκαταστάσεως ψυγείων, µπουφέ, προθηκών, ταµείου, κ.λπ., όπως ορίζεται στο
Παράρτηµα ΙΙΙ (στήλη 13).
Γενικά, αν για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων χρησιµοποιείται υπαίθριος χώρος,
ιδιωτικός ή κοινόχρηστος, οι στεγασµένοι χώροι, εργασίας και βοηθητικοί χώροι του
καταστήµατος και η συγκρότηση τούτου θα είναι ανάλογοι µε τον αριθµό των
αναπτυσσόµενων καθισµάτων (δυναµικότητα του καταστήµατος), όπως ορίζουν οι
σχετικές διατάξεις του παρόντος, ή, και αντίστροφα, ο αριθµός των αναπτυσσοµένων σε
υπαίθριο χώρο, ιδιωτικό ή κοινόχρηστο, καθισµάτων θα είναι ανάλογος µε το µέγεθος και
τη συγκρότηση των υπαρχόντων στεγασµένων χώρων εργασίας και βοηθητικών χώρων,
όπως φαίνεται στο παράρτηµα ΙΙΙ.

∆εν επιτρέπεται υπέρβαση του αναλογούντος στο ανωτέρω χώρους αριθµού καθισµάτων,
αναπτυσσοµένων σε υπαίθριο χώρο. Αν η Υγειονοµική Υπηρεσία διαπιστώσει ότι
κατάστηµα έχει αναπτύξει σε υπαίθριο χώρο, ιδιωτικό ή κοινόχρηστο, καθίσµατα
περισσότερα από όσα αναλογούν στους στεγασµένους χώρους εργασίας και βοηθητικούς
χώρους του, καθώς και στη συγκρότησή του, ζητεί τον άµεσο περιορισµό του αριθµού των
καθισµάτων στον αναλογούντα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αριθµό τούτων. Σε περιπτώσεις
µη συµµορφώσεως του νοµέα του καταστήµατος ή υποτροπής, πέραν από την ποινική
δίωξη τούτου, εφαρµόζεται και το άρθρο 11 της παρούσας.
Αν κατάστηµα διαθέτει στεγασµένη αίθουσα πελατών και κατά καιρούς, εποχιακώς,
αναπτύσσει τραπέζια και καθίσµατα και σε υπαίθριο χώρο, ιδιωτικό ή κοινόχρηστο, ο
αριθµός των αναπτυσσοµένων στον υπαίθριο χώρο καθισµάτων υπολογίζεται, σύµφωνα µε
τα ανωτέρω, σε συσχετισµό µε το µέγεθος των στεγασµένων χώρων εργασίας και
βοηθητικών χώρων και µε τη συγκρότησή του, ανεξάρτητα από τον αριθµό των
αναπτυσσοµένων στην κλειστή αίθουσα καθισµάτων.
Σε καταστήµατα µε είσοδο σε στοά µπορεί για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισµάτων
να χρησιµοποιηθεί, κατά τα οριζόµενα ανωτέρω, τυχόν υπάρχουσα απέναντι ή δίπλα από
το κατάστηµα αίθουσα µε είσοδο στη στοά.
Τα συναφή µε τα καταστήµατα του παρόντος καταστήµατα των άρθρων 42 (αναψυκτήρια
καταστήµατα, παγωτοπωλεία, κ.τ.όµ.) επιτρέπεται να λειτουργούν εποχιακά και ως
καταστήµατα εξυπηρετήσεως καθισµένων πελατών, αναπτύσσοντας τραπέζια και
καθίσµατα εξυπηρετήσεως καθισµένων πελατών, αναπτύσσοντας τραπέζια και καθίσµατα
σε υπαίθριο χώρο, κατόπιν αδείας της Αστυνοµική Αρχής, χορηγούµενης βάσει
γνωµοδοτήσεως της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονοµικής
Υπηρεσίας ότι συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στους χώρους,
στη συγκρότηση και στον εξοπλισµό των καταστηµάτων του παρόντος άρθρου. Αν η
ανάπτυξη των τραπεζιών και καθισµάτων των ανωτέρω καταστηµάτων γίνεται σε
κοινόχρηστο χώρο, η προαναφερόµενη άδεια της Αστυνοµικής Αρχής είναι άσχετη µε την
απαραίτητη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας για τις προσόδους των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, άδεια της οικείας ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής Αρχής.
(2). Παρασκευαστήριο, στο οποίο γίνεται η παρασκευή των προσφερόµενων στο
κατάστηµα ειδών (γλυκίσµατα, πίττες, ορισµένα µεζεδάκια δεξιώσεων, κλπ) ή η
επεξεργασία του γάλακτος. Η παρασκευή των ανωτέρω προϊόντων σε άλλους χώρους,
εντός ή εκτός του καταστήµατος, απαγορεύεται, εκτός αν τα είδη αυτά παρασκευάζονται
σε νοµίµως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που αποδεικνύεται κάθε
φορά βάσει των τιµολογίων πωλήσεως ή των δελτίων αποστολής.
Επιτρέπεται η παρασκευή γλυκισµάτων ή πιττών ή µεζέδων δεξιώσεων στο ίδιο
παρασκευαστήριο ζαχαροπλαστείου, µε την προϋπόθεση ότι θα χρησιµοποιούνται
ιδιαίτεροι πάγκοι, άλλοι για τα γλυκίσµατα και άλλοι για τις πίττες ή τα µεζεδάκια, και ότι
για την παρασκευή των πιττών ή µεζέδων θα χρησιµοποιούνται τρόφιµα, τα οποία είναι
δυνατόν να ρυπαίνουν ή να µολύνουν και γενικά να επηρεάσουν δυσµενώς µε
οποιοδήποτε τρόπο τα γλυκίσµατα (χορταρικά, ψάρια, κρέας, σπλάχνα ζώων, κλπ). Αν η
επιχείρηση επιθυµεί να παρασκευάζει πίττες ή µεζεδάκια µε τέτοιες πρώτες ύλες, θα
διαθέτει ιδιαίτερο παρασκευαστήριο χωρισµένο από τους άλλους χώρους µε κατάλληλο
χώρισµα, όπως ορίζεται κατωτέρω στο σηµείο β’ του παρόντος άρθρου, ύψους 2 µ.
τουλάχιστον. Το παρασκευαστήριο τούτο θα έχει εµβαδόν 10 τ.µ. τουλάχιστον και
συγκρότηση παρόµοια µε την απαιτούµενη για τα παρασκευαστήρια των εστιατορίων
(άρθρο 38).
Ο χώρος του παρασκευαστηρίου των ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων και άλλων
καταστηµάτων του παρόντος άρθρου, στα οποία γίνεται η παρασκευή των

προαναφεροµένων ειδών ή ορισµένα απ’ αυτά, θα είναι ιδιαίτερος, χωρισµένος από την
αίθουσα πελατών, όπως ορίζεται κατωτέρω (σηµείο β), και θα έχει εµβαδόν προκειµένου
για καταστήµατα που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως από 51 –100 καθισµάτων, 25 τ.µ.
τουλάχιστον πλην των οβελιστηρίων, των οποίων το παρασκευαστήριο επιτρέπεται να
είναι 10 τ.µ. τουλάχιστον. Αν κατάστηµα έχει δυνατότητες αναπτύξεως περισσότερων από
100 καθισµάτων, το ανωτέρω ελάχιστον εµβαδόν του παρασκευαστηρίου του θα είναι
αυξηµένο κατά 5 τ.µ. για κάθε µια επί πλέον 100/τάδα ή µέρος αυτής καθισµάτων. Ως
µέρος της 100/τάδας καθισµάτων θα θεωρείται αριθµός καθισµάτων µεταξύ 20-100. Σε
καταστήµατα που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως µέχρι και 50 καθισµάτων, το εµβαδόν
του παρασκευαστηρίου τους θα είναι 20 τ.µ. τουλάχιστον.
Προκειµένου για ζαχαροπλαστεία ή γαλακτοπωλεία χωρίς εργαστήριο, στα οποία δεν
παρασκευάζονται τα προσφερόµενα σ’ αυτά γλυκίσµατα ή άλλα παρασκευάσµατα, αλλά
προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια ο χώρος των
παρασκευαστηρίων τούτων, προοριζόµενος µόνο για τη θέρµανση του προσφερόµενου
γάλακτος, την παρασκευή καφέ ή άλλων ροφηµάτων, την προετοιµασία πρωινών
γευµάτων, την παρασκευή ρυζόγαλου και κρέµας ή για άλλες παρόµοιες εργασίες θα είναι
8 τ.µ. τουλάχιστον αν έχουν δυναµικότητα από 51-100 καθισµάτων, αυξανόµενο κατά 2
τ.µ. για κάθε µία επί πλέον 100/τάδα ή µέρος αυτής καθισµάτων αν η δυναµικότητα
τούτων είναι µεγαλύτερη των 100 καθισµάτων. Αν τα ανωτέρω καταστήµατα έχουν
δυνατότητες αναπτύξεως µέχρι και 50 καθισµάτων, το εµβαδόν του παρασκευαστηρίου θα
είναι 7 τ.µ. τουλάχιστον.
Στα αµιγή λουκουµατζίδικα το παρασκευαστήριο λουκουµάδων θα έχει εµβαδόν 8 τ.µ.
τουλάχιστον, αν η δυναµικότητα του καταστήµατος είναι 51 έως 100 καθισµάτων. Στα
µεγαλύτερης δυναµικότητος λουκουµατζίδικα το ελάχιστον τούτο εµβαδόν του
παρασκευαστηρίου τους αυξάνεται κατά 2 τ.µ. για κάθε επί πλέον 100/τάδα ή µέρος αυτής
καθισµάτων. Αν η δυναµικότητα των καταστηµάτων είναι µικρότερη των 50 καθισµάτων,
το εµβαδόν του παρασκευαστηρίου λουκουµάδων θα είναι 6 τ.µ. τουλάχιστον. Το
παρασκευαστήριο τούτο θα είναι τελείως αποµονωµένο από τους άλλους χώρους του
καταστήµατος µε υαλοστάσιο ή άλλο κατάλληλο χώρισµα και γενικά, ως προς την
κατασκευή και τη συγκρότηση του, θα πληροί τους επιβαλλόµενους για τα
παρασκευαστήρια των καταστηµάτων του παρόντος άρθρου όρους (επένδυση των τοίχων,
εγκατάσταση συστήµατος εξουδετερώσεως οσµών, αερίων, κλπ).
Πλην των αµιγών λουκουµατζίδικων και τα άλλα καταστήµατα του παρόντος άρθρου, στα
οποία δεν γίνεται παρασκευή των προσφερόµενων γλυκισµάτων και άλλων
παρασκευασµάτων, εφόσον παρασκευάζουν και προσφέρουν λουκουµάδες, θα διαθέτουν,
εκτός από το απαραίτητο παρασκευαστήριο θερµάνσεως γάλακτος, ετοιµασίας πρωινών
γευµάτων, παρασκευής καφέ, κρέµας, ρυζόγαλου, κλπ, και ιδιαίτερο παρασκευαστήριο
λουκουµάδων ανάλογου εµβαδού, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο.
Στα ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία κλπ καταστήµατα, στα οποία γίνεται η παρασκευή
των προσφερόµενων γλυκισµάτων και άλλων παρασκευασµάτων, αν προσφέρονται σ’
αυτά και λουκουµάδες, δεν είναι απαραίτητο το ανωτέρω ιδιαίτερο παρασκευαστήριο
λουκουµάδων.
Απαλλάσσονται τελείως από την υποχρέωση να διαθέτουν παρασκευαστήριο τα
αναψυκτήρια και µπουγατσάδικα, τα οποία προµηθεύονται όλα τα προσφερόµενα είδη από
νοµίµως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια. Αν όµως στα καταστήµατα αυτά
παρασκευάζονται και προσφέρονται λουκουµάδες, θα υπάρχει το αναφερόµενο ανωτέρω
παρασκευαστήριο λουκουµάδων.
Οι επιφάνειες των τοίχων των παρασκευαστηρίων γενικά των καταστηµάτων του
παρόντος άρθρου θα είναι 2 τ.µ. ύψος, αδιαπότιστες και λείες (επενδυµένες µε πλακίδια

εφυαλωµένης πορσελάνης ή ελαιοχρωµατισµένες κατόπιν σχετικής επεξεργασίας, µε
εξαίρεση τα τµήµατα που βρίσκονται πάνω από τις εστίες και τους πάγκους παρασκευής
γλυκισµάτων, κλπ, τα οποία σε ύψος 0,75 µ. θα είναι υποχρεωτικά επενδυµένα µε
πλακίδια εφυαλωµένης πορσελάνης ή µε πλάκες µαρµάρου).
Η απαγωγή των αερίων καύσεως, που παράγονται στην εστία πυρός ή στον κλίβανο κατά
την καύση της καύσιµης ύλης, κλπ, αν σαν τέτοια ύλη χρησιµοποιούνται ξύλα ή
ξυλάνθρακες ή πετρέλαιο κ.τ.ο., θα γίνεται πλήρως µε ειδικό απαγωγικό σύστηµα,
σύµφωνα µε το άρθρο 27 της παρούσας.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαθέτουν σύστηµα απαγωγής των αερίων
καύσεως, κλπ, τα καταστήµατα του παρόντος άρθρου, τα οποία χρησιµοποιούν εστίες και
κλίβανους που λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα ή υγραέριο ή φωταέριο. Αν όµως η
Υγειονοµική Υπηρεσία διαπιστώσει ότι κατά το ψήσιµο των γλυκισµάτων ή άλλων
παρασκευασµάτων προκαλούνται σοβαρές ενοχλήσεις σε βάρος των πελατών και του
προσωπικού του καταστήµατος, καθώς και των περιοίκων, µπορεί, τάσσοντας εύλογη
προθεσµία να επιβάλει την εγκατάσταση του αναφερόµενου στην παρ. 3 άρθρο 27 της
παρούσας συστήµατος φίλτρων για την εξουδετέρωση των ανωτέρω οσµών.
Ο χώρος του παρασκευαστηρίου θα διατηρείται απόλυτα καθαρός, θα απαγορεύεται δε η
είσοδος σ’ αυτόν, πελατών και κατοικίδιων ζώων.
(3). Χώρος πλύσεως σκευών. Στα ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, αναψυκτήρια και
µπουγατσάδικα, στα οποία γίνεται παρασκευή των προαναφεροµένων γλυκισµάτων και
άλλων παρασκευασµάτων, εφόσον έχουν δυνατότητες αναπτύξεως από 51 µέχρι 100
καθισµάτων, ο χώρος πλύσεως σκευών θα είναι τουλάχιστον 6 τ.µ. Στα µεγαλύτερης των
100 καθισµάτων δυναµικότητας τέτοια καταστήµατα το ανωτέρω ελάχιστον εµβαδόν του
χώρου πλύσεως σκευών αυξάνεται κατά 1 τ.µ. για κάθε µία επί πλέον 100/τάδα ή µέρος
αυτής (µεταξύ 20 και 100) καθισµάτων. Αν η δυναµικότητα του καταστήµατος είναι
µικρότερη των 50 καθισµάτων, ο χώρος πλύσεως σκευών τούτου θα είναι 5 τ.µ.
τουλάχιστον.
Στα ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, αναψυκτήρια και µπουγατσάδικα, στα οποία γίνεται
παρασκευή των προαναφεροµένων γλυκισµάτων και άλλων παρασκευασµάτων, καθώς και
στα λουκουµατζίδικα, εφόσον έχουν δυνατότητες αναπτύξεως από 51 µέχρι 100
καθισµάτων, ο χώρος πλύσεως σκευών θα είναι τουλάχιστον 5 τ.µ. Στα µεγαλύτερης των
100 καθισµάτων δυναµικότητας τέτοια καταστήµατα το ανωτέρω ελάχιστον εµβαδόν του
χώρου πλύσεως σκευών αυξάνεται κατά 1 τ.µ. για κάθε µία επί πλέον 100/τάδα ή µέρος
αυτής καθισµάτων. Στα καταστήµατα µικρότερης των 50 καθισµάτων δυναµικότητας, ο
χώρος πλύσεως σκευών θα είναι 4 τ.µ. τουλάχιστον.
Στον χώρο πλύσεως των σκευών θα υπάρχουν εάν τριπλό σύστηµα πλύσεως των
ποτηριών, κυπέλλων, πιατέλων, κουταλιών και άλλων επιτραπέζιων σκευών. Στα
ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, αναψυκτήρια και µπουγατσάδικα, στα οποία γίνεται η
παρασκευή των προσφεροµένων γλυκισµάτων ή άλλων παρασκευασµάτων, θα υπάρχει επί
πλέον και ένας νεροχύτης για το πλύσιµο των σκευών ζαχαροπλαστικής κλπ (καζάνια,
ταψιά, κ.τ.όµ.).
Τα κύπελλα ή ποτήρια γάλακτος, τα πιατέλα γλυκού και τα µαχαιροπήρουνα θα
προπλύνονται στην πρώτη λεκάνη µε ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και από
υγειονοµικής απόψεως αποδεκτό υγρό απορρυπαντικό, ώστε να απαλλαγούν από τα λίπη,
το γάλα, τα αυγά, κλπ και ακολούθως αφού σαπουνιστούν στη δεύτερη λεκάνη, θα
ξεπλύνονται στην τρίτη λεκάνη µε άφθονο τρεχούµενο ζεστό νερό.
Τα ποτήρια νερού θα σαπουνίζονται απευθείας στη δεύτερη λεκάνη µε ζεστό νερό και
σαπούνι ή άλλο κατάλληλο απορρυπαντικό και ακολούθως θα ξεπλύνονται στην τρίτη
λεκάνη µε άφθονο τρεχούµενο ζεστό νερό

Στα µεγάλα καταστήµατα, που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως πάνω από 200 καθισµάτων,
για την πλύση των σκευών θα χρησιµοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρικό πλυντήριο,
σύµφωνα µε την παρ. 9, άρθρου 26 της παρούσας.
Κατά τα λοιπά, ως προς τον τρόπο κατασκευής του ανωτέρω χώρου κλπ, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 26 της παρούσας.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να έχουν ιδιαίτερο χώρο πλύσεως σκευών και τα
οριζόµενα ανωτέρω συστήµατα πλύσεως σκευών ορισµένα µικρά αναψυκτήρια
δυναµικότητας µέχρι 20 καθισµάτων, εφόσον χρησιµοποιούν µόνον µιας χρήσεως σκεύη
εστιάσεως. Στα καταστήµατα όµως αυτά θα υπάρχει µονός νεροχύτης µε εγκαταστάτη
ζεστού και κρύου νερού και µε ρυθµιζόµενο κρουνό (µπαταρία), τοποθετηµένος στον
χώρο του µπουφέ ή στο παρασκευαστήριο, στον οποίο θα πλύνονται τα χρησιµοποιούµενα
κατά τους διαφόρους χειρισµούς των τροφίµων σκεύη (πιατέλες, σπάτουλες, λαβίδες
κ.τ.όµ.). Στην άδεια τέτοιου καταστήµατος, θα προστίθεται, µετά την αναγραφή του είδους
του, η φράση «(εξυπηρέτηση των πελατών µόνο µε σκεύη µιας χρήσεως)».
(4). Αποχωρητήρια. Ο αριθµός τούτων, υπολογιζόµενος ανάλογα µε τον αριθµό
καθισµάτων, που είναι δυνατό να αναπτυχθούν στην αίθουσα πελατών ή σε ανοικτό
υπαίθριο χώρο, και µε τον αριθµό των απασχολουµένων κατά βάρδια ατόµων, και ο
τρόπος κατασκευής τους θα είναι σύµφωνα µε το άρθρο 25 της παρούσας.
(5) Αποδυτήρια προσωπικού. Αυτά είναι απαραίτητα στα µεγάλα καταστήµατα, στα οποία
απασχολούνται κατά βάρδια πάνω από 3 άτοµα. Το εµβαδόν του χώρου τούτου θα
υπολογίζεται σε 1 τ.µ. για κάθε εργαζόµενο άτοµο. Σε καταστήµατα µε προσωπικό µέχρι
και 3 άτοµα κατά βάρδια µπορεί να µην υπάρχει ιδιαίτερος χώρος αποδυτηρίων, θα
υπάρχει όµως ανάλογος αριθµός ιµατιοφυλακίων. Γενικά οι διατάξεις του άρθρου 30 της
παρούσας εφαρµόζονται και στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου.
(6). Αποθήκη πρώτων υλών και παρασκευασµένων γλυκισµάτων, κλπ προ... των,
σύµφωνα µε το άρθρο 28 της παρούσας. Ο χώρος αυτός είναι απαραίτητος στα
καταστήµατα, στα οποία γίνεται η παρασκευή των γλυκισµάτων ή παρασκευασµάτων. Το
εµβαδόν της αποθήκης θα είναι 5 τ.µ. τουλάχιστον, για τα καταστήµατα δυναµικότητας
από 151 µέχρι 200 καθισµάτων, αυξανόµενο κατά 5 τ.µ. για κάθε µια επί πλέον 100/τάδα ή
µέρος αυτής (20 µέχρι 100) καθισµάτων.
Στα καταστήµατα δυναµικότητας µικρότερης των 50 καθισµάτων η αποθήκη δεν είναι
απαραίτητη, εκτός αν πρόκειται για ζαχαροπλαστεία,, για τα οποία η Υγειονοµική
Υπηρεσία προβλέπει, µε βάση τα µεγέθη των άλλων διαµερισµάτων, κυρίως του
παρασκευαστηρίου, τη συγκρότηση και τον εξοπλισµό τους, η διαπιστώνει κατά τη
λειτουργία τους, αυξηµένη παραγωγή γλυκισµάτων που προορίζονται για τη διάθεση σε
περαστικούς πελάτες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το µέγεθος της αποθήκης θα καθορίζεται
κατά την κρίση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας και πάντως δε θα είναι µικρότερο των 5 τ.µ.
β. Οι ανωτέρω χώροι θα είναι χωρισµένοι µεταξύ τους µε τοίχο ή µε άλλο κατάλληλο
στερεό χώρισµα από ανθεκτικά στη υγρασία υλικά. Ειδικότερα, για τον διαχωρισµό του
παρασκευαστηρίου από την αίθουσα πελατών µπορεί να γίνει δεκτή κάθε είδους στερεά
κατασκευή, η οποία παρέχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζεται µόνιµα αδιαπότιστη και λεία
επιφάνεια προς το µέρος του παρασκευαστηρίου και σε ύψος 2 µ. τουλάχιστον (για τον
σκοπό αυτό συνιστάται σαν προτιµητέα λύση η επένδυση της επιφάνειας αυτής µε
πλακίδια εφυαλωµένης πορσελάνης).
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στα καταστήµατα που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως µέχρι
και 120 καθισµάτων, το παρασκευαστήριο και ο χώρος πλύσεως σκευών µπορεί να
αποτελούν ενιαίο χώρο συνολικού εµβαδού ίσου µε το άθροισµα των απαιτουµένων για
κάθε ένα από τα διαµερίσµατα αυτά εµβαδών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω σηµεία (2) και (3)
και στο Παράρτηµα ΙΙΙ (στήλες 6 και 8), µε την προϋπόθεση ότι τα συστήµατα πλύσεως

σκευών θα είναι τοποθετηµένα σε ιδιαίτερο νοητώς χώρο και σε τέτοια θέση, ώστε κατά
τη χρήση τους να µην επηρεάζεται το παρασκευαστήριο.
5. Έπιπλα. Τα χρησιµοποιούµενα έπιπλα θα είναι καλής κατασκευής µε λείες,
ελαιοχρωµατισµένες ή στιλβωµένες επιφάνειες και θα διατηρούνται σε πολύ καλή
κατάσταση και καθαρά. Οι ταπετσαρίες των καθισµάτων, αν χρησιµοποιούνται τέτοια
καθίσµατα, θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, χωρίς σχισίµατα ή άλλες φθορές.
Οι οριζόντιες επιφάνειες των πάγκων, πάνω στις οποίες γίνεται η παρασκευή γλυκισµάτων
ή άλλων παρασκευασµάτων θα είναι από µάρµαρο ή ανοξείδωτο χάλυβα ή, όπου
επιβάλλεται λόγω της φύσεως της εργασίας, από σκληρό ξύλο, χωρίς ρωγµές ή άλλες
φθορές. Μετά το τέλος της εργασίας οι ανωτέρω επιφάνειες, θα πλύνονται µε ζεστό νερό
και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγειονοµικής απόψεως απορρυπαντικό.
Οι προθήκες και τα ερµάρια, που χρησιµοποιούνται για την έκθεση ή φύλαξη
γλυκισµάτων ή άλλων παρασκευασµάτων και πρώτων υλών, καθώς και των σκευών θα
κλείνουν ερµητικά, ώστε να εµποδίζεται η είσοδος ποντικών, µυγών ή άλλων βλαβερών
εντόµων και κονιορτού.
Επιβάλλεται η χρήση προθηκών κλεισµένων µε συρµατόπλεγµα Νο 16 για την
τοποθέτηση γλυκισµάτων ή άλλων παρασκευασµάτων αµέσως µετά την εξαγωγή τους από
τον κλίβανο, ώσπου να αποκτήσουν τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Οι προθήκες
αυτές θα τοποθετούνται σε κατάλληλα σηµεία του παρασκευαστηρίου, ώστε να µην
επηρεάζονται από τον κονιορτό.
6.- Ψυγεία. Η συντήρηση των ευαλλοίωτων γλυκισµάτων και άλλων παρασκευασµάτων,
καθώς και των ευαλλοίωτων πρώτων υλών, θα γίνεται υπό σταθερή ψύξη, µεταξύ +1ο και
+7ο C, ανάλογα µε το είδος του προϊόντος και µε τον επιθυµητό χρόνο συντηρήσεώς του.
Για τον σκοπό αυτό θα χρησιµοποιούνται ηλεκτρικά ψυγεία ανάλογης χωρητικότητας.
Τα ψυγεία θα διατηρούνται απόλυτα καθαρά, θα υπάρχει δε σ’ αυτά θερµόµετρο,
τοποθετηµένο µονίµως και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται δυνατότητα ελέγχου της
ψύξεως του ψυγείου από το εξωτερικό του.
Τα γλυκίσµατα και άλλα προϊόντα θα τοποθετούνται στα ψυγεία µε τάξη, ώστε να
αποφεύγεται η µεταξύ τους επαφή. Απαγορεύεται η τοποθέτηση στο ίδιο ψυγείο
γλυκισµάτων και άλλων προϊόντων, ακόµη και πρώτων υλών, από τις χρησιµοποιούµενες
για την παρασκευή των γλυκισµάτων. Εξαιρετικά επιτρέπεται η συντήρηση γλυκισµάτων
και άλλων προϊόντων ή πρώτων υλών στο ίδιο ψυγείο, προκειµένου περί µικτών
καταστηµάτων, δυναµικότητας µέχρι 100 καθισµάτων, µε την προϋπόθεση ότι τα
συντηρούµενα σε ιδιαίτερα ράφια, ώστε να µην επηρεάζονται τα γλυκίσµατα από τα άλλα
προϊόντα και τις πρώτες ύλες (στα πάνω ράφια τοποθετούνται τα γλυκίσµατα, ακολούθως
και τα άλλα προϊόντα και στα κάτω ράφια οι πρώτες ύλες).
Γενικά οι διατάξεις του άρθρου 29 της παρούσας εφαρµόζονται και στα καταστήµατα του
παρόντος άρθρου.
7. Θερµοθάλαµοι. Τα είδη που προσφέρονται στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου
ζεστά, όπως είναι οι διάφορες πίττες (µπουγάτσα, κ.τ.όµ.) θα διατηρούνται σε
θερµοθαλάµους σε θερµοκρασία +60οC τουλάχιστον. Οι θερµοθάλαµοι θα κλείνουν
ερµητικά και θα διατηρούνται απόλυτα καθαροί. Μετά το τέλος της εργασίας τα τυχόν
αδιάθετα είδη, αφού αποκτήσουν τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, θα τοποθετούνται
στα ψυγεία για συντήρηση. Στους θερµοθαλάµους θα υπάρχουν θερµόµετρα για τον
έλεγχο της θερµοκρασίας τους.
8.- Σκεύη. Τα καταστήµατα του παρόντος άρθρου θα διαθέτουν επαρκή, για την εύρυθµη
λειτουργία τους αριθµό σκευών προσφοράς γλυκισµάτων ή άλλων παρασκευασµάτων,
γάλακτος, ποτών, κλπ. Τα επιτραπέζια αυτά σκεύη θα είναι κατασκευασµένα από
κατάλληλο και επιτρεπόµενο από τη σχετική νοµοθεσία υλικό και δεν θα παρουσιάζουν

φθορές και ρωγµές ή προκειµένου για µεταλλικά, οξειδώσεις και παραµορφώσεις. Όσα
σκεύη παρουσιάζουν φθορές ή ρωγµές ή οξειδώσεις ή παραµορφώσεις θα αποµακρύνονται
µε τη φροντίδα του καταστηµατάρχη
Τα επιτραπέζια σκεύη θα διατηρούνται καθαρά και σε κατάλληλες κλειστές προθήκες ή
ερµάρια, ώστε να προστατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις. Οι σωληνίσκοι
απορροφήσεως των ποτών και τα κουταλάκια µας χρήσεως, που ενδεχοµένως συνοδεύουν
τα αναψυκτικά ποτά και τα παγωτά, θα έχουν αποστειρωθεί στο εργοστάσιο παραγωγής
τους και θα έχουν τοποθετηθεί κατά τεµάχιο σε κλειστή θήκη από αδιάβροχο χαρτί ή
πλαστική.
Αν χρησιµοποιούνται σκεύη µιας χρήσεως θα υπάρχει αναρτηµένη σε εµφανές σηµείο του
καταστήµατος επιγραφή, µε την οποία θα υποδεικνύεται στους πελάτες να καταστρέφουν
µόνοι τους τα ανωτέρω σκεύη.
Τα σκεύη που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή, µέτρηση, ζύγιση, διαφύλαξη και
συσκευασία των προϊόντων των ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων ή άλλων
καταστηµάτων του παρόντος άρθρου και των χρησιµοποιούµενων στα καταστήµατα αυτά
πρώτων υλών, πρέπει να είναι κατασκευασµένα από κατάλληλο και αποδεκτό από υγιεινής
απόψεως υλικό, κατά προτίµηση από ανοξείδωτο µέταλλο, µε λείες εσωτερικές
επιφάνειες, χωρίς γωνίες, ρωγµές, παραµορφώσεις και οξειδώσεις.
Ειδικότερα τα δοχεία µεταφοράς γάλακτος, εκτός του ότι θα είναι κατασκευασµένα γενικά
από κατάλληλο και υγειονοµικώς αποδεκτό υλικό, χωρίς διαβρώσεις, µη απορροφητικό
και µη τοξικό (αν είναι µεταλλικά θα είναι γαλβανισµένα µε ψευδάργυρο ή άλλο
ανοξείδωτο υλικό) θα έχουν πλαστικό στόµιο και θα πωµατίζονται µε πώµα από
κατάλληλο υλικό, δεν θα παρουσιάζουν δε εσωτερικές γωνίες ή παραµορφώσεις και θα
διατηρούνται σε καλή κατάσταση και απόλυτα καθαρά.
Τα δοχεία γάλακτος ύστερα από κάθε χρήση τους θα πλύνονται καλά µε ζεστό νερό και
σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγειονοµικής υγρό απορρυπαντικό, θα
ξεπλύνονται µε άφθονο νερό και θα απολυµαίνονται µε κατάλληλα µικροβιοκτόνα µέσα,
όπως λ.χ. µε ατµό θερµοκρασίας + 105οC ή θερµό νερό + 70οC επί 5’ (πρώτα λεπτά) ή µε
διάλυµα υποχλωριώδους ασβεστίου ή χλωρασβεστίου 50-100/1 εκατοµµ. νερού επί 2’
(πρώτα λεπτά).
Όλες οι συσκευές και τα σκεύη του παρασκευαστηρίου των καταστηµάτων του παρόντος
άρθρου θα καθαρίζονται αµέσως µετά τη χρησιµοποίησή τους και ακολούθως θα
φυλάσσονται µέσα σε ερµάρια ή, προκειµένου για µεγάλα σκεύη (καζάνια, δοχεία
γάλακτος κ.τ.όµ.) σε κατάλληλα µέρη, ψηλότερα από το δάπεδο και κατά τρόπο που να
µην ρυπαίνονται.
9. Μεταφορά γλυκισµάτων και άλλων παρασκευασµάτων. Τα γλυκίσµατα, τα προϊόντα
γάλακτος και λοιπά παρασκευάσµατα που προέρχονται από άλλα νοµίµως λειτουργούντα
εργαστήρια ή εργοστάσια, κατά τη µεταφορά τους στα καταστήµατα πωλήσεως, που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, θα τοποθετούνται σε ερµητικά κλειστά κατάλληλα δοχεία
ή κιβώτια από ανοξείδωτο µέταλλο ή ξύλινα, ή πλαστικά, αναλόγως του είδους του
προϊόντος. Τα οχήµατα µεταφοράς των ανωτέρω προϊόντων θα είναι κατάλληλα
διασκευασµένα, ώστε το εσωτερικό τους να προστατεύεται από τις ρυπάνσεις και, αν
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ευαλλοίωτων προϊόντων, θα είναι εφοδιασµένα µε
ψυγεία αυτοδύναµης ψύξεως, προκειµένου για µακροχρόνιες διαδροµές, ή θα διαθέτουν
κλειστό ισοθερµικό χώρο (αµάξωµα), αν οι διαδροµές είναι βραχυχρόνιες διάρκειας µέχρι
2 το πολύ ωρών.
Για τη µεταφορά των προαναφεροµένων ειδών υπό τις περιγραφόµενες ανωτέρω
συνθήκες, υπεύθυνοι είναι τόσο ο πωλητής (νοµέας του εργαστηρίου ή εργοστασίου), όσο

και ο αγοραστής καταστηµατάρχης. Για τη χρήση των ανωτέρω οχηµάτων δεν απαιτείται
ιδιαίτερη άδεια της Αστυνοµικής Αρχής.
10. Τα πωλούµενα στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου είδη θα διατηρούνται σε
κατάλληλες προθήκες για να προστατεύονται από τον κονιορτό, τις µύγες και τα άλλα
βλαβερά έντοµα, τους ποντικούς και γενικά από κάθε είδους ρυπάνσεις και µολύνσεις. Αν
τα προϊόντα αυτά είναι ευαλλοίωτα, θα διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία, υπό σταθερή
ψύξη, σύµφωνα µε το άρθρο 29 της παρούσας και την παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Η
κατά αντίθετο προς τα ανωτέρω τρόπο έκθεση και διατήρηση των προαναφεροµένων
τροφίµων, καθώς και η ψηλάφηση τούτων από το προσωπικό και τους πελάτες
απαγορεύεται.
Η λήψη των κάθε είδους παρασκευασµάτων θα γίνεται µε ειδικά για τον σκοπό
αυτόν όργανα (κουτάλια, πηρούνια, λαβίδες, σπάτουλες, κ.τ.όµ.) και όχι µε τα χέρια.
Η διάταξη του προηγουµένου εδαφίου θα εφαρµόζεται µε µεγαλύτερη αυστηρότητα,
προκειµένου για καταστήµατα, τα οποία δεν διαθέτουν ειδικό υπάλληλο ταµία.
Η µεταφορά των πιάτων, κυπέλων, κλπ., που περιέχουν τα προσφερόµενα είδη, θα γίνεται
µε δίσκους, και κατά τρόπο, που να µην τοποθετείται το ένα σκεύος πάνω στο άλλο.
11. Τα πωλούµενα στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου είδη καθώς και οι πρώτες
ύλες, µε τις οποίες παρασκευάζονται αυτά, θα έχουν τους συνήθεις οργανοληπτικούς
χαρακτήρες (όψη, γεύση, οσµή) και θα πληρούν του υγειονοµικούς όρους και
προϋποθέσεις, που ορίζουν ο Κώδικας Τροφίµων και οι σχετικές µε τα τρόφιµα διατάξεις
της ισχύουσας Νοµοθεσίας.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση, για την παρασκευή γλυκισµάτων ή άλλων
παρασκευασµάτων, υπερώριµων ή άγουρων καρπών, σιροπιών που έχουν υποστεί
ζύµωση, ή αλλοιωµένων πρώτων υλών, επιβλαβών ουσιών γενικά και µη εγκεκριµένων
χρωστικών ή άλλων πρόσθετων ουσιών, καθώς και η µεταποίηση παλιών γλυκισµάτων ή
παρασκευασµάτων γενικά και η επανακατάψυξη λιωµένων παγωτών. Η περισυλλογή
ειδών ζαχαροπλαστικής κλπ, που έχουν χρησιµοποιηθεί ήδη, όπως υπολείµµατα κέικ,
παντεσπανιού, κ.τ.όµ. είναι αδικαιολόγητη και απαγορεύεται.
12. Το γάλα, που προσφέρεται στους πελάτες ή χρησιµοποιείται για την παρασκευή
γλυκισµάτων ή άλλων παρασκευασµάτων, πρέπει να πληροί τους όρους του υγιεινού
γάλακτος, να είναι, δηλαδή πλήρες σε θρεπτικές ουσίες και να παράγεται, συλλέγεται και
διατίθεται σύµφωνα µε τους κανόνες της Υγιεινής, να έχει δε τους χαρακτήρες που
καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και γενικά της
νοµοθεσίας για τα τρόφιµα.
Στις περιοχές που έχει επιβληθεί η παστερίωση του γάλακτος µε απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας, απαγορεύεται η διάθεση παστεριωµένου γάλακτος από τα καταστήµατα του
παρόντος άρθρου.
Στα καταστήµατα που προσφέρεται γάλα σε καθισµένους πελάτες, απαγορεύεται, η
αποσφράγιση εµφιαλωµένου παστεριωµένου γάλακτος και η διάθεση µέρος τούτου στον
πελάτη. Στα µεγάλα γαλακτοπωλεία και ξενοδοχεία επιτρέπεται η διάθεση σε καθισµένους
πελάτες χύµα παστεριωµένου γάλακτος, εφόσον τούτο προέρχεται από µεγάλες
συσκευασίες.
Για την παρασκευή γλυκισµάτων και άλλων προϊόντων θα χρησιµοποιείται παστεριωµένο
ή βρασµένο γάλα, εκτός αν η τεχνική απαιτεί τον βρασµό του γάλακτος κατά την
διαδικασία παρασκευής των προϊόντων τούτων.
Το παστεριωµένο γάλα επιτρέπεται να διατεθεί σε πελάτες όπως έχει εντός 24-48 ωρών,
αφότου παστεριώθηκε, ή να χρησιµοποιηθεί µετά από ένα ακόµη 24ωρο για την
παρασκευή γλυκισµάτων ή άλλων παρασκευασµάτων. Μέχρι τη διάθεση του το γάλα θα
διατηρείται σε θερµοκρασία κατώτερη των +6οC.

13. Παγωτά - Ορισµοί
α. Ως µείγµα για την παρασκευή παγωτού εννοείται το προϊόν της αναµείξεως
γάλακτος ή χυµών φρούτων µε ζάχαρη ή άλλες ύλες, αναφερόµενες στις σχετικές
διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, πριν από την κατάψυξή του. Απαγορεύεται η
προσθήκη στο µείγµα παγωτού πρόσθετων υλών µη επιτρεποµένων από τον Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών.
β. Ως παγωτό εννοείται το ανωτέρω µείγµα µετά την κατάψυξή του. Το γάλα, που
προορίζεται για την παρασκευή παγωτών, αν δεν χρησιµοποιηθεί εντός 2 ωρών από την
παστερίωση ή τον βρασµό του, πρέπει να διατηρείται σε θερµοκρασία κατώτερη των +6οC
επί 48 ώρες το πολύ.
Το µείγµα του παγωτού µετά την παρασκευή του δεν επιτρέπεται να διατηρηθεί
πέρα από µια ώρα σε θερµοκρασία ανώτερη των +6οC πριν από την παστερίωση ή την
αποστείρωσή του, για δε την ωρίµανσή του θα διατηρείται σε θερµοκρασία ίση ή
κατώτερη των +6οC επί 90’ (πρώτα λεπτά) τουλάχιστον και µέχρι 24 ώρες το πολύ.
Το µείγµα του παγωτού, πριν καταψυχθεί, θα παστεριούται σε +69οC επί 30’ (πρώτα
λεπτά) ή σε +80οC επί 25’ (πρώτα λεπτά) ή θα αποστειρώνεται σε +150οC επί 2’’ (δεύτερα
λεπτά). Αν δεν καταψυχθεί εντός µιας ώρας από την παστερίωση ή την αποστείρωσή του,
το ανωτέρω µείγµα ψύχεται σε θερµοκρασία κατώτερη των +6οC, στην οποία µπορεί να
διατηρηθεί µέχρι 24 ώρες το πολύ.
Αν δεν τηρηθούν οι ανωτέρω όροι, το µείγµα είναι ακατάλληλο για την παρασκευή του
παγωτού και επιβλαβές για τη δηµόσια υγεία.
Τα µικροβιολογικά πρότυπα παγωτού, η υπέρβαση των οποίων απαγορεύεται αυστηρά,
καθορίζονται ως ακολούθως:
α. Συνολικός αριθµός αποικιών µεσοφίλων αεροβίων µικροβίων σε κάθε γραµµάριο
παγωτού 100.000, προκειµένου για παγωτά µε γάλα (παγωτά «κρέµα, καϊµάκι, κ.τ.όµ.) ή
30.000, αν τα παγωτά δεν περιέχουν γάλα
β. Κολοβακτηριόµορφα 100 σε κάθε γραµµάριο παγωτού γενικά.
γ. Σταφυλόκοκκοι παθογόνοι απουσία σε C, I γραµµάριο παγωτού γενικά.
δ. Σαλµονέλλα απουσία σε 25 γραµµάρια παγωτού γενικά
ε. Φωσφατάση αρνητική.
Τα ανωτέρω πρότυπα ισχύουν για όλα γενικά τα είδη παγωτών οποιασδήποτε
προελεύσεως (ζαχαροπλαστεία, εργοστάσια, ή εργαστήρια παγωτών, κ.λπ.
Για τη δειγµατοληψία, τη µικροβιολογική εξέταση κ.λπ. του παγωτού εφαρµόζεται
η τεχνική, που καθορίζει η παρ. 3 του άρθρου 13 του Β.∆. της 2-16/5/59 «περί
κτηνιατρικού Υγειονοµικού ελέγχου του γάλακτος» (ΦΕΚ 89/59 τ. Α’) και γενικά η
εκάστοτε ισχύουσα σχετική νοµοθεσία. Τα εργαστήρια όµως µπορούν για τη
µικροβιολογική εξέταση του παγωτού να χρησιµοποιούν συγκριτικά και άλλες διεθνώς
παραδεκτές µεθόδους.
Οι συσκευές παρασκευής παγωτού θα είναι ηλεκτροκίνητες, τα δε δοχεία τους από
γαλβανισµένο σίδηρο χωρίς οξειδώσεις και κλειστά.
Τα µικρά δοχεία, στα οποία ψύχονται µέχρι τη σταθεροποίησή τους τα κασάτα
παγωτά, θα είναι από ανοξείδωτο υλικό και θα κλείνουν ερµητικά, εσωτερικά δε θα
επιστρώνονται κάθε φορά µε καθαρό κερωµένο χαρτί. Τυχόν απόπλυση της εσωτερικής
επιφάνειας των ανωτέρω δοχείων για την απαλλαγή τους από τον πάγο ή το αλάτι, θα
γίνεται µε τρεχούµενο πόσιµο νερό. Το χαρτί, που χρησιµοποιείται για την περιτύλιξη των
ανωτέρω παγωτών, θα είναι κερωµένο, αµεταχείριστο και απόλυτα καθαρό.
Η συντήρηση των παγωτών επί χρονικό διάστηµα 3-4 µηνών θα γίνεται µε
κατάψυξη -25ο C τουλάχιστον.

Τα χρησιµοποιούµενα για τη συντήρηση και πώληση των παγωτών ψυγεία (συντηρητές)
θα έχουν κατάψυξη -10οC τουλάχιστον και θα βρίσκονται στο εσωτερικό του
καταστήµατος πωλήσεως και σε απόσταση 1 µ. τουλάχιστον από την είσοδό τους.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση των ψυγείων συντηρήσεως του κάθε είδους παγωτών (χύµα ή
τυποποιηµένων) στην είσοδο των καταστηµάτων πωλήσεώς τους ή εκτός αυτών στο
πεζοδρόµιο κ.λπ., µε εξαίρεση τα αναπηρικά περίπτερα, για τα οποία εφαρµόζεται η παρ. 5
του άρθρου 47 της παρούσας.
Τα ειδικά κουτάλια λήψεως και διανοµής του παγωτού θα τοποθετούνται αµέσως µετά
από κάθε χρήση τους σε καλυµµένο διαφανές δοχείο, το οποίο θα περιέχει καθαρό πόσιµο
νερό, που θα ανανεώνεται κάθε µια ώρα.
14. Μηχανήµατα στιγµιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτού.
Επιτρέπεται, χωρίς ιδιαίτερη άδεια, η χρήση µηχανηµάτων στιγµιαίας παρασκευής
και διαθέσεως παγωτού στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου και στα αµιγή πρατήρια
ειδών ζαχαροπλαστείου (άρθρο 43).
Πλην των ανωτέρω καταστηµάτων, µπορεί να επιτραπεί, κατόπιν ειδικής άδειας
της οικείας Αστυνοµικής Αρχής, µε σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υγειονοµικής
Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, η εγκατάσταση µηχανηµάτων
στιγµιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτού και:
σε καφενεία, καφετέριες, µπαρ (άρθρα 37 και 38)
σε κυλικεία γενικά (άρθρα 37 και 42).
σε παγωτοπωλεία, αναψυκτήρια, περίπτερα και αναψυκτήρια καταστήµατα (άρθρο 42).
σε πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής και σε αµιγή γαλακτοπωλεία (άρθρο
43)
εφόσον υπάρχει ιδιαίτερος, νοητώς χωρισµένος, χώρος 4 τ.µ. τουλάχιστον, επί πλέον του
απαιτουµένου για τη λειτουργία των καταστηµάτων τούτων, και πληρούνται οι
αναφερόµενοι στην παρούσα παράγραφο όροι και προϋποθέσεις.
Πέρα από τα ανωτέρω, σε κανένα άλλο κατάστηµα δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση
µηχανηµάτων στιγµιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτού. Τυχόν υπάρχοντα τέτοια
µηχανήµατα αποµακρύνονται εντός διετίας, αφότου θα αρχίσει να ισχύει η παρούσα.
Τα µηχανήµατα στιγµιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτού θα τοποθετούνται
εντός του καταστήµατος και σε απόσταση ενός µέτρου τουλάχιστον από την είσοδό του,
µε την πλευρά, στην οποία βρίσκονται, οι στρόφιγγες παροχής παγωτού, στραµµένη προς
το εσωτερικό του καταστήµατος και γενικά κατά τρόπο που να µην είναι εκτεθειµένα στις
ηλιακές ακτίνες και στις κάθε είδους ρυπάνσεις (κονιορτός, καυσαέρια, µύγες, κ.λπ.) και
να µην εµποδίζεται η είσοδος των πελατών στο κατάστηµα.
Τα µηχανήµατα στιγµιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτού, εφόσον
χρησιµοποιούνται, θα βρίσκονται διαρκώς σε λειτουργία. Απαγορεύεται η αποσύνδεση της
ψύξεως, όσο χρόνο υπάρχει µέσα στο µηχάνηµα µείγµα για παροχή παγωτού. Το κάλυµµα
των δοχείων, που περιέχουν το µείγµα, θα βρίσκονται πάντοτε στη θέση του και θα
εφαρµόζει καλά. Οι στρόφιγγες παροχής παγωτού µετά από κάθε χρήση τους θα
καλύπτονται µε ειδικό για τον σκοπό αυτό κάλυµµα, που από την κατασκευή του πρέπει
να έχει το µηχάνηµα.
Τα µηχανήµατα στιγµιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτού θα καθαρίζονται
καθηµερινά, µετά το τέλος της εργασίας, ως ακολούθως:
α- Το µείγµα για παρασκευή παγωτού θα αποµακρύνεται και θα συντηρείται σε
ψυγείο υπό θερµοκρασία +4ο C µέχρι +6ο C ή θα απορρίπτεται.
β. Εφόσον τα δοχεία που περιείχαν το µείγµα µένουν πάνω στο µηχάνηµα, θα
γεµίζονται µε ζεστό νερό (τουλάχιστον +43ο C και το µηχάνηµα θα µπαίνει σε λειτουργία
επί 10’’ (δεύτερα λεπτά) τουλάχιστον, ή µε καθαρό νερό βρύσης και το µηχάνηµα θα

λειτουργεί επί 5’ (πρώτα λεπτά). Το ίδιο επαναλαµβάνεται µε προσθήκη στο νερό
απορρυπαντικού – απολυµαντικού, επιτρεπόµενου να χρησιµοποιείται σε µηχανήµατα,
που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα. Ακολουθεί έκπλυση µε άφθονο νερό.
γ. Τα κινητά τµήµατα του µηχανήµατος (στρόφιγγες, κοχλίες προωθήσεως
παγωτού, κλπ), αφού αποσυνδεθούν από το µηχάνηµα θα καλύπτονται σε χλιαρό νερό µε
διάλυµα απορρυπαντικού – απολυµαντικού, επιτρεπόµενου να χρησιµοποιείται σε
µηχανήµατα που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα. Τα µη κινητά τµήµατα, που έρχονται σε
επαφή µε το παγωτό, θα καθαρίζονται µε καθαρό σφουγγάρι, βουτηγµένο το ίδιο διάλυµα.
Μετά τον καθαρισµό των ανωτέρω τµηµάτων ακολουθεί έκπλυση µε άφθονο νερό.
δ. Αν τα δοχεία του µείγµατος παραµένουν πάνω στο µηχάνηµα κατά το χρονικό
διάστηµα, που δεν λειτουργεί τούτο, αφού προηγουµένως καθαρισθούν (στάδια β και γ),
θα γεµίζονται µε αραιό διάλυµα θα αποµακρύνεται, θα γεµίζονται µε καθαρό νερό, το
µηχάνηµα θα λειτουργεί επί 1’ (πρώτο λεπτό) τουλάχιστον και ακολούθως θα αδειάζουν.
Το µείγµα, που προορίζεται για την παρασκευή παγωτού µε τα ανωτέρω
µηχανήµατα, θα παρασκευάζεται εντός του παρασκευαστηρίου του καταστήµατος ή, αν
υπάρχει παρασκευαστήριο, θα προέρχεται από νοµίµως λειτουργούντα εργαστήρια ή
εργοστάσια και, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα έχει παστεριωθεί ή αποστειρωθεί και
γενικά θα έχει υποστεί τις περιγραφόµενες στην παρ. 13 του παρόντος άρθρου
επεξεργασίες. Απαγορεύεται η προσθήκη στο ανωτέρω µείγµα πρόσθετων ουσιών µη
επιτρεπόµενων από τον ισχύοντα Κώδικα Τροφίµων.
Η µεταφορά του µείγµατος παγωτού από το εργοστάσιο ή εργαστήριο παραγωγής
του στα καταστήµατα, στα οποία έχουν εγκατασταθεί µηχανήµατα στιγµιαίας παρασκευής
και διαθέσεως παγωτού, θα γίνεται µε κατάλληλα δοχεία, τα οποία θα πληρούν τους
όρους, που καθορίζει η παρ. 8 του παρόντος άρθρου για τα δοχεία µεταφοράς γάλακτος.
Το µείγµα θα συντηρείται υπό θερµοκρασία κατώτερη των +6οC σε όλες τις φάσεις, τόσο
πριν από την τοποθέτησή του στο µηχάνηµα, όσο και κατά το χρόνο παραµονής του µέσα
σ’ αυτό.
Αν χρησιµοποιείται µείγµα παγωτού σε σκόνη, τούτο θα παρασκευάζεται σε
νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια και θα πληροί τους όρους, που
καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και των εκάστοτε ισχυουσών
Υγειονοµικών ∆ιατάξεων για τα τρόφιµα.
15. Απαγορεύεται η διάθεση παγωτών σε πλανόδιους πωλητές ή περιπτερούχους
για πώληση σε χύµα. Οι ανωτέρω επιτρέπεται να πωλούν µόνον τυποποιηµένα παγωτά,
προερχόµενα από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια ζαχαροπλαστικής ή
γαλακτοκοµικών προϊόντων, υπό τους όρους, που περιγράφονται στα άρθρα 47 και 49 της
παρούσας.
16. Τα τυχόν χρησιµοποιούµενα για την µεταφορά παγωτού χύµα χωνιά από
άµυλο, κύπελλα µιας χρήσεως κλπ., θα φυλάσσονται σε ειδική θήκη και κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να προφυλάσσονται από τις κάθε είδους ρυπάνσεις (κονιορτός, µύγες,
καυσαέρια, κ.τ.όµ.).
17. Γενικά οι διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34, 35 και 36 της παρούσας
εφαρµόζονται και στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου. Πέρα από τις επιβαλλόµενες µε
το άρθρο 36 υποχρεώσεις, η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί να επιβάλει σε καταστήµατα
του παρόντος άρθρου την πρόσληψη υπαλλήλου ταµία, αν κρίνει ότι η πελατειακή κίνησή
τους παρέχει τέτοια δυνατότητα.
18. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι αναφερόµενες στην υγιεινή και στην
καθαριότητα των χώρων (όχι όµως και στο µέγεθος τούτων), του εξοπλισµού και του
προσωπικού των ζαχαροπλαστείων, αναψυκτηρίων, κλπ. καθώς και στην καταλληλότητα
των προσφεροµένων στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου τροφίµων και ποτών,

εφαρµόζονται ανάλογα και στα όµοια καταστήµατα, που λειτουργούνε στα συγκοινωνιακά
µέσα.
Άρθρο 40
Μικτά καταστήµατα παρασκευής και προσφοράς φαγητών,
γλυκισµάτων, ποτών, κλπ σε καθισµένους πελάτες.
1. Ορισµοί
α. Ως «οµοειδή καταστήµατα» του άρθρου 37 ή 38 ή 39 της παρούσας εννοούνται
κατωτέρω τα καταστήµατα, που περιλαµβάνονται σε ένα από τα άρθρα αυτά, µε τις
διατάξεις του οποίου ρυθµίζονται κατά ενιαίο τρόπο, µεταξύ άλλων, και τα θέµατα που
αναφέρονται στους χώρους, στη συγκρότηση και στον εξοπλισµό των καταστηµάτων
τούτων.
β. Ως «οµοειδή καταστήµατα» του άρθρου 37 ή 38 ή 39 της παρούσας εννοούνται
κατωτέρω τα καταστήµατα, που περιλαµβάνονται σε δύο τουλάχιστον από τα άρθρα αυτά,
µε τις διατάξεις των οποίων ρυθµίζονται κατά διάφορο για κάθε είδους των καταστηµάτων
τούτων τρόπο τα αναφερόµενα στους χώρους, στη συγκρότηση και στον εξοπλισµό τους
θέµατα.
2. ∆ύο ή περισσότερα οµοειδή καταστήµατα του άρθρου 37 ή 38 ή 39 της
παρούσας επιτρέπεται να λειτουργούν ως ένα µικτό κατάστηµα (καφέ – µπαρ ή πιτσαρία –
σνακ µπαρ ή ψητοπωλείο – πιτσαρία ή γαλακτοζαχαροπλαστείο κ.τ.όµ.).
Το ανωτέρω µικτό κατάστηµα έχει όλους τους χώρους εργασίας και βοηθητικούς
χώρους, µε την ανάλογη συγκρότηση και εξοπλισµό (αίθουσα πελατών, παρασκευαστήριο,
χώρος πλύσεως σκευών, αποθήκη, αποχωρητήρια, αποδυτήρια προσωπικού κλπ), όπως
ορίζουν οι διατάξεις του αναφερόµενου στα καταστήµατα που αποτελούν µικτό
κατάστηµα άρθρο της παρούσας (37 ή 38 ή 39). Ο καθένας από τους χώρους αυτούς θα
είναι κοινός για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών όλων των καταστηµάτων που
αποτελούν το µικτό κατάστηµα, σαν να πρόκειται για ένα απλό κατάστηµα των ανωτέρων
άρθρων.
Αν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του σχετικού µε τα καταστήµατα, που αποτελούν το
µικτό κατάστηµα άρθρου το ένα από τα καταστήµατα αυτά απαλλάσσεται από την
υποχρέωση να διαθέτει κάποιο χώρο εργασίας ή βοηθητικό χώρο, ο χώρος αυτός θα
υπάρχει στο µικτό κατάστηµα για την εκτέλεση των αντίστοιχων λειτουργιών του άλλου
καταστήµατος.
3. ∆ύο ή περισσότερα οµοειδή καταστήµατα των άρθρων 37 ή 38 ή 39 της
παρούσας επιτρέπεται να λειτουργούν ως ένα µικτό κατάστηµα (π.χ. Καφετέρια – πιτσαρία
ή καφετέρια – σνακ µπαρ ή Καφέ – σνακ µπαρ ή Εστιατόριο – ζαχαροπλαστείο κ.τ.όµ.)
Το ανωτέρω µικτό κατάστηµα θα έχει όλους τους χώρους εργασίας και
βοηθητικούς χώρους, µε την ανάλογη συγκρότηση και εξοπλισµό (αίθουσα πελατών,
παρασκευαστήριο, χώρος πλύσεως σκευών, αποθήκη, αποχωρητήρια, αποδυτήρια
προσωπικού κλπ), όπως ορίζουν οι διατάξεις των αναφερόµενων στα καταστήµατα που
αποτελούν µικτό κατάστηµα άρθρων της παρούσας (37 ή 38 ή 39). Ο καθένας από τους
χώρους αυτούς θα είναι κοινός για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών όλων των
καταστηµάτων που αποτελούν το µικτό κατάστηµα, σαν να πρόκειται για ένα απλό
κατάστηµα του ανωτέρω άρθρου.
Το εµβαδόν κάθε χώρου εργασίας ή βοηθητικού χώρου θα είναι ίσο τουλάχιστον
µε το µεγαλύτερο από τα εµβαδά που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις των ανωτέρων
άρθρων για τον αντίστοιχο χώρο του καθενός από τα καταστήµατα που αποτελούν το
µικτό κατάστηµα.

Αν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών µε τα καταστήµατα που αποτελούν το
µικτό κατάστηµα άρθρων, το ένα µόνο από τα καταστήµατα αυτά άρθρων, το ένα από τα
καταστήµατα αυτά απαλλάσσεται από την υποχρέωση να διαθέτει κάποιον χώρο εργασίας
ή βοηθητικό χώρο, ο χώρος αυτός θα υπάρχει στο µικτό κατάστηµα για την εκτέλεση των
αντίστοιχων εργασιών των άλλων καταστηµάτων.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω:
α. Τα µικτά καταστήµατα που αποτελούνται από µη οµοειδή καταστήµατα των
άρθρων 38 και 39 διαθέτουν ιδιαίτερα, σαφώς χωρισµένα, για κάθε είδος των
καταστηµάτων τούτων παρασκευαστήρια, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των
ανωτέρω άρθρων.
β. Αν µικτό κατάστηµα αποτελείται από καταστήµατα των άρθρων 38 και 37 ή/και
39 (π.χ. εστιατόριο – καφετέρια, εστιατόριο – ζαχαροπλαστείο), θα διαθέτει αίθουσα
πελατών του καταστήµατος του άρθρου 38 χωριστή, έστω και νοητώς, από την αίθουσα
πελατών του άλλου καταστήµατος (άρθρου 37 ή/ και 39).
Άρθρο 41
Κέντρα ∆ιασκεδάσεως
1. Ορισµός: Κέντρα ∆ιασκεδάσεως είναι ο στεγασµένος ή ακάλυπτος χώρος
συγκεντρώσεως του Κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως µουσικού,
προγράµµατος σε συνδυασµό µε την παροχή φαγητών ή/και ποτών, πέρα δε από τον
χώρον αυτόν υπάρχουν οπωσδήποτε και οι προβλεπόµενοι από τα οικεία άρθρα, αναλόγως
των προσφεροµένων ειδών (άρθρα 37 ή 38 ή 39 της παρούσας), στεγασµένοι χώροι µε την
απαραίτητη συγκρότηση και εξοπλισµό.
∆εν θεωρούνται Κέντρα ∆ιασκεδάσεως τα καταστήµατα των άρθρων 37, 38 και
39, στα οποία, κατόπιν άδειας της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής και σύµφωνα µε τις
ισχύουσες σχετικές Αστυνοµικές ∆ιατάξεις, γίνεται χρήση ορισµένων έγχορδων µουσικών
οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα, κ.τ.όµ.), χωρίς ενισχυτή και µεγάφωνα ή στερεοφωνικού
µηχανήµατος µικρής ισχύος, ανάλογης µε το χώρο, για τη δηµιουργία ευχάριστης
ατµόσφαιρας στο κατάστηµα. Στα καταστήµατα αυτά δεν επιτρέπεται ο χορός.
2. Στα Κέντρα ∆ιασκεδάσεως, στα οποία είναι δυνατόν να αναπτυχθούν
περισσότερα από 200 καθίσµατα, εφαρµόζονται οι διατάξεις της Νοµοθεσίας για τα
θέατρα και τους κινηµατογράφους ή άλλης ισχύουσας σχετικής νοµοθεσίας. Για όσους
υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις δεν καλύπτουν οι διατάξεις αυτές, στα ανωτέρω
Κέντρα ∆ιασκεδάσεως εφαρµόζονται και οι διατάξεις του προηγούµενου Κεφαλαίου και
οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 37 ή 38 ή 39 της παρούσας, ανάλογα µε τον χαρακτηρισµό
του Κέντρου ∆ιασκεδάσεως µε βάση τα προσφερόµενα σ’ αυτό είδη.
3. Τα Κέντρα ∆ιασκεδάσεως, που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως µέχρι 200
καθίσµατα, θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, που προβλέπουν οι διατάξεις του
προηγούµενου Κεφαλαίου και του άρθρου 37 ή 38 ή 39, ανάλογα µε το χαρακτηρισµό του
Κέντρου ∆ιασκεδάσεως µε βάση τα προσφερόµενα σ’ αυτό είδη, καθώς και τους
ακόλουθους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις.
α. Για την εγκατάσταση Κέντρων ∆ιασκεδάσεως δεν θα χρησιµοποιούνται χώροι
πολυκατοικιών, αν ο Κανονισµός τούτων απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία σ’ αυτές
τέτοιων καταστηµάτων.
β. Η αίθουσα πελατών, στεγασµένου Κέντρου ∆ιασκεδάσεως θα είναι κατάλληλα
κατασκευασµένη, ώστε να παρέχει πλήρη ηχοµόνωση. Η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί
να ζητήσει βεβαίωση της αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας ή δήλωση Ν.∆. 105/69 του
κατασκευαστή µηχανικού για την αποτελεσµατικότητα της ηχοµονώσεως.

γ. Οι χώροι του κέντρου ∆ιασκεδάσεως θα πληρούν τους όρους Πυρασφαλείας,
καθώς και της ασφαλούς και άνετης διαφυγής των θαµώνων σε περιπτώσεις κινδύνου.
Τούτο ελέγχεται από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία της οποίας σχετική βεβαίωση
επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφεροµένου για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας
του καταστήµατός του. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται τα Κέντρα
∆ιασκεδάσεως, που λειτουργούν σε υπαίθριους χώρους, πλην των δωµάτων ξενοδοχείων ή
άλλων κτιρίων, εκτός αν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από τις Πυροσβεστικές ∆/ξεις.
δ. Στα στεγασµένα Κέντρα ∆ιασκεδάσεως θα υπάρχει οπωσδήποτε µηχανολογική
εγκατάσταση τεχνητού αερισµού, ικανή να ανανεώνει πλήρως και συνεχώς τον αέρα σε
όλους τους χώρους και κυρίως στην αίθουσα πελατών, όπως ορίζει το άρθρο 21 της
παρούσας.
Η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί, αν το κρίνει σκόπιµο να επιβάλλει την τοποθέτηση
εγκαταστάσεως κλιµατισµού. Κατά την τοποθέτηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων θα
λαµβάνονται µέτρα πλήρους εξασφαλίσεως των θαµώνων και του προσωπικού από τα
ρεύµατα και των περιοίκων από τους θορύβους ή άλλου είδους ενοχλήσεις.
ε. Προκειµένου για Κέντρα ∆ιασκεδάσεως, που ιδρύονται σε υπαίθριους χώρους, η
απόσταση τούτων από ενταγµένη στο εγκεκριµένο σχέδιο του οικισµού κατοικία ή από
ξενοδοχείο γενικά θα είναι τουλάχιστον 300 µ. Η απόσταση αυτή µπορεί να αυξοµειώνεται
κατά την κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής, ή εν ελλείψει, της Υγειονοµικής
Υπηρεσίας και αναλόγως των ειδικών τοπικών συνθηκών (παρεµβολή άλλων κτιρίων
µεταξύ Κέντρου ∆ιασκεδάσεως και κατοικίας, εγκατάσταση Κέντρου ∆ιασκεδάσεως σε
δώµατα πολυορόφων ξενοδοχείων, κλπ).
Κατά παρέκκλιση της διατάξεως του προηγουµένου εδαφίου, µπορεί να χορηγηθεί
άδεια λειτουργίας Κέντρου ∆ιασκεδάσεως σε υπαίθριο χώρο, αν από επίσηµα έγγραφα
(βεβαίωση της οικείας Οικονοµικής Εφορίας, κ.ά.) προκύπτει ότι τούτο έχει ιδρυθεί στον
χώρο, που βρίσκεται σήµερα, πριν από τη δηµοσίευση της ΑΙβ/11261/81 (ΦΕΚ 46/8-2-82
τ. Β’) Υγειονοµικής ∆ιατάξεως και ότι λειτουργεί από τότε υπό τον ίδιο φορέα.
4. Σε περιπτώσεις χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Κέντρου
∆ιασκεδάσεως, που έχει δυνατότητες αναπτύξεως µέχρι 200, το πολύ καθισµάτων, η
αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή ή εν ελλείψει, η Υγειονοµική Υπηρεσία, αφού
διαπιστώσει την καταλληλότητα των χώρων, της συγκροτήσεως και του εξοπλισµού του
καταστήµατος σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της παρούσας γνωµατεύει για τη
χορήγηση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Κέντρου ∆ιασκεδάσεως µε ανάλογη
συγκρότηση, η οποία πρέπει να είναι συνάρτηση των προσφεροµένων σ’ αυτό ειδών
(εστιατορίου, µπαρ, αναψυκτηρίου κ.τ.όµ.).
Για τον περαιτέρω ειδικότερο χαρακτηρισµό του Κέντρου ∆ιασκεδάσεως ως
χορευτικού, κοσµικής ταβέρνας, καµπαρέ, δισκοθήκης κλπ., για τον οποίον εφαρµόζονται
οι σχετικές διατάξεις της Αγορανοµικής Νοµοθεσίας, η Υγειονοµική Επιτροπή ή εν
ελλείψει η Υγειονοµική Υπηρεσία είναι αναρµόδια.
Άρθρο 42
Καταστήµατα, τα οποία διαθέτουν σε περαστικούς πελάτες
τρόφιµα και ποτά για άµεση κατανάλωση
1. Στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται τα καταστήµατα, τα
οποία προσφέρουν τρόφιµα ή/και ποτά σε περαστικούς πελάτες. Τέτοια καταστήµατα είναι
τα αναψυκτήρια περίπτερα, τα καταστήµατα αναψυκτήρια χωρίς καθίσµατα, τα
παγωτοπωλεία, τα οβελιστήρια για περαστικούς πελάτες, οι κινητές καντίνες και άλλα
παρόµοια καταστήµατα.

2. Επίσης στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται και τα
κυλικεία, που λειτουργούν σε χώρους εργασίας ή συγκεντρώσεως πολλών ατόµων, εφόσον
δεν αναπτύσσονται σ’ αυτά τραπέζια και καθίσµατα (κυλικεία εργοστασίων, δηµοσίων
θεαµάτων, σχολείων, ιδρυµάτων, µεγάρων στα οποία στεγάζονται γραφεία ή
καταστήµατα, δηµοτικών αγορών κλπ).
3. Ορισµοί.
α. Αναψυκτήρια περίπτερα είναι µικρά καταστήµατα, τα οποία ιδρύονται και
λειτουργούν σε κεντρικές πλατείες, οδικές αρτηρίες, σταθµούς αυτοκινήτων ή
σιδηροδρόµων, λιµένες και αερολιµένες, ακτές οµαδικής κολυµβήσεως (πλαζ),
τουριστικούς ή αρχαιολογικούς χώρους και γενικά σε χώρους στους οποίους παρατηρείται
συνήθως συγκέντρωση ή διέλευση πολλών ατόµων. Τα καταστήµατα αυτά επιτρέπεται να
προσφέρουν αναψυκτικά ποτά και µπύρα, καφέ γενικά και άλλα ροφήµατα, παγωτά
τυποποιηµένα ή χύµα σε χωνάκι, και ορισµένα γλυκίσµατα από αυτά που µπορούν να
προσφέρονται στο χέρι τοποθετηµένα σε χαρτί (κωκ, εκλαιρ, αµυγδαλωτά, κέϊκ,
τουλούµπες κ.τ.όµ.), τοστ ή άλλα σάντουιτς και πίττες (τυρόπιττες, κ.τ.όµ.).
β. Καταστήµατα αναψυκτήρια χωρίς καθίσµατα είναι µικρά καταστήµατα τα οποία
προσφέρουν σε όρθιους πελάτες ορισµένα γλυκίσµατα από αυτά που µπορούν να
προσφέρονται στο χέρι τοποθετηµένα σε χαρτί (κωκ, εκλαίρ, αµυγδαλωτά, κέϊκ,
παντεσπάνι, τουλούµπες κ.τ.όµ.), παγωτά τυποποιηµένα ή χύµα σε χωνάκι, τοστ ή άλλα
σάντουιτς και πίττες (τυρόπιττες, σπανακόπιττες, πίτσες, µπουγάτσες, κ.τ.όµ.) καφές,
αναψυκτικά ποτά και µπύρα.
Τα καταστήµατα αυτά διαφέρουν από τα αναψυκτήρια περίπτερα κυρίως ως προς
την κατασκευή και τον απαιτούµενο χώρο (παρ. 5 περιπτ. α και παρ. 6 του παρόντος
άρθρου).
γ. Παγωτοπωλεία είναι τα καταστήµατα, στα οποία προσφέρονται µόνον κάθε
είδους παγωτά, τυποποιηµένα ή χύµα, που παρασκευάζονται νοµίµως λειτουργούντα
εργοστάσια ή εργαστήρια ή µε εγκαταστηµένα στο ίδιο το κατάστηµα µηχανήµατα
στιγµιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτού, σύµφωνα µε την παρ. 14 άρθρου 39 της
παρούσας.
δ. Οβελιστήρια για περαστικούς πελάτες είναι µικρά καταστήµατα, στα οποία
παρασκευάζονται, ψήνονται και προσφέρονται µόνον σε περαστικούς πελάτες σουβλάκια
ή και άλλα παρασκευάσµατα κρέατος ή και κοτόπουλα. Τα ίδια καταστήµατα µπορούν να
προσφέρουν ακόµη και αναψυκτικά ποτά και µπύρα.
δ. Κυλικεία µεγάρων, σχολείων, δηµοσίων θεαµάτων, ιδρυµάτων, κλινικών κλπ
είναι µικρά καταστήµατα, τα οποία λειτουργούν εντός µεγάρων (σε ισόγεια, ορόφους, και
στοές), στα οποία στεγάζονται γραφεία ή καταστήµατα, σε δηµοτικές ή κοινοτικές αγορές,
σχολεία, ιδρύµατα, νοσηλευτήρια, κρατικά ή ιδιωτικά, δηµόσια θεάµατα και γενικά σε
χώρους εργασίας ή συγκεντρώσεως πολλών ατόµων και προορίζονται να εξυπηρετούν το
προσωπικό και τους επισκέπτες των ανωτέρω γραφείων ή καταστηµάτων, το προσωπικό
και τους µαθητές των σχολείων, τους θεατές των δηµοσίων θεαµάτων, τους ασθενείς του
νοσηλευτηρίου, κλπ.
Τα ανωτέρω καταστήµατα επιτρέπεται να προσφέρουν καφέ και γενικά, και άλλα
ροφήµατα, ορισµένα γλυκίσµατα (γλυκά ταψιού, πάστες, κωκ, αµυγδαλωτά, κέικ και άλλα
παρόµοια), παγωτά τυποποιηµένα ή σε χύµα, τοστ ή άλλα σάντουιτς, σοκολατοειδή, πίττες
κ.τ.όµ., καθώς και ποτά αναψυκτικά και, εφόσον η χρήση αυτών δεν απαγορεύεται από
τον Κανονισµό του φορέα που εξυπηρετούν, οινοπνευµατώδη.
Ειδικότερα, προκειµένου, για τα κυλικεία των σχολείων σ’ αυτά) µπορεί να
προσφέρονται τα είδη, που επιτρέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Αγορανοµικές
διατάξεις, καθώς και χυµοί φρούτων, ξηροί καρποί, γάλα εµφιαλωµένο σε µικρές φιάλες

µιας µερίδας, φρούτα πλυµένα καλά και κατά προτίµηση τοποθετηµένα κατά τεµάχιο ή
µερίδα σε αδιάβροχες σακούλες, κουλούρια και ψωµί µε τυρί.
Στα κυλικεία των νοσηλευτικών ιδρυµάτων Ν.Π. ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου
επιτρέπεται η πώληση και άλλων χρήσιµων στους ασθενείς ειδών, όπως κολώνιες,
χαρτοµάντιλα, χαρτί καθαριότητας, σαπούνια χεριών, κ.τ.όµ., εφόσον δεν καταλαµβάνουν
ιδιαίτερο νοητώς χώρο στο κυλικείο. Η άδεια λειτουργίας των κυλικείων τούτων
χορηγείται µε την απόκτηση της απαραίτητης άδειας σκοπιµότητας µε τα άρθρα 6 παρ. 3
εδάφιο δεύτερο της παρούσας.
στ. Κινητά καταστήµατα (κινητές καντίνες) είναι οχήµατα, αυτοκίνητα ή
ρυµουλκούµενα, κατάλληλα διασκευασµένα σε µικρά καταστήµατα, τα οποία σταθµεύουν
σε χώρους επιτρεπόµενους από τις σχετικές Αστυνοµικές και Τουριστικές και άλλες
διατάξεις και προορίζονται να εξυπηρετούν τα επισκεπτόµενα τους χώρους τούτους
άτοµα.
Τα κινητά καταστήµατα επιτρέπεται να προσφέρουν καφέ και άλλα ροφήµατα,
ορισµένα γλυκίσµατα, που µπορούν να προσφέρονται στο χέρι τοποθετηµένα σε χαρτί
(κωκ, αµυγδαλωτά, κέικ, τουλούµπες, κ.τ.όµ.) και τυποποιηµένα παγωτά, σάντουιτς, τοστ,
πίττες, αναψυκτικά ποτά και µπύρες.
Στα κινητά καταστήµατα µπορεί να προσφέρονται ακόµη και είδη άσχετα µε τα
τρόφιµα χαρακτηριζόµενα ως είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα είδη καπνιστή και τα
τσιγάρα, αν τούτο δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και
καρτ ποστάλ, κ.τ.όµ.
Αν οι κινητές καντίνες είναι εγκαταστηµένες σε ακατοίκητες περιοχές, επιτρέπεται
να προσφέρουν και σουβλάκια, µε την προϋπόθεση ότι τούτο δεν απαγορεύεται από τις
ισχύουσες Αστυνοµικές, Τουριστικές κ.ά. διατάξεις. Σε τέτοιες όµως περιπτώσεις δεν θα
προσφέρονται γλυκίσµατα και παγωτά, εκτός αν είναι τυποποιηµένα.
Για τη λειτουργία κινητού καταστήµατος απαιτείται άδεια της οικείας
Αστυνοµικής Αρχής του τόπου κατοικίας του κατόχου του, εκδιδόµενη σύµφωνα µε τις
σχετικές Αστυνοµικές ∆ιατάξεις «περί υπαιθρίων επαγγελµάτων» και κατόπιν βεβαιώσεως
της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι περιγραφόµενοι στο παρόν
άρθρο σχετικοί όροι.
Στην άδεια λειτουργίας του κινητού καταστήµατος θα αναγράφονται το
ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση κατοικίας του ιδιοκτήτη του, τα επιτρεπόµενα να
προσφέρονται είδη και αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος. Αν το όχηµα είναι
ρυµουλκούµενο, στην ανωτέρω άδεια θα αναφέρεται ο αριθµός εγκρίσεως του τύπου του
από την αρµόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών και ο αριθµός που έχει χαραχθεί σ’ αυτό από
τον κατασκευαστή του.
Στο εξωτερικό του κινητού καταστήµατος θα αναγράφονται ο αριθµός της άδειας
λειτουργίας τούτου και το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση κατοικίας του κατόχου του.
4. Η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί κατά περίπτωση να εξαιρέσει ορισµένα είδη,
από τα αναφερόµενα ανωτέρω ως επιτρεπόµενα να προσφέρονται σε κάθε κατάστηµα του
παρόντος άρθρου, αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν στο κατάστηµα τα απαραίτητα µέσα
και προϋποθέσεις για τη διάθεση των ειδών τούτων. Πάντως τα είδη, που τελικά θα
επιτραπεί να προσφέρονται σε ένα τέτοιο κατάστηµα, θα αναγράφονται στην άδεια
λειτουργίας του.
Προκειµένου για είδη προσφερόµενα από κυλικεία σχολείων, η Υγειονοµική
Υπηρεσία µπορεί, σε περιπτώσεις εµφανίσεως κρούσµατος εντερολοιµώξεως σε σχολείο,
να απαγορεύσει προσωρινά την προσφορά από το κυλικείο του σχολείου τούτου των
ειδών, που δεν είναι συσκευασµένα από την επιχείρηση παρασκευής τους ή
παρασκευάζονται (π.χ. σάντουιτς ) ή συσκευάζονται (π.χ. φρούτα) από τον πωλητή τους.

Η χρονική διάρκεια της ανωτέρω απαγορεύσεως θα ορίζεται από τον ιατρό Προϊστάµενο
της Υγειονοµικής Υπηρεσίας ή, αν δεν υπάρχει, από άλλο αρµόδιο ιατρό της Υπηρεσίας
αυτής, ανάλογα µε τα επιδηµιολογικά δεδοµένα, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της
νόσου.
Στα καταστήµατα των περιπτώσεων α, β, γ, και ε της προηγούµενης παραγράφου
επιτρέπεται η εγκατάσταση µηχανηµάτων στιγµιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτών
υπό τους περιγραφόµενους στην παρ. 14 άρθρου 39 της παρούσας όρους και
προϋποθέσεις.
5. Γενικά τα καταστήµατα του παρόντος άρθρου θα πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις, που περιγράφονται στα άρθρα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24 της
παρούσας, µε την επιφύλαξη των κατωτέρω περιπτώσεων.
Ειδικότερα:
α. Τα αναψυκτήρια περίπτερα µπορεί να λειτουργούν σε λυόµενες κατασκευές από
κατάλληλα υλικά, εφόσον θα στηρίζονται σε µόνιµη βάση από µπετόν και θα είναι
σύµφωνες µε την ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία και τους τυχόν υπάρχοντες
Κανονισµούς των ειδικών φορέων, που ελέγχουν την περιοχή (Ε.Ο.Τ. Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως κ.ά.), και κυρίως παρέχουν τα εχέγγυα προστασίας της δηµόσιας υγείας.
Ο απαιτούµενος για τη λειτουργία των καταστηµάτων τούτων χώρος θα είναι τουλάχιστον
8 τ.µ. µε ελάχιστο ύψος 2,20 µ. Οι επιφάνειες των τοίχων θα είναι σε όλη την έκτασή τους
αδιαπότιστες και λείες (επικαλυµµένες µε πλακίδια εφυαλωµένης πορσελάνης ή µε άλλο
κατάλληλο και στέρεο, αδιαπότιστο και λείο υλικό ή ελαιοχρωµατισµένες).
β. Τα κινητά καταστήµατα (κινητές καντίνες) λειτουργούν σε κατάλληλα
διασκευασµένα οχήµατα, αυτοκίνητα ή ρυµουλκούµενα, µα αµάξωµα εµβαδού 5 τ.µ.
τουλάχιστον και ύψους το συνήθως συναντώµενο σε παρεµφερή οχήµατα. Οι εσωτερικές
επιφάνειες των τοιχωµάτων του αµαξώµατος θα είναι αδιαπότιστες και λείες
(ελαιοχρωµατισµένες ή επενδυµένες µε κατάλληλο και στέρεο, λείο και αδιαπότιστο
υλικό).
Στα κινητά καταστήµατα, αν η σύνδεσή τους µε το δηµοτικό ή κοινοτικό δίκτυο
υδρεύσεως δεν είναι δυνατή, µε την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό, θα
χρησιµοποιείται υδατοδεξαµενή χωρητικότητας 1/2 κ.µ.. τουλάχιστον, σύµφωνα µε το
άρθρο 23 της παρούσας. Μετά το τέλος της εργασίας το νερό, που ενδεχοµένως απέµεινε
στη δεξαµενή, θα απορρίπτεται.
Τα ακάθαρτα νερά θα συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία, τα οποία όταν γεµίζουν
θα αδειάζουν στο πλησιέστερο φρεάτιο υπονόµων ή σε βάθρο ή, στην ανάγκη, θα
σκορπίζονται µε ραντισµό στην επιφάνεια του εδάφους µακριά από το άµεσο περιβάλλον
της καντίνας και κατά τρόπο που να µην λιµνάζουν.
γ. Τα άλλα καταστήµατα του παρόντος άρθρου (καταστήµατα αναψυκτήρια,
παγωτοπωλεία, οβελιστήρια, κυλικεία) ιδρύονται και λειτουργούν σε κτίρια µόνιµης
κατασκευής, µε την έννοια του άρθρου 15 της παρούσας, εµβαδού τουλάχιστον 15 τ.µ.
προκειµένου για αναψυκτήρια καταστήµατα και οβελιστήρια, ή 8 τ.µ., προκειµένου για
παγωτοπωλεία και κυλικεία. το ύψος των καταστηµάτων τούτων θα είναι σύµφωνα µε το
άρθρο 17 της παρούσας, πλην των κυλικείων, το ύψος των οποίων µπορεί να είναι
µικρότερο, κατά την κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας.
Στα αναψυκτήρια καταστήµατα, αν τα προσφερόµενα γλυκίσµατα και είδη πιττών
παρασκευάζονται στο ίδιο το κατάστηµα, θα υπάρχει για τον σκοπό αυτόν, πέρα από το
χώρο πωλήσεως (12 τ.µ.) και ιδιαίτερος, σαφώς χωρισµένος, κατάλληλος χώρος
παρασκευαστηρίου 20 τ.µ. τουλάχιστον, ο οποίος θα πληροί τους περιγραφόµενους στο
άρθρο 39 παρ. 4α (2) της παρούσας όρους. Αν τα προσφερόµενα στο αναψυκτήριο
κατάστηµα είδη προέρχονται από αναγνωρισµένα εργαστήρια ή εργοστάσια, οι πίττες

όµως µεταφέρονται ηµιτελείς στο κατάστηµα, όπου τελικά θα ψηθούν, ο χώρος πωλήσεως
του αναψυκτηρίου τούτου, στον οποίο σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει και κλίβανος θα
είναι 15 τ.µ. τουλάχιστον.
Στα παγωτοπωλεία, αν εκτός από τη χρήση µηχανηµάτων στιγµιαίας παρασκευής
και προσφοράς παγωτού, παρασκευάζονται και άλλα είδη παγωτών, θα υπάρχει για τον
σκοπό αυτόν, πέρα από τον ανωτέρω χώρο πωλήσεως (8 τ.µ. ) και ιδιαίτερος, σαφώς
χωρισµένος, κατάλληλος χώρος παρασκευαστηρίου 15 τ.µ. τουλάχιστον, ο οποίος θα
πληροί τους περιγραφόµενους στο άρθρο 39 παρ. 4α (2) της παρούσας όρους, για δε την
παρασκευή παγωτού θα εφαρµόζεται η παρ. 13 του ιδίου άρθρου.
6. Επιτρέπεται η λειτουργία ως µικτού καταστήµατος αναψυκτηρίου και
οβελιστηρίου, εφόσον διατίθεται για τον σκοπό αυτόν χώρος τουλάχιστον 25 τ.µ. ή,
προκειµένου για µικτό κατάστηµα οβελιστήριο και αναψυκτήριο µε παρασκευαστήριο 45
τ.µ., µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ιδιαίτερο για κάθε τµήµα προσωπικό και, αν το
αναψυκτήριο διαθέτει παρασκευαστήριο, δεν θα παρασκευάζονται σ’ αυτό σουβλάκια.
7. Σε κατάστηµα αναψυκτήριο ή οβελιστήριο ή παγωτοπωλείο ή µικτό κατάστηµα
αναψυκτήριο – οβελιστήριο του παρόντος άρθρου, εφόσον υπάρχει περίσσιος χώρος,
πέραν από εκείνον που ορίζεται ανωτέρω για κάθε περίπτωση, επιτρέπεται να τοποθετηθεί
κατά µήκος του τοίχου πάγκος µε ανάλογο αριθµό (το πολύ µέχρι 10) µικρών καθισµάτων
(«σκαµπό») για την εξυπηρέτηση πελατών. Για κάθε τέτοιο κάθισµα θα υπολογίζεται
χώρος 0,65 τ.µ. Στα καταστήµατα αυτά η προσφορά των επιτρεπόµενων ειδών θα γίνεται
µε σκεύη, κατά προτίµηση, µιας χρήσεως.
8. Σύστηµα πλύσεως σκευών. Όλα τα καταστήµατα του παρόντος άρθρου θα έχουν
σύστηµα πλύσεως των σκευών, που χρησιµοποιούνται κατά τους οποιουσδήποτε
χειρισµούς των προσφεροµένων ειδών (επεξεργασία, παρασκευή, τοποθέτηση, έκθεση,
λήψη, προσφορά κλπ). Ο αριθµός των λεκανών του συστήµατος τούτου θα καθορίζεται
από την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία, ανάλογα µε την κάθε περίπτωση, ως ακολούθως:
α) Νεροχύτης µε µια λεκάνη, αν για την προσφορά τροφίµων ή ποτών
χρησιµοποιούνται σκεύη µιας χρήσεως. Στον νεροχύτη αυτόν θα πλύνονται τα
χρησιµοποιούµενα κατά τους διαφόρους χειρισµούς των τροφίµων σκεύη (σπάτουλες,
λαβίδες, δίσκοι, πιατέλες, ταψιά κλπ). Τα σκεύη αυτά, αφού αποµακρυνθούν τα τυχόν
υπάρχοντα υπολείµµατα γλυκισµάτων ή άλλων παρασκευασµάτων, θα σαπουνίζονται µε
ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγιεινής απόψεως
απορρυπαντικό και ακολούθως θα ξεπλύνονται µε άφθονο τρεχούµενο νερό.
β) Νεροχύτης µε δύο λεκάνες, αν για την προσφορά των τροφίµων
χρησιµοποιούνται σκεύη πολλαπλής χρήσεως. Τα σκεύη, που φέρουν υπολείµµατα λίπους,
αυγού, κλπ, αφού προπλυθούν στην πρώτη λεκάνη µε ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο
κατάλληλο και αποδεκτό από υγιεινής απόψεως απορρυπαντικό, θα σαπουνίζονται στην
ίδια λεκάνη και ακολούθως θα ξεπλύνονται µε άφθονο τρεχούµενο νερό στη δεύτερη
λεκάνη.
Για την εξασφάλιση τρεχούµενου ζεστού νερού θα υπάρχει θερµοσίφωνας
επαρκούς χωρητικότητας, ανάλογης µε την κίνηση του καταστήµατος.
Ο χώρος, στον οποίο τοποθετείται το ανωτέρω σύστηµα πλύσεως σκευών, θα
αποτελεί συνήθως µέρος του κυρίου καταστήµατος, εκτός αν υπάρχει παρασκευαστήριο,
οπότε µπορεί να βρίσκεται σ’ αυτό. Ο διαχωρισµός του χώρου τούτου από τον χώρο του
καταστήµατος ή του παρασκευαστηρίου δεν είναι απαραίτητος. Κατά τα άλλα, οι
διατάξεις του άρθρου 36 της παρούσας εφαρµόζονται και στα καταστήµατα του παρόντος
άρθρου.
8. Τα αποχωρητήρια δεν είναι απαραίτητα στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου,
πλην των αναφεροµένων στην παρ. 3 µε στοιχεία β και δ, τα οποία εφόσον απασχολούνται

σ’ αυτά περισσότερα από δύο άτοµα και δεν υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του
προσωπικού τους σε άλλο αποχωρητήριο, σύµφωνα µε την παρ. 3 περιπτ. ε’ άρθρου 25
της παρούσας, πρέπει να διαθέτουν αποχωρητήριο για την εξυπηρέτηση του προσωπικού
τους. Ο χώρος του αποχωρητηρίου τούτου, ο οποίος µπορεί να είναι µικρότερος από τον
καθοριζόµενο µε την παρ. 5 του άρθρου 25 της παρούσας, θα είναι επί πλέον του
απαιτουµένου, σύµφωνα µε την παρ. 6 του παρόντος, για το κυρίως κατάστηµα. Κατά τα
άλλα το αποχωρητήριο θα πληροί τους όρους του άρθρου 25 της παρούσας.
9. Σύστηµα απαγωγής αερίων, οσµών και καπνών. Στα οβελιστήρια θα υπάρχει
απαραίτητα σύστηµα απαγωγής των παραγοµένων κατά το ψήσιµο του κρέατος αερίων
και οσµών (κνίσα) και, αν ως καύσιµη ύλη χρησιµοποιούνται ξυλάνθρακες, πετρέλαιο
κ.τ.όµ., του καπνού και της αιθάλης. Η εγκατάσταση του ανωτέρω συστήµατος απαγωγής
των αερίων, κ.λπ., θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 27 της παρούσας.
Σε ορισµένα καταστήµατα του παρόντος άρθρου η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί,
αν το κρίνει σκόπιµο, να επιβάλει την τοποθέτηση ειδικού συστήµατος φίλτρου
κατάλληλου να εξουδετερώνει πλήρως τα αέρια, τις οσµές κ.λπ., το οποίο θα συντηρείται
ανελλιπώς για να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία και απόδοσή του.
10.- Ψυγεία - αεροθάλαµοι. Τα ευαλλοίωτα τρόφιµα θα διατηρούνται σε ηλεκτρικά ή άλλα
κατάλληλα ψυγεία επαρκούς χωρητικότητας, υπό σταθερή ψύξη, τουλάχιστον +7οC,
ανάλογα µε το είδος των τροφίµων και το επιθυµητό χρόνο συντηρήσεώς τους (σάντουιτς
και πίττες , + 1οC µέχρι +5οC). Αν ο καταστηµατάρχης επιθυµεί την έκθεση των ανωτέρω
τροφίµων, θα χρησιµοποιεί ψυγεία προθήκες.
Τα παγωτά θα συντηρούνται σε κατάψυξη -10οC τουλάχιστον.
Τα τρόφιµα, που διαθέτονται ζεστά (τυρόπιτες, µπουγάτσες, κ.τ.όµ.) θα
διατηρούνται σε θερµοθαλάµους υπό θερµοκρασία ανωτέρω των +60οC. Μετά το τέλος
της εργασίας, τα τυχόν αδιάθετα τρόφιµα, αφού αποκτήσουν τη θερµοκρασία του
περιβάλλοντος, θα τοποθετούνται στα ψυγεία για συντήρηση.
Στα κινητά καταστήµατα, αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτροδότησή τους από το
δίκτυο της ∆.Ε.Η., για τη λειτουργία των ψυγείων, θερµοθαλάµων εστιών, κ.λπ., θα
υπάρχει ηλεκτρογεννήτρια, εκτός αν χρησιµοποιούνται για τον σκοπό αυτό, άλλα µέσα
ενέργειας (υγραέριο, κ.τ.όµ.). Ανεξάρτητα από το µέσο που χρησιµοποιείται για τη
λειτουργία των ψυγείων των κινητών καταστηµάτων, ο καταστηµατάρχης οφείλει να
φροντίζει για η συνέχιση της συντηρήσεώς των ευαλλοίωτων τροφίµων και µετά το τέλος
της εργασίας.
Για τα ψυγεία και τους θερµοθαλάµους των καταστηµάτων του παρόντος άρθρου
εφαρµόζονται , πλην των ανωτέρω, και οι διατάξεις της παρ. 6 και 7 του άρθρου 38 της
παρούσας.
11. Έπιπλα και σκεύη. Τα χρησιµοποιούµενα στα καταστήµατα του παρόντος
άρθρου έπιπλα θα είναι καλής κατασκευής µε λείες, στιλβωµένες ή ελαιοχρωµατισµένες,
επιφάνειες και θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση κα απόλυτα καθαρά.
Για την φύλαξη ή την έκθεση κάθε είδους σκευών και των µη ευαλλοίωτων
τροφίµων θα υπάρχουν απαραίτητα ερµάρια και προθήκες, που θα κλείνουν ερµητικά.
Οι επιφάνειες των πάγκων ή τραπεζιών, πάνω στις οποίες γίνονται διάφοροι
χειρισµοί τροφίµων (παρασκευή, επεξεργασία κ.λπ.) θα είναι καλυµµένες µε µάρµαρο ή
ανοξείδωτο χάλυβα, ή όπου επιβάλλεται τούτο λόγω της φύσεως της εκτελούµενης
εργασίας, µε σκληρό ξύλο, και δεν θα έχουν ρωγµές ή φθορές.
Τα κάθε είδους χρησιµοποιούµενα σκεύη θα είναι κατασκευασµένα από
κατάλληλο και επιτρεπόµενο από τη σχετική νοµοθεσία υλικό και δεν θα παρουσιάζουν
οξειδώσεις ή παραµορφώσεις ή οποιεσδήποτε άλλες φθορές. Σκεύη που παρουσιάζουν

οξειδώσεις ή παραµορφώσεις ή άλλες φθορές αποµακρύνονται µε τη φροντίδα του
καταστηµατάρχη.
Μετά τη χρησιµοποίησή τους τα σκεύη θα πλύνονται επιµελώς και αφού
σφουγγισθούν, θα τοποθετούνται σε κατάλληλα ερµάρια ή προθήκες για να
προστατεύονται από τις ρυπάνσεις και µολύνσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο θα φυλάσσονται
και τα τυχόν χρησιµοποιούµενα σκεύη µιας χρήσεως.
Αν χρησιµοποιούνται σκεύη µιας χρήσεως θα υπάρχει αναρτηµένη σε εµφανές
σηµείο του καταστήµατος επιγραφή, µε την οποία θα υποδεικνύεται στους πελάτες να
καταστρέφουν µόνοι τους τα ανωτέρω σκεύη.
Οι σωληνίσκοι απορροφήσεως των ποτών και τα κουταλάκια µας χρήσεως, που
ενδεχοµένως συνοδεύουν τα αναψυκτικά ποτά και τα παγωτά, ή άλλα παρασκευάσµατα,
θα έχουν αποστειρωθεί στο εργοστάσιο παραγωγής τους και τοποθετηθεί κατά τεµάχιο σε
κλειστή θήκη από αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική.
12. Τα γλυκίσµατα, οι πίττες κλπ παρασκευάσµατα, που προσφέρονται στα
καταστήµατα του παρόντος άρθρου, θα προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα
εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε φορά µε τα τιµολόγια
πωλήσεως ή τα δελτία αποστολής, ή θα παρασκευάζονται στο ίδιο το κατάστηµα, το οποίο
σε τέτοιες περιπτώσεις θα διαθέτει τον απαραίτητο για τον σκοπό αυτό κατάλληλο χώρο
παρασκευαστηρίου θα διαθέτει τον απαραίτητο για τον σκοπό αυτό κατάλληλο χώρο
παρασκευαστηρίου µε την επιβαλλόµενη συγκρότηση και εξοπλισµό, σύµφωνα µε το
άρθρο 39 της παρούσας.
Η µεταφορά των γλυκισµάτων, πιττών, και άλλων παρασκευασµάτων, που
προέρχονται από εργοστάσια ή εργαστήρια θα γίνεται µέσα σε κλειστά κατάλληλα δοχεία
ή κιβώτια από ανοξείδωτο µέταλλο ή ξύλινα ή πλαστικά ανάλογα µε το είδος του
προϊόντος. Τα οχήµατα µεταφοράς των ανωτέρων προϊόντων θα πληρούν τους όρους της
παρ. 9 άρθρου 39 της παρούσας.
13. Τα πωλούµενα στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου τρόφιµα και ποτά,
καθώς και οι χρησιµοποιούµενες για την παρασκευή τους πρώτες ύλες, θα έχουν τους
συνήθεις οργανοληπτικούς χαρακτήρες (οσµή, γεύση, όψη) και θα πληρούν, ως προς την
επίδραση τους στην υγεία του ανθρώπου, τους υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις,
που ορίζουν ο Κώδικας Τροφίµων και οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας
για τα τρόφιµα.
Σε περιπτώσεις που η παρασκευή γλυκισµάτων, πιττών και άλλων
παρασκευασµάτων γίνεται σε κατάστηµα του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η
χρησιµοποίηση για την παρασκευή των προϊόντων τούτων υπερώριµων ή άγουρων
καρπών, σιροπιών που έχουν υποστεί ζύµωση, αλλοιωµένων πρώτων υλών, επιβλαβών
ουσιών γενικά και µη εγκεκριµένων χρωστικών ή άλλων πρόσθετων ουσιών, καθώς και η
µεταποίηση παλαιών γλυκισµάτων ή παρασκευασµάτων γενικά και η επανακατάψυξη
λιωµένων παγωτών.
Η περισυλλογή ειδών ζαχαροπλαστικής κλπ, που έχουν χρησιµοποιηθεί ήδη, όπως
υπολειµµάτων κέικ, παντεσπανιού κλπ είναι αδικαιολόγητη και απαγορεύεται.
14. Τα γλυκίσµατα και άλλα παρασκευάσµατα, καθώς και όλα τα είδη που
τρώγονται όπως έχουν, θα διατηρούνται σε ερµητικά κλειστές προθήκες ή ερµάρια για να
προστατεύονται από τις µύγες, τις κατσαρίδες, τους ποντικούς, τον κονιορτό, και κάθε
είδους ρυπάνσεις. Αν πρόκειται για είδη ευαλλοίωτα ή προσφερόµενα ζεστά θα
διατηρούνται σε ψυγεία ή θερµοθαλάµους, αντίστοιχα, σύµφωνα µε την παρ. 10 του
παρόντος άρθρου. Η κατά αντίθετο προς τα ανωτέρω τρόπο έκθεση και διατήρηση των
προαναφεροµένων ειδών, καθώς και η ψηλάφηση τούτων από το προσωπικό και τους
πελάτες του καταστήµατος απαγορεύεται.

Η λήψη του κάθε είδους παρασκευασµάτων και άλλων τροφίµων, που τρώγονται
όπως έχουν, για την προσφορά στους πελάτες θα γίνεται µε ειδικά για τον σκοπό αυτό
προοριζόµενα όργανα (κουτάλια, πηρούνια, λαβίδες, κ.τ.όµ.) και όχι µε τα χέρια.
Τα γλυκίσµατα, οι πίττες, τα σάντουιτς, τα ποτά, κ.λπ., θα προσφέρονται µε
καθαρά σκεύη πολλαπλής ή µιας χρήσεως ή µε καθαρό αδιάβροχο χαρτί. Τα αναψυκτικά
ποτά, οι µπύρες και ο έτοιµος τυποποιηµένος καφές, αν δεν προσφέρονται µε ποτήρια,
µιας ή πολλαπλής χρήσεως, αλλά µε τη συσκευασία τους, θα συνοδεύονται απαραίτητα µε
σωληνίσκους αναρροφήσεως µιας χρήσεως (καλαµάκια) αποστειρωµένους και
τοποθετηµένους κατά τεµάχιο σε κλειστή θήκη από αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική. Επίσης,
τα συσκευασµένα σε κύπελλα παγωτά θα προσφέρονται µε κουταλάκια µιας χρήσεως,
ξύλινα ή πλαστικά, αποστειρωµένα και τοποθετηµένα κατά τεµάχιο σε κλειστή θήκη από
αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική.
15. Οι διατάξεις των παρ. 13 και 14 του άρθρου 39 της παρούσας, οι αναφερόµενες
στην παρασκευή, στη συντήρηση και στη διάθεση παγωτών, εφαρµόζονται ανάλογα και
στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου.
16. Όλοι οι χώροι των καταστηµάτων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα
χρησιµοποιούµενα σ’ αυτά σκεύη, συσκευές, εργαλεία, έπιπλα κ.λπ. θα διατηρούνται
απόλυτα καθαρά µε τη φροντίδα του καταστηµατάρχη.
Η παρουσία περιττών αντικειµένων και ειδών συσκευασίας (κιβώτια, καφάσια
κ.λπ.) στους χώρους πωλήσεως και στα τυχόν υπάρχοντα παρασκευαστήρια των ανωτέρω
καταστηµάτων απαγορεύεται.
Για την απόρριψη των µεταχειρισµένων σκευών µιας χρήσεως, χαρτιών,
σωληνίσκων αναρροφήσεως κ.τ.όµ. θα υπάρχει κατάλληλο µεταλλικό δοχείο επαρκούς
χωρητικότητας µε κάλυµµα, το οποίο θα ανοίγει µε ειδικό µηχανισµό (πεντάλι) και θα
κλείνει καλά.
17. Οι διατάξεις των άρθρων, 32, 33, 34, 35 και 36 της παρούσας εφαρµόζονται και
στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου. Πέρα από τις επιβαλλόµενες µε το άρθρο 36
υποχρεώσεις, η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί να επιβάλει σε καταστήµατα του παρόντος
άρθρου την πρόσληψη υπαλλήλου ταµία, αν κρίνει ότι η πελατειακή κίνησή τους παρέχει
τέτοια δυνατότητα.
Ιδιαίτερα προκειµένου για κυλικεία σχολείων, δεν επιτρέπεται η απασχόληση σ’
αυτό προσώπων, τα οποία ασχολούνται µε τον καθαρισµό των χώρων του σχολείου. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να επιτραπεί στα ανωτέρω πρόσωπα να πωλούν, σαν
στάσιµοι µικροπωλητές, µόνον τυποποιηµένα σε ατοµική συσκευασία προϊόντα
αναψυκτηρίων ή εργοστασίων τροφίµων, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η
συσκευασία των προϊόντων τούτων και θα εξασφαλίζεται η καταλληλότητά τους και ότι τα
πρόσωπα αυτά θα φροντίζουν µε σχολαστικότητα για την ατοµική τους καθαριότητα
(τακτικό πλύσιµο χεριών, ιδιαίτερη καθαρά µπλούζα).
18. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου οι αναφερόµενες στην υγιεινή και
καθαριότητα των χώρων (όχι όµως και το µέγεθος τούτων), του εξοπλισµού και του
προσωπικού και των αναψυκτηρίων, καθώς και στην καταλληλότητα των προσφερόµενων
στα καταστήµατα αυτά τροφίµων και ποτών, εφαρµόζονται ανάλογα και στα
λειτουργούντα σε συγκοινωνιακά µέσα παρόµοια καταστήµατα.
Άρθρο 43
Καταστήµατα τροφίµων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους
έξω από εκείνους διαθέσεώς τους

1. Στην κατηγορία των καταστηµάτων του παρόντος άρθρου ανήκουν τα
παντοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, πτηνοπωλεία –
αυγοπωλεία, καφεκοπτεία, πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, αµιγή
πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστείου, αµιγή γαλακτοπωλεία, πρατήρια άρτου, καταστήµατα
πωλήσεως κατεψυγµένων προϊόντων, καταστήµατα πωλήσεως εµφιαλωµένων
οινοπνευµατωδών και µη ποτών (κάβες), καταστήµατα πωλήσεως ειδών αλλαντοποιίας
και τυροκοµίας, πρατήρια ελαίου και µαγειρικών λιπών και κάθε άλλο παρόµοιο µε τα
ανωτέρω καταστήµατα.
2. Ορισµοί:
α. Παντοπωλείο είναι το κατάστηµα, στο οποίο πωλούνται όλα γενικά τα είδη
τροφίµων και ποτών, πλην των αναφεροµένων στο επόµενο εδάφιο ειδών, καθώς και τα
οριζόµενα κατωτέρω άσχετα µε τα τρόφιµα είδη.
∆εν επιτρέπεται να πωλούνται στα παντοπωλεία.
Νωπά ή κατεψυγµένα κρέατα, ορνιθοειδή και ψάρια.
Οπωρικά και κηπευτικά, πλην των ξηρών καρπών, των πατατών και των ξηρών
κρεµµυδιών.
Είδη ζαχαροπλαστικής, πλην των τυποποιηµένων γλυκισµάτων (µαρµελάδες, κοµπόστες,
γλυκά κουταλιού, λουκούµια, κουραµπιέδες κ.τ.όµ.) και τυποποιηµένων προϊόντων
σοκολατοποίας, καραµελοποιίας και µπισκοτοποιίας.
Γάλα χύµα, εµφιαλωµένο παστεριωµένο γάλα και παραδοσιακή γιαούρτη.
Είδη αρτοποιίας, πλην των επιτρεποµένων από τις εκάστοτε ισχύουσες Αγορανοµικές
∆ιατάξεις.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται η πώληση στα παντοπωλεία
τυποποιηµένων καταψυγµένων κρεάτων, πουλερικών, θηραµάτων, ψαριών, χορταρικών
κ.τ.όµ. συσκευασµένων κατάλληλα σε πλαστικά σακίδια, ή σε άλλες επιτρεπόµενες
συσκευασίες, εφόσον τα είδη αυτά προσφέρονται σε µικρές ποσότητες και περισσεύει στο
κατάστηµα χώρος επαρκής για την τοποθέτηση των απαραίτητων, ιδιαιτέρων για κάθε
είδος, θαλάµων καταψύξεως.
Στα παντοπωλεία επιτρέπεται να πωλούνται είδη ατοµικής υγιεινής και
καθαριότητας γενικά (κάθε είδους σαπούνια, απορρυπαντικά, σφουγγάρια, χαρτιά υγείας,
χαρτοπετσέτες, οδοντόπαστες, κ.τ.όµ.), αποσµητικά χώρων, είδη Κρατικού Μονοπωλείου,
οινόπνευµα, βενζίνη και υγραέριο σε φιάλες, εντοµοκτόνα, συµπεριλαµβανοµένων και των
σκωροκτόνων σε πραγµατικά αεροστεγείς συσκευασίες, καλλυντικά, χαρτικά, κ.τ.όµ., µε
την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά θα εκθέτονται σε µικρές ποσότητες, ώστε να µην
προκαλείται συµφόρηση στο κατάστηµα, και θα καταλαµβάνουν ιδιαίτερο νοητώς χώρο
του καταστήµατος µακριά από τα τρόφιµα.
β. Οπωρολαχανοπωλείο, είναι το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται είδη οπωρικών
και κηπευτικών, νωπών και συντηρηµένων (κονσέρβες οπωρικών ή κηπευτικών,
καταψυγµένα κηπευτικά κ.τ.όµ.). Στο οπωρολαχανοπωλείο επιτρέπεται επίσης η πώληση
και αυγών.
Οπωροπωλείο είναι το κατάστηµα, το οποίο πωλεί µόνον οπωρικά, νωπά ή οπωσδήποτε
συντηρηµένα (κονσέρβες, κ.τ.όµ.) και ξηρούς καρπούς, καθώς και αυγά.
γ. Κρεοπωλείο είναι το κατάστηµα, στο οποίο πωλούνται κάθε είδους νωπά και
κατεψυγµένα κρέατα (ολόκληρα σφάγια ή τµήµατα τούτων των θερµόαιµων ζώων και
πτηνών κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση), καθώς και παραπροϊόντα σφαγίων
(εδώδιµα σπλάχνα, γλώσσα, κεφαλή κλπ). Στο κρεοπωλείο επιτρέπεται επίσης η πώληση
και αλλαντικών, τα οποία παρασκευάζονται σε νοµίµως λειτουργούντα αλλαντοποιεία και
προσφέρονται σε ολόκληρα τεµάχια.

δ. Πτηνοπωλείο- αυγοπωλείο είναι το κατάστηµα, στο οποίο πωλούνται σφαγµένα
ορνιθοειδή κλπ πτηνά, νωπά και κατεψυγµένα, καθώς και αυγά.
ε. Ιχθυοπωλείο είναι το κατάστηµα, στο οποίο πωλούνται νωπά και κατεψυγµένα
ψάρια και άλλα αλιεύµατα.
στ. Καφεκοπτείο είναι το κατάστηµα, στο οποίο γίνεται φρύξη, κοπή και πώληση
καφέ. Εκτός του κοµµένου, σε χύµα, τυποποιηµένου, καφέ, στο ίδιο κατάστηµα
επιτρέπεται η πώληση και προϊόντων σοκολατοποιίας, καραµελοποιίας και
µπισκοτοποιίας, καθώς και φυτικών προϊόντων ή σκευασµάτων αυτών, τα οποία
χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ροφηµάτων (τσάι, κ.τ.όµ.) και µπαχαρικών.
ζ. Πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής είναι το κατάστηµα, στο οποίο
πωλούνται γάλα εµφιαλωµένο παστεριωµένο, γάλα, αποστειρωµένο, γάλα αφυδατωµένο
(εβαπορέ) και συµπυκνωµένο (σακχαρούχο) σε κουτιά, προϊόντα γάλακτος (πλην των
τυροκοµικών), αυγά, παγωτά, τυποποιηµένα ή χύµα σε χωνάκι, σύµφωνα µε την παρ. 14
άρθρου 39 της παρούσας, και γλυκίσµατα, προϊόντα σοκολατοποιίας, καραµελοποιίας και
µπισκοτοποιίας, αρτοσκευάσµατα, εµφιαλωµένα ποτά, οινοπνευµατώδη και µη, κ.τ.όµ.
η. Αµιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου είναι το κατάστηµα, στο οποίο
πωλούνται όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής, παρασκευαζόµενα σε παρασκευαστήριο τούτου
ή προερχόµενα από νοµίµως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, καθώς και
εµφιαλωµένα οινοπνευµατώδη ποτά και εµφιαλωµένα ή εγκυτιωµένοι χυµοί φρούτων και
αναψυκτικά. Στο κατάστηµα τούτο µπορεί να εγκατασταθεί και µηχάνηµα στιγµιαίας
παρασκευής και διαθέσεως παγωτού. Η κατανάλωση των ανωτέρω ειδών µέσα στο
κατάστηµα απαγορεύεται.
θ. Αµιγές γαλακτοπωλείο είναι το κατάστηµα, στο οποίο πωλούνται γάλα
εµφιαλωµένο παστεριωµένο, γάλα αποστειρωµένο, γάλα αφυδατωµένο (εβαπορέ) και
συµπυκνωµένο (σακχαρούχο) σε κουτιά, ακόµη και γάλα χύµα, προκειµένου για περιοχές,
στις οποίες δεν έχει επιβληθεί η παστερίωση του γάλακτος, καθώς και κάθε είδους
γαλακτοκοµικά προϊόντα, παρασκευαζόµενα σε παρασκευαστήριο τούτου ή προερχόµενα
από νοµίµως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια και τυροκοµικά προϊόντα, αυγά,
παγωτά, τυποποιηµένα ή χύµα σε χωνάκι, τυποποιηµένα γλυκίσµατα και προϊόντα
σοκολατοποίας, µπισκοτοποιίας, αρτοσκευάσµατα. Στο κατάστηµα αυτό µπορεί να
εγκατασταθεί και µηχάνηµα στιγµιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτού.
ι. Πρατήριο είναι το κατάστηµα, στο οποίο πωλούνται µόνον άρτος και άλλα
προϊόντα αρτοποιίας και κουλουροποιίας, όπως αυτά καθορίζονται µε την εκάστοτε
ισχύουσα Αγορανοµική Νοµοθεσία.
ια. Κατάστηµα κατεψυγµένων προϊόντων είναι το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται
κατεψυγµένα προϊόντα, φυτικής ή ζωικής προελεύσεως (κρέατα, πουλερικά, αλιεύµατα,
κηπευτικά, κ.τ.όµ.).
ιβ. Κατάστηµα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων είναι το κατάστηµα στο
οποίο πωλούνται κάθε είδους ξηροί καρποί και ορισµένα προϊόντα µε γλυκαντικές ύλες,
από τα αναφερόµενα στο σχετικό Κεφάλαιο του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, όπως είναι
οι µαρµελάδες, τα γλυκά κουταλιού, οι κοµπόστες, ο χαλβάς και τα λουκούµια, τα
οπωροζαχαρωτά και οι ζαχαρωµένοι καρποί (φρουί γλασέ), οι πολτοί, και πηκτές
φρούτων, τα είδη καραµελοποιίας και σοκαλατοποιίας, τα µπισκότα, κουραµπιέδες,
παστέλια, µαντολάτα, τυποποιηµένα παγωτά, κ.τ.όµ., πλην των γλυκισµάτων ταψιού,
παστών, παγωτών χύµα κ.τ.όµ. Στο ίδιο κατάστηµα επιτρέπεται να πωλούνται µικρές
ποσότητες εµφιαλωµένων οινοπνευµατωδών ποτών και εµφιαλωµένων ή εγκυτιοµένων
χυµών φρούτων και αναψυκτικών.
ιγ. Κατάστηµα εµφιαλωµένων ποτών (κάβα) είναι το κατάστηµα, στο οποίο
πωλούνται κάθε είδους εµφιαλωµένα ποτά, οινοπνευµατώδη και µη, και εµφιαλωµένοι ή

εγκυτιωµένοι χυµοί φρούτων, καθώς και οινοπνευµατώδη ποτά σε χύµα για κατ’ οίκον
µόνον κατανάλωση.
Στο ίδιο κατάστηµα επιτρέπεται να πωλούνται σε µικρές ποσότητες και ξηροί
καρποί, για την έκθεση των οποίων θα χρησιµοποιείται µικρή υαλόφρακτη προθήκη.
ιδ. Κατάστηµα προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας, είναι το κατάστηµα στο
οποίο πωλούνται είδη αλλάντων και τυροκοµικά προϊόντα, καθώς και κονσερβοποιηµένα
τρόφιµα ζωικής κυρίως προελεύσεως.
ιε. Πρατήριο ελαίου και µαγειρικών λιπών είναι το κατάστηµα, στο οποίο
πωλούνται ελαιόλαδο συσκευασµένο ή χύµα, πυρηνέλαια και σπορέλαια συσκευασµένα,
και µαγειρικά λίπη, µε τους όρους που καθορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες Αγορανοµικές
∆ιατάξεις και ο Κώδικας Τροφίµων.
Στο ίδιο κατάστηµα επιτρέπεται η πώληση λιωµένου βουτύρου γάλακτος, αν τούτο
δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις, και σάπωνος.
3. Απαγορεύεται η κατανάλωση κάθε είδους τροφίµων και ποτών εντός των
καταστηµάτων του παρόντος άρθρου. Επίσης απαγορεύεται η αποθήκευση και η πώληση
άλλων ειδών άσχετων µε τα τρόφιµα, πλην εκείνων που ρητώς αναφέρονται στην περιπτ. α
της προηγούµενης παραγράφου προκειµένου για παντοπωλεία, και στην παρ. 3 άρθρου 39
της παρούσας, προκειµένου για αµιγή πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστείου.
Μπορεί να επιτραπεί η πώληση τυποποιηµένων ζωοτροφών σε παντοπωλεία,
εφόσον υπάρχει περίσσιος χώρος µε ράφια, ο οποίος θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για
την τοποθέτηση των ζωοτροφών και ενδεχοµένως ορισµένων από τα άσχετα µε τα
τρόφιµα είδη, τα οποία επιτρέπεται να πωλούνται στα παντοπωλεία, σύµφωνα µε την
περιπτ. α της προηγούµενης παραγράφου. Στα ράφια µε τις ζωοτροφές θα υπάρχει
πινακίδα µε τη σχετική ένδειξη («Ζωοτροφές»), για ενηµέρωση των πελατών.
4. Επιτρέπεται η λειτουργία στον ίδιο χώρο περισσότερων του ενός καταστηµάτων
του παρόντος άρθρου, κατά τρόπο που να αποτελούν ενιαίο κατάστηµα, το οποίο θα
περιλαµβάνει τόσα τµήµατα, όσα είναι τα είδη των λειτουργούντων στον ίδιο χώρο
καταστηµάτων (µικτό κατάστηµα), µε τον όρο ότι σε κάθε τµήµα θα απασχολείται
ιδιαίτερο προσωπικό. Όλα τα τµήµατα του µικτού καταστήµατος θα ανήκουν στον ίδιο
επιχειρησιακό φορέα.
Από τα καταστήµατα του παρόντος άρθρου µπορούν να λειτουργήσουν ως µικτά:
α. Τα παντοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία (µε την προϋπόθεση ότι τα λαχανικά θα
είναι απαλλαγµένα από τις ρίζες τους), κρεοπωλεία, πτηνοπωλεία – αυγοπωλεία,
καταστήµατα κατεψυγµένων προϊόντων, καταστήµατα προϊόντων αλλαντοποιίας και
τυροκοµίας και πρατήρια ελαίου και µαγειρικών λιπών.
β. Τα παντοπωλεία, καφεκοπτεία, καταστήµατα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών
προϊόντων και καταστήµατα εµφιαλωµένων ποτών.
γ. Τα κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, πτηνοπωλεία – αυγοπωλεία, καταστήµατα
κατεψυγµένων προϊόντων και οπωρολαχανοπωλεία (µε την προϋπόθεση ότι, τα λαχανικά
θα είναι απαλλαγµένα από τις ρίζες τους).
δ. Τα πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστείου, καταστήµατα
εµφιαλωµένων ποτών, καφεκοπτεία, καταστήµατα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών
προϊόντων και πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής.
ε. Τα πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής και τα αµιγή γαλακτοπωλεία
µε καταστήµατα τυποποιηµένων ειδών παντοπωλείου, εφόσον, κατά τη κρίση της
αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής, δεν απαγορεύεται τούτο από τη σχετική νοµοθεσία άλλων
Κρατικών Φορέων.
Εξάλλου, επιτρέπεται η συστέγαση κρεοπωλείου και ψητοπωλείου ή οβελιστηρίου,
υπό τον όρο ότι τα καταστήµατα αυτά θα είναι χωρισµένα µεταξύ τους µε τοίχο,

επικοινωνούντα µε εσωτερική θύρα, και το καθένα θα πληροί τους όρους που
περιγράφονται στα οικεία άρθρα της παρούσας.
5. Πλην των καθοριζόµενων µε τις διατάξεις του προηγούµενου Κεφαλαίου όρων
και προϋποθέσεων, τα καταστήµατα του παρόντος άρθρου θα πληρούν και τους
ακόλουθους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις.
α. Θα διαθέτουν τους εξής χώρους:
(1). Αίθουσα πωλήσεων (κυρίως κατάστηµα) επαρκούς χωρητικότητας, ανάλογα
µε την πελατειακή σχέση του καταστήµατος, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η άνετη
κυκλοφορία των πελατών και ο εύκολος καθαρισµός της, και πάντως δεν θα είναι
µικρότερη των 15 τ.µ. πλην των κρεοπωλείων, στα οποία η αίθουσα πωλήσεων θα είναι 30
τ.µ. τουλάχιστον.
Εξαιρούνται, ως προς το ανωτέρω ελάχιστο εµβαδόν:
τα καταστήµατα του παρόντος άρθρου, που στεγάζονται σε δηµοτικές ή κοινοτικές αγορές
ή σε κτιριακά συγκροτήµατα, που έχουν ανεγερθεί ειδικά για τη στέγαση τέτοιων
καταστηµάτων από Συνεταιρισµούς Καταστηµάτων Λαϊκών Αγορών.
Μικρά καταστήµατα, στα οποία πωλούνται µόνον εµφιαλωµένα ποτά ή ξηροί καρποί,
κατά την κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας.
τα κρεοπωλεία, που ιδρύονται σε κωµοπόλεις και πόλεις µε πληθυσµό κάτω των 10.000
κατοίκων στα οποία η αίθουσα πωλήσεων µπορεί να είναι µικρότερη, µέχρι 20 τ.µ.
τουλάχιστον.
Τα πρατήρια άρτου, των οποίων το ελάχιστο εµβαδόν ορίζεται από την ισχύουσα
νοµοθεσία για τα αρτοποιεία και πρατήρια άρτου (12 τ.µ.).
Προκειµένου για µικτό κατάστηµα, το κάθε τµήµα του (συστεγαζόµενο
κατάστηµα) θα είναι εγκατεστηµένο σε ιδιαίτερο χώρο, νοητώς χωρισµένο από τα άλλα
τµήµατα, εµβαδού ίσου µε το ανωτέρω καθοριζόµενο για κάθε είδους καταστήµατος
ελάχιστο εµβαδόν 15 τ.µ. πλην των κρεοπωλείων, για τα οποία ορίζεται εµβαδόν 30 τ.µ. ή
αν βρίσκονται σε κωµοπόλεις και πόλεις κάτω των 10.000 κατοίκων 20 τ.µ. ). Η συνολική
έκταση της αίθουσας πωλήσεων του µικτού καταστήµατος θα είναι ίση µε το άθροισµα,
τουλάχιστον των απαραίτητων για κάθε τµήµα του ελάχιστων εµβαδών.
(2) Παρασκευαστήριο, εµβαδού τουλάχιστον 20 τ.µ., προκειµένου για
καταστήµατα, στα οποία παρασκευάζονται τα προσφερόµενα, ή ακόµη και ορισµένα από
αυτά, είδη (γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία). Η κατασκευή του παρασκευαστηρίου
τούτου θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρ. 4 εδ. α περίπτ. (2) άρθρου 39 της
παρούσας.
3) Αποθήκη, ανάλογης µε την εµπορική κίνηση του καταστήµατος εκτάσεως. Η
αποθήκη δεν είναι απαραίτητη στα µικρά καταστήµατα εµβαδού µέχρι 20 τ.µ. αν είναι
αµιγή, ή 40 τ.µ. αν είναι µικτά ή κρεοπωλεία.
(4) Αποχωρητήρια προσωπικού, ο αριθµός και η κατασκευή των οποίων θα είναι
σύµφωνα µε το άρθρο 25 της παρούσας.
Προκειµένου για µικρά καταστήµατα του παρόντος άρθρου, η Υγειονοµική
Υπηρεσία, µπορεί κατά την κρίση της, να απαλλάξει αυτά από την υποχρέωση να
διαθέτουν αποχωρητήριο, εφόσον εµπίπτουν στην περίπτ. ε παρ. 2 του άρθρου 25 της
παρούσας, ή να δεχθεί, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου τούτου,
αποχωρητήριο χωρίς προθάλαµο, εφόσον προβλέπεται ότι θα απασχοληθούν στο
κατάστηµα µέχρι δύο το πολύ άτοµα και µε την προϋπόθεση ότι η θέση του
αποχωρητηρίου (π.χ. σε αποµονωµένο χώρο) ή, κυρίως, η κατασκευή του (απαραίτητα
πλήρης αερισµός, επένδυση τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, τοποθέτηση στη θύρα
µηχανισµού αυτόµατου κλεισίµατος της, κ.λπ.) παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για

την εξασφάλιση του περιβάλλοντος του καταστήµατος από τις δυσµενείς επιδράσεις του
αποχωρητηρίου (δυσοσµίες, κ.λπ.).
β. Οι ανωτέρω χώροι θα χωρίζονται µεταξύ τους µε τοίχους ή µε άλλη στέρεη
κατασκευή, που θα παρέχει τις δυνατότητες εύκολου καθαρισµού της και δεν θα
προσφέρεται για τη δηµιουργία εστιών αναπτύξεως ποντικών, κατσαρίδων, κλ.π. Οι
επιφάνειες των τοίχων των ιχθυοπωλείων και κρεοπωλείων θα είναι απαραίτητα
επενδυµένες µε πλακίδια πορσελάνης ή ελαιοχρωµατισµένες, αδιαπότιστες και λείες σε
ύψος 2 µ. τουλάχιστον.
6. Τα πωλούµενα είδη θα είναι τοποθετηµένα µε τάξη µέσα στο κατάστηµα.
Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδοµική γραµµή του κτιρίου,
στην πρασιά ή στο πεζοδρόµιο, µε εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, που τρώγονται
κατόπιν αποφλοιώσεως, τα οποία µπορεί να εκθέτονται έξω από το οπωρολαχανοπωλείο,
καταλαµβάνοντας χώρο µέχρι 1 µ. από την οικοδοµική γραµµή του κτιρίου, εφόσον τούτο
δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις σχετικές διατάξεις Νόµων, ∆/γµάτων κ.λπ.
Οι σάκκοι και τα κάθε είδους δοχεία, κιβώτια, κλπ που περιέχουν τρόφιµα, δεν θα
τοποθετούνται απευθείας στο δάπεδο, αλλά πάνω σε ξύλινα βάθρα ύψους 0,30 µ.
τουλάχιστον και σε ικανή απόσταση από τους τοίχους, ώστε να αερίζονται επαρκώς.
Στα παντοπωλεία, τα επιτρεπόµενα να πωλούνται είδη καθαρισµού, αποσµητικά
χώρων, εντοµοκτόνα, είδη Μονοπωλίου και τυποποιηµένες ζωοτροφές θα καταλαµβάνουν
ιδιαίτερο νοητώς χώρο, µακριά από τρόφιµα, κατά τρόπο που να µην είναι δυνατό να τα
επηρεάσουν.
Στα οπωρολαχανοπωλεία, τα οποία λειτουργούν σε µικτά καταστήµατα, δεν
επιτρέπεται η πώληση λαχανικών (µαρούλια, αντίδια, σέσκουλα, κ.τ.όµ.) εκτός αν έχουν
αφαιρεθεί οι ρίζες τους.
Στα µικτά καταστήµατα τα εµπορεύµατα θα είναι τοποθετηµένα µε τάξη κατά
τµήµα και δεν επιτρέπεται η ανάµειξη των εµπορευµάτων ενός τµήµατος µε τα
εµπορεύµατα άλλου.
7. Τα εγκυτιωµένα συντηρηµένα τρόφιµα (κονσέρβες) θα τοποθετούνται σε
δροσερά µέρη, τα οποία δεν θα επηρεάζονται από τις ηλιακές ακτίνες και γενικά από τις
υψηλές θερµοκρασίες του περιβάλλοντος. Τα χονδρικής πωλήσεως καταστήµατα θα
διατηρούν τα εγκυτιωµένα τρόφιµα σε ξηρές αποθήκες σταθερής χαµηλής θερµοκρασίας,
κατά προτίµηση +10οC, που θα αερίζονται καλά.
8. Στα κρεοπωλεία ο κιµάς θα παρασκευάζεται κατά την παρουσία του πελάτη η δε
προορισµένη για την κοπή του κιµά µηχανή θα είναι τοποθετηµένη σε κατάλληλο ύψος, το
πολύ 1,50 µ., από το δάπεδο ώστε να µπορεί ο πελάτης να ελέγχει εύκολα την ποιότητα
των χρησιµοποιούµενων για την παρασκευή του κιµά τεµαχίων κρέατος. Η διατήρηση
έτοιµου κιµά στα κρεοπωλεία επιτρέπεται µόνον µε τις προϋποθέσεις, που καθορίζει η
σχετική Αγορανοµική νοµοθεσία.
9. Στα ιχθυοπωλεία οι πάγκοι εκθέσεως των ψαριών, κ.λπ. αλιευµάτων θα είναι
τοποθετηµένα µέσα στο κατάστηµα και σε απόσταση 0,50 µ. τουλάχιστον από την
οικοδοµική γραµµή του κτιρίου, οι δε επιφάνειες τούτων, στις οποίες τοποθετούνται τα
ψάρια και τα άλλα αλιεύµατα, θα είναι αδιαπότιστες και λείες µε κατάλληλη κλίση προς
υδρορροές προσαρµοσµένες στους πάγκους, κατά τρόπο που να δέχονται τα προερχόµενα
από το λιώσιµο του πάγου συντηρήσεως των ψαριών νερά. Τα νερά αυτά θα διοχετεύονται
απευθείας, µε κλειστούς αγωγούς, σε υπόνοµο ή βόθρο.
10. Τα µη συσκευασµένα τρόφιµα, τα οποία τρώγονται όπως έχουν, χωρίς
προηγουµένως να βραστούν ή ψηθούν ή αποφλοιωθούν, θα διατηρούνται σε ερµητικά
κλειστές, προθήκες, κατά τρόπο που να προφυλάσσονται από τις µύγες, τις κατσαρίδες,
τους ποντικούς, τον κονιορτό, χωρίς προηγουµένως να αποφλοιωθούν, θα

προφυλάσσονται κατά το δυνατό από τις ανωτέρω ρυπάνσεις τοποθετούµενα απαραίτητα
στο εσωτερικό του καταστήµατος.
Απαγορεύεται η ψηλάφηση των ανωτέρω τροφίµων από τους πελάτες και το
προσωπικό του καταστήµατος µε την ευθύνη του καταστηµατάρχη.
ΙΙ. Τα ευαλλοίωτα τρόφιµα θα διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία επαρκούς
χωρητικότητας, υπό την απαραίτητη, ανάλογα µε το είδος των τροφίµων και το επιθυµητό
χρόνο συντηρήσεώς τους, σταθερή θερµοκρασία κατώτερη των +7οC. Για το γάλα
εφαρµόζεται η παρ. 12 άρθρο 39.
Απαγορεύεται η έκθεση ευαλλοίωτων τροφίµων εκτός ψυγείων. Αν ο
καταστηµατάρχης
επιθυµεί
την
έκθεση
των
ευαλλοίωτων
τροφίµων,
συµπεριλαµβανοµένων και των ωµών κρεάτων, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα ψυγεία
προθήκες. Προκειµένου για συσκευασµένα ευαλλοίωτα τρόφιµα, µπορεί για την έκθεσή
τους να χρησιµοποιούνται ειδικά ανοικτά ψυγεία.
12. Για τη συντήρηση των ψαριών µε απλή ψύξη θα χρησιµοποιούνται τρίµµατα
καθαρού πάγου µέσα σε ειδικά κιβώτια (ψαροκασέλες, τελλάρα) ως ακολούθως: Ο
πυθµένας των κιβωτίων καλύπτεται µε ικανού πάχους στρώµα τριµµένου πάγου, πάνω στο
οποίο τοποθετείται αλληλοδιαδόχως ένα στρώµα ψαριών και ένα στρώµα τριµµένου πάγου
και τελικά η επιφάνεια των ψαριών θα καλύπτεται µε στρώµα τριµµένου πάγου πάχους 810 εκτστµ.
Αν για τη συντήρηση των ψαριών µε απλή ψύξη χρησιµοποιούνται ψυγεία, οι
χώροι αυτών θα έχουν θερµοκρασία γύρω στους 0ο µέχρι +5ο C και υγροµετρική
κατάσταση περιβάλλοντος 90 µέχρι 100 %.
Κατά την έκθεση των ψαριών, είτε αυτά βρίσκονται σε ανοικτά κιβώτια (τελλάρα),
είτε τοποθετούνται πάνω στους ειδικούς πάγκους, ο καταστηµατάρχης θα φροντίζει ώστε
να µη διακόπτεται η συντήρησή τους µε ικανή ποσότητα τριµµένου πάγου και να µην είναι
εκτεθειµένα στις ηλιακές ακτίνες.
13. Προκειµένου για κατεψυγµένα είδη (κρέατα, πουλερικά, θηράµατα, ψάρια και
άλλα αλιεύµατα, κηπευτικά, κ.λπ.), η συντήρησή τους θα γίνεται σε ειδικά ψυγεία
καταψύξεως µε την κίνηση του καταστήµατος, µε ιδιαίτερο για κάθε πωλούµενο συναφές
είδος ψυκτικό θάλαµο, και υπό σταθερή ψύξη τουλάχιστον –15ο C για τα κρέατα και
κηπευτικά και –18ο C για τα ψάρια, τα πτηνά, τα θηράµατα και τα σπλάχνα. Η έκθεση των
ανωτέρω κατεψυγµένων ειδών εκτός ψυγείων καταψύξεως και η απόψυξη και
επανακατάψυξή τους, απαγορεύεται.
Η συντήρηση του νωπού κρέατος µε απλή ψύξη θα γίνεται σε ηλεκτρικά ψυγεία
υπό σταθερή θερµοκρασία κάτω των +7ο C, των δε πτηνών, θηραµάτων και σπλάχνων
κάτω των +4ο C.
14. Γενικά, τα κάθε είδους ψυγεία θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις,
που καθορίζει το άρθρο 29 της παρούσας.
15. Τα κάθε είδους τρόφιµα πρέπει να έχουν τους συνήθεις οργανοληπτικούς
χαρακτήρες (οσµή, γεύση, όψη) και να πληρούν, ως προς την επίδρασή τους στην υγεία
του ανθρώπου, τους υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις, που ορίζουν ο Κώδικας
Τροφίµων και Ποτών και οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας για τα τρόφιµα.
Τα πωλούµενα στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου τρόφιµα και ποτά, τα οποία
είναι προϊόντα κατεργασίας ή αναµείξεως τροφίµων ή έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε
επεξεργασία (παστερίωση, συσκευασία κλπ) πρέπει να προέρχονται από νοµίµως
λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια τροφίµων ή ποτών. Η προέλευση των ανωτέρω
ειδών θα αποδεικνύεται κάθε φορά βάσει των τιµολογίων πωλήσεως
Τα δοχεία συσκευασίας των κονσερβοποιηµένων τροφίµων δεν θα παρουσιάζουν
οποιαδήποτε διόγκωση ή σύνθλιψη σε σηµαντικό βαθµό ή οξειδώσεις ή µεταγενέστερες

συγκολλήσεις σε διάφορα σηµεία τους ή οποιαδήποτε λύση της στεγανότητάς και θα
πληρούν τους όρους των σχετικών µε τα υλικά συσκευασίας τροφίµων διατάξεων του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Τα αρµόδια όργανα Υγειονοµικού ελέγχου οφείλουν να
αποµακρύνουν από την κατανάλωση τις κονσέρβες, των οποίων τα δοχεία παρουσιάζουν
τις ανωτέρω εκτροπές, εφαρµόζοντας τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
νοµοθεσίας για τα τρόφιµα
Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 45 της παρούσας για τη χρήση δοχείων, που
περιέχουν άλλοτε δηλητήρια, ως περιεκτών τροφίµων εφαρµόζεται και στα καταστήµατα
του παρόντος άρθρου.
16. Το χαρτί, που χρησιµοποιείται για την περιτύλιξη τροφίµων, τα οποία
τρώγονται όπως έχουν, θα είναι αµεταχείριστο, λευκό και απόλυτα καθαρό και, αν τα
τρόφιµα περιέχουν µεγάλο ποσοστό υγρασίας, αδιάβροχο. Για τον αποχωρισµό του
χαρτιού τούτου από τη δέσµη, στην οποία ανήκει, θα χρησιµοποιείται κατάλληλος
δακτυλοβρεκτήρας, δηλ. καθαρό σφουγγάρι, φυσικό ή ανθεκτικό (αφρολέξ),
τοποθετηµένο σε κατάλληλη θήκη µε ανάλογη ποσότητα καθαρού νερού. Πλησίον κάθε
χρησιµοποιούµενης δέσµης χαρτιού περιτύλιξης θα υπάρχει ένας δακτυλοβρεχτήρας. Η
διαβροχή του δακτύλου µε σάλιο για τον αποχωρισµό του χαρτιού από τη δέσµη του
απαγορεύεται.
Τα χρησιµοποιούµενα για τη συσκευασία γλυκισµάτων κουτιά ή δίσκοι από
χαρτόνι θα καλύπτονται εσωτερικά µε αµεταχείριστο, λευκό, αδιάβροχο και απόλυτα
καθαρό χαρτί ή άλλο παρόµοιο υλικό.
Το κρέας και τα ψάρια θα περιτυλίγονται µε αµεταχείριστο και απόλυτα καθαρό
χαρτί ή άλλο παρόµοιο υλικό, που θα πληροί τους καθοριζόµενους µε τις ισχύουσες
Αγορανοµικές ∆ιατάξεις όρους.
Το χρησιµοποιούµενο για την παρασκευή χαρτοσακουλών, προοριζόµενων για την
τοποθέτηση φρούτων, κηπευτικών κ.τ.όµ., χαρτί θα είναι απόλυτα καθαρό και
αµεταχείριστο. Απαγορεύεται η κατασκευή τέτοιων σακουλών από παλιό χαρτί η έντυπα ή
χειρόγραφα.
17. Όλοι οι χώροι των καταστηµάτων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έπιπλα,
τα ψυγεία, τα εργαλεία, τα σκεύη, κ.λπ. θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και απόλυτα
καθαρά. Τα εργαλεία, τα σκεύη και οι συσκευές, που χρησιµοποιούνται για τους
διάφορους χειρισµούς των τροφίµων, θα πλύνονται καθηµερινά µε ζεστό νερό και σαπούνι
ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγιεινής απόψεως απορρυπαντικό. Για τον σκοπό
αυτό στο κατάστηµα θα υπάρχει νιπτήρας (µπορεί να χρησιµοποιείται ο ίδιος και για το
πλύσιµο των χεριών) και εγκατάσταση ζεστού νερού (θερµοσίφωνας ή, στα µικρά
καταστήµατα, ηλεκτρικό «µάτι» µε κατσαρόλα).
Ιδιαίτερα τα κρεοπωλεία το ξύλο κοπής κρέατος θα καλύπτεται µετά από κάθε
χρήση µε κάλυµµα από λαµαρίνα και µετά το τέλος της εργασίας θα ξύνεται και
ακολούθως θα πλύνεται µε ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο απορρυπαντικό.
18. Οι πωλητές τροφίµων θα είναι υγιείς και απόλυτα καθαροί και θα φορούν
λευκή ή ανοιχτόχρωµη καθαρή µπλούζα.
Η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί να επιβάλει στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου την
πρόσληψη υπαλλήλου ταµία, αν κρίνει ότι η πελατειακή κίνησή τους παρέχει τέτοιες
δυνατότητες.
19. Γενικά οι διατάξεις των άρθρων, 32, 33, 34, 35 και 36 της παρούσας σχετικά µε
την καθαριότητα, τη συγκέντρωση κ.λπ. των απορριµάτων, τα κατοικίδια ζώα, την
εντοµοκτονία και µυοκτονία και το προσωπικό των καταστηµάτων τροφίµων,
εφαρµόζονται και στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 44
Υπεραγορές Τροφίµων («Σούπερ µάρκετς τροφίµων»)
1. Ορισµός: Υπεραγορά Τροφίµων ή «Σούπερ µάρκετς τροφίµων» είναι µεγάλο
κατάστηµα, στο οποίο πωλούνται κάθε είδους τρόφιµα, παρασκευασµένα και µη, καθώς
και είδη άσχετα µε τα τρόφιµα.
Αναλυτικότερα, στο ανωτέρω κατάστηµα επιτρέπεται να πωλούνται όλα τα είδη
παντοπωλείου, κατεψυγµένα τρόφιµα, ζωικής και φυτικής προελεύσεως, γάλα και τα
παράγωγά του, φαγητά και γλυκίσµατα σε πακέτα και εµφιαλωµένα οινοπνευµατώδη και
µη
ποτά,
καθώς
και
απορρυπαντικά,
είδη
καθαρισµού,
εντοµοκτόνα,
συµπεριλαµβανοµένων και των σκωροκτόνων σε πραγµατικά αεροστεγείς συσκευασίες,
καλλυντικά, είδη νοικοκυριού, εξοχής, ενδύσεως και υποδήσεως, παιδικά είδη, χαρτικά,
βιβλία, κλπ. µε την προϋπόθεση ότι θα καταλαµβάνουν ιδιαίτερους νοητούς χώρους
µακριά από τα τρόφιµα.
∆εν επιτρέπεται η πώληση στα ανωτέρω καταστήµατα νωπών ψαριών, εκτός αν
υπάρχει ιδιαίτερος για το σκοπό αυτό χώρος 20 τ.µ. τουλάχιστον, µε συγκρότηση
ιχθυοπωλείου, ο οποίος χωρίζεται από τους άλλους χώρους του καταστήµατος µε τοίχο
ύψους 2,50 τ.µ. Για την επικοινωνία του ιχθυοπωλείου µε το άλλο κατάστηµα µπορεί να
υπάρχει θύρα, η οποία όταν δεν χρησιµοποιείται, θα παραµείνει κλειστή.
2. Οι υπεραγορές τροφίµων ιδρύονται και λειτουργούν σε ανεξάρτητους από
κατοικίες χώρους µεγάρων ή άλλων κτιρίων και αποτελούνται από τα ακόλουθα
διαµερίσµατα:
α. Αίθουσα πωλήσεων, χωρισµένη νοητώς σε τµήµατα, το καθένα από τα οποία θα
έχει εµβαδόν 20 τ.µ. τουλάχιστον. Το συνολικό εµβαδόν της αίθουσας πωλήσεων θα είναι
τόσες φορές πολλαπλάσιο των 20 τ.µ., όσος είναι ο αριθµός των λειτουργούντων σ’ αυτήν
τµηµάτων όχι µικρότερο των 200 τ.µ.
β. Αποθήκη τροφίµων ανάλογης µε το µέγεθος της επιχειρήσεως εκτάσεως, η
οποία θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 της παρούσας. Για την
αποθήκευση των ειδών συσκευασίας θα υπάρχει ιδιαίτερος χώρος αποθηκεύσεως,
χωρισµένος έστω και ξυλοκατασκευή.
∆εν είναι απαραίτητη η αποθήκη τροφίµων σε Σούπερ Μάρκετς, τα οποία
διαθέτουν κεντρικές αποθήκες, που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν βάσει άδειας της
Αστυνοµικής Αρχής, σύµφωνα µε την παρ. 4 άρθρου 28 της παρούσας και από τις οποίες
εφοδιάζονται απευθείας οι αίθουσες πωλήσεως των καταστηµάτων τούτων.
γ. Αποχωρητήρια προσωπικού. Ο κατά φύλο αριθµός θέσεων του αποχωρητηρίου
προσωπικού θα είναι ανάλογος µε τον κατά φύλο αριθµό των εργαζοµένων ατόµων,
σύµφωνα µε το άρθρο 25 της παρούσας, οι διατάξεις του οποίου εφαρµόζονται και στα
καταστήµατα του παρόντος άρθρου.
δ. Αποδυτήρια προσωπικό, σύµφωνα µε το άρθρο 30 της παρούσας.
ε. Γραφεία.
3. Αν τα ανωτέρω καταστήµατα διαθέτουν και φαγητά ή γλυκίσµατα,
παρασκευαζόµενα στο ίδιο κατάστηµα, θα υπάρχουν και ιδιαίτερα παρασκευαστήρια
φαγητών ή γλυκισµάτων, εµβαδού 40 τ.µ. τουλάχιστον το καθένα. Αν υπάρχουν και τα
δύο εργαστήρια (µαγειρικής και ζαχαροπλαστικής ) αυτά θα είναι χωρισµένα µεταξύ τους
µε τοίχο ύψους 2,50 µ. τουλάχιστον. Σε περίπτωση που ψήνονται µόνον κοτόπουλα, ο
χώρος προετοιµασίας, ψησίµατος και προσφοράς τους θα είναι τουλάχιστον 20 τ.µ.
Πάντως, για κάθε τµήµα πωλήσεως φαγητών ή γλυκισµάτων, ανεξάρτητα από το αν τα
είδη αυτά παρασκευάζονται σε παρασκευάζονται σε παρασκευαστήρια του ιδίου του
καταστήµατος, εντός ή εκτός τούτου, ή προέρχονται από άλλα νοµίµως λειτουργούντα

εργοστάσια ή εργαστήρια, θα υπάρχει ιδιαίτερος νοητώς χώρος εµβαδού 20 τ.µ.
τουλάχιστον. Σε εµφανές σηµείο του κάθε τµήµατος θα υπάρχει ανηρτηµένη επιγραφή µε
την ένδειξη «Τµήµα έτοιµων φαγητών» ή «τµήµα ειδών ζαχαροπλαστικής».
4. Η ίδρυση και λειτουργία στα Σούπερ µάρκετς τµήµατος πρατηρίου ειδών
αρτοποιίας επιτρέπεται µόνον εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που
καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσίας για την αρτοποιία
και πρατήρια άρτου (Ν. 7265/77, κοινή υπουργική απόφαση Α2-1218/77, άρθρο 48 της
παρούσας κ.λπ.).
5. Τα πωλούµενα είδη θα είναι τοποθετηµένα µε τάξη µέσα στο κατάστηµα.
Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδοµική γραµµή του κτιρίου,
στην πρασιά ή στο πεζοδρόµιο, µε εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, που τρώγονται
κατόπιν αποφλοιώσεως, τα οποία µπορεί να εκθέτονται έξω από το κατάστηµα,
καταλαµβάνοντας χώρο µέχρι 1 µ. από την οικοδοµική γραµµή του κτιρίου, εφόσον τούτο
δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις σχετικές διατάξεις Νόµων, ∆/γµάτων κ.λπ.
Στα τµήµατα οπωρολαχανοπωλείων η πώληση λαχανικών επιτρέπεται µόνον
εφόσον θα έχουν αφαιρεθεί οι ρίζες τους.
Τα είδη καθαρισµού, αποσµητικά χώρων, εντοµοκτόνα, είδη Μονοπωλίου και
τυποποιηµένες ζωοτροφές θα τοποθετούνται σε ιδιαίτερους νοητώς χώρους, µακριά από
τρόφιµα και κατά τρόπο που να µην είναι δυνατό να τα επηρεάσουν. Ειδικότερα, στα
ράφια µε τις ζωοτροφές θα υπάρχει αναρτηµένη επιγραφή µε την ένδειξη «ζωοτροφές».
6. Τα εγκυτιωµένα συντηρηµένα τρόφιµα (κονσέρβες) θα τοποθετούνται σε
δροσερά µέρη, τα οποία δεν θα επηρεάζονται από τις ηλιακές ακτίνες και γενικά από τις
υψηλές θερµοκρασίες του περιβάλλοντος. Στις αποθήκες των Σούπερ µάρκετς τα
εγκυτιωµένα τρόφιµα θα διατηρούνται σε ξηρό περιβάλλον µε σταθερή χαµηλή
θερµοκρασία, κατά προτίµηση +10οC, που θα αερίζονται καλά.
7. Τα µη συσκευασµένα τρόφιµα, τα οποία τρώγονται όπως έχουν, χωρίς
προηγουµένως να βρασθούν ή ψηθούν ή αποφλοιωθούν, θα διατηρούνται σε ερµητικά
κλειστές, προθήκες, κατά τρόπο που να προφυλάσσονται από τις µύγες, τις κατσαρίδες,
τους ποντικούς, τον κονιορτό, τα καυσαέρια και κάθε άλλου είδους ρυπάνσεις. Τα φρούτα,
που τρώγονται, χωρίς προηγουµένως να αποφλοιωθούν, θα προφυλάσσονται κατά το
δυνατό από τις ανωτέρω ρυπάνσεις τοποθετούµενα απαραίτητα στο εσωτερικό του
καταστήµατος.
Απαγορεύεται η ψηλάφηση των ανωτέρω τροφίµων από το προσωπικό και τους
πελάτες του καταστήµατος. Υπεύθυνοι για τούτο είναι οι απασχολούµενοι σε κάθε τµήµα
υπάλληλοι του καταστήµατος.
8. Τα ευαλλοίωτα τρόφιµα θα διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία επαρκούς
χωρητικότητας, υπό την απαραίτητη, ανάλογα µε το είδος των τροφίµων και τον
επιθυµητό χρόνο συντηρήσεώς τους, σταθερή θερµοκρασία. ∆εν επιτρέπεται η έκθεση
ευαλλοίωτων τροφίµων εκτός ψυγείων. Αν η επιχείρηση επιθυµεί την έκθεση
ευαλλοίωτων τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων και των ωµών κρεάτων, θα πρέπει να
υπάρχουν κατάλληλα ψυγεία προθήκες. Αν τα ευαλλοίωτα τρόφιµα είναι συσκευασµένα,
µπορεί για την έκθεσή τους να χρησιµοποιούνται ειδικά ανοικτά ψυγεία.
Γενικά για τη συντήρηση των ανωτέρω ευαλλοίωτων τροφίµων µε απλή ψύξη θα
υπάρχει σταθερή χαµηλή θερµοκρασία κατώτερη των +7οC. Ειδικότερα η συντήρηση του
νωπού κρέατος µε απλή ψύξη θα γίνεται σε ειδικά ηλεκτρικά ψυγεία υπό σταθερή
θερµοκρασία κάτω των +7οC, των δε πτηνών, θηραµάτων και σπλάχνων κάτω των +4οC.
Προκειµένου για κατεψυγµένα τρόφιµα (κρέατα, πουλερικά, θηράµατα, ψάρια και
άλλα αλιεύµατα, κηπευτικά, κ.λπ.), η συντήρησή τους θα γίνεται σε ειδικά ψυγεία
καταψύξεως µε την κίνηση του καταστήµατος χωρητικότητας, µε ιδιαίτερο για κάθε

πωλούµενο συναφές είδος ψυκτικό θάλαµο, και υπό σταθερή ψύξη τουλάχιστον –15ο C
για τα κρέατα και κηπευτικά και -18ο C για τα ψάρια, τα πτηνά, τα θηράµατα και τα
σπλάχνα. Η έκθεση των ανωτέρω κατεψυγµένων ειδών εκτός ψυγείων καταψύξεως καθώς
και η απόψυξη και επανακατάψυξή τους, απαγορεύεται.
Τα κάθε είδους ψυγεία θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζει
το άρθρου 29 της παρούσας.
9. Στα τµήµα τα κρεοπωλείου ο κιµάς θα κόβεται παρουσία του πελάτη η δε
προορισµένη για την κοπή του κιµά µηχανή θα είναι τοποθετηµένη σε κατάλληλο ύψος, το
πολύ 1,20 µ., από το δάπεδο, ώστε να µπορεί ο πελάτης να ελέγχει εύκολα την ποιότητα
των χρησιµοποιούµενων για την κοπή του κιµά τεµαχίων κρέατος. Η διατήρηση έτοιµου
κιµά στα κρεοπωλεία επιτρέπεται µόνον µε τις προϋποθέσεις, που καθορίζει η σχετική
νοµοθεσία.
10. Αν λειτουργούν στα Σούπερ µάρκετς τµήµατα ιχθυοπωλείου, η κατασκευή και
η συγκρότηση τούτων, καθώς και ο τρόπος συντηρήσεως και εκθέσεως των κάθε είδους
αλιευµάτων, θα είναι σύµφωνα µε τις παρ. 9 και 12 του άρθρου 43 της παρούσας.
11. Τα κάθε είδους τρόφιµα θα έχουν τους συνήθεις οργανοληπτικούς χαρακτήρες
(οσµή, γεύση, όψη) και θα πληρούν, ως προς την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου,
τους υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις, που ορίζουν ο Κώδικας Τροφίµων και οι
διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας για τα τρόφιµα.
Τα πωλούµενα στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου τρόφιµα και ποτά, τα οποία
είναι προϊόντα κατεργασίας ή αναµείξεως τροφίµων ή έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε
επεξεργασία (παστερίωση, συσκευασία, κλπ), πρέπει να προέρχονται από νοµίµως
λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια τροφίµων ή ποτών. Η προέλευση των ανωτέρω
ειδών, θα αποδεικνύεται κάθε φορά βάσει των τιµολογίων πωλήσεως ή των δελτίων
αποστολής.
Τα δοχεία συσκευασίας των κονσερβοποιηµένων τροφίµων δεν θα παρουσιάζουν
οποιαδήποτε διόγκωση ή σύνθλιψη σε σηµαντικό βαθµό ή οξειδώσεις ή µεταγενέστερες
συγκολλήσεις σε διάφορα σηµεία ή οποιαδήποτε λύση στης στεγανότητάς τους και θα
πληρούν όλους τους όρους των σχετικών µε τα υλικά συσκευασίας τροφίµων, διατάξεων
του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Τα αρµόδια όργανα υγειονοµικού ελέγχου οφείλουν να
αποµακρύνουν από την κατανάλωση τις κονσέρβες, των οποίων τα δοχεία παρουσιάζουν
τις ανωτέρω εκτροπές, εφαρµόζοντας τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
νοµοθεσίας για τα τρόφιµα.
Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 45 της παρούσας για τη χρήση δοχείων, που
περιείχαν άλλοτε δηλητήρια, ως περιεκτών τροφίµων εφαρµόζεται και στα καταστήµατα
του παρόντος άρθρου.
12. Το χαρτί, που χρησιµοποιείται για την περιτύλιξη τροφίµων, τα οποία
τρώγονται όπως έχουν, θα έχουν αµεταχείριστο, λευκό και απόλυτα καθαρό και, αν τα
τρόφιµα περιέχουν µεγάλο ποσοστό υγρασίας, αδιάβροχο. Για τον αποχωρισµό του
χαρτιού τούτου από τη δέσµη, στην οποία ανήκει, θα χρησιµοποιείται κατάλληλος
δακτυλοβρεκτήρας, δηλ. καθαρό σφουγγάρι, φυσικό ή ανθεκτικό (αφρολέξ),
τοποθετηµένο σε κατάλληλη θήκη µε ανάλογη ποσότητα καθαρού νερού. Πλησίον κάθε
χρησιµοποιηµένης δέσµης χαρτιού περιτυλίξεως θα υπάρχει ένας δακτυλοβρεκτήρας. Η
διαβροχή του δακτύλου µε σάλιο για τον αποχωρισµό του χαρτιού από τη δέσµη του
απαγορεύεται.
Τα χρησιµοποιούµενα για τη συσκευασία γλυκισµάτων κουτιά ή δίσκοι από
χαρτόνι θα καλύπτονται εσωτερικά µε αµεταχείριστο, λευκό, αδιάβροχο και απόλυτα
καθαρό χαρτί ή παρόµοιο υλικό.

Το κρέας και τα ψάρια θα περιτυλίγονται µε αµεταχείριστο και απόλυτα καθαρό
χαρτί ή άλλο παρόµοιο υλικό, που θα πληροί τους καθορισµένους µε τις ισχύουσες
Αγορανοµικές ∆ιατάξεις και όρους.
Το χρησιµοποιούµενο για την παρασκευή χαρτοσακουλών, προοριζόµενων για την
τοποθέτηση φρούτων, κηπευτικών, κ.τ.όµ. χαρτί, θα είναι απόλυτα καθαρό και
αµεταχείριστο. Απαγορεύεται η κατασκευή τέτοιων σακουλών από παλιό χαρτί ή έντυπα ή
χειρόγραφα.
13. Αν λειτουργούν σε Σούπερ µάρκετς τµήµατα πωλήσεως σε πακέτα έτοιµων
φαγητών ή/και γλυκισµάτων, η συγκρότηση και ο εξοπλισµός των τµηµάτων τούτων,
καθώς και ο τρόπος διατηρήσεως ή διαθέσεώς των φαγητών ή/και γλυκισµάτων, θα είναι
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 38 ή/και 39, αντίστοιχα της παρούσας.
Σε περιπτώσεις που τα φαγητά ή/και τα γλυκίσµατα παρασκευάζονται σε
παρασκευαστήρια της επιχειρήσεως του Σούπερ µάρκετς, εντός ή εκτός του
καταστήµατος, ως προς την κατασκευή, τη συγκρότηση και τον εξοπλισµό τους τα
παρασκευαστήρια αυτά θα πληρούν, πέρα από τους περιγραφόµενους στην παραγρ. 3 του
παρόντος όρους, και τους όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζουν οι διατάξεις της παρ. 3
εδ. α περίπτ. (2) άρθρου 38 και της παρ. 4 εδ. α’ περίπτ. (2) άρθρου 39, αντίστοιχα της
παρούσας.
14. Όλοι οι χώροι των καταστηµάτων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έπιπλα,
τα ψυγεία, τα εργαλεία, τα σκεύη, κ.λπ., θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και απόλυτα
καθαρά. Σε εργαλεία, τα σκεύη και οι συσκευές, που χρησιµοποιούνται κατά τους
διαφόρους χειρισµούς των τροφίµων, θα πλύνονται καθηµερινά µε ζεστό νερό και σαπούνι
ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγιεινής απόψεως απορρυπαντικό. Για τον σκοπό
αυτό θα υπάρχει σε κάθε κατάστηµα νεροχύτης µε εγκατάσταση ζεστού και κρύου νερού.
Ιδιαίτερα στο τµήµα κρεοπωλείου το ξύλο κοπής κρέατος θα καλύπτεται µετά από
κάθε χρήση του µε κατάλληλο κάλυµµα από λαµαρίνα και µετά το τέλος της εργασίας,
αφού ξυθεί καλά, θα πλύνεται µε ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό
από υγιεινής απόψεως απορρυπαντικό.
15. Οι πωλητές τροφίµων θα είναι υγιείς και απόλυτα καθαροί και θα φορούν
λευκή ή ανοικτόχρωµη µπλούζα.
Στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική η πρόσληψη
υπαλλήλων ταµείων.
16. Γενικά, οι διατάξεις του προηγούµενου Κεφαλαίου, οι αναφερόµενες στους
γενικούς όρους ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστηµάτων τροφίµων και ποτών,
εφαρµόζονται και για τα καταστήµατα του παρόντος άρθρου, για κάθε δε τµήµα τούτων,
στο οποίο πωλούνται τρόφιµα, έχουν εφαρµογή και οι διατάξεις του σχετικού µε το τµήµα
αυτό άρθρου του παρόντος Κεφαλαίου.
17. Στη χορηγούµενη άδεια λειτουργίας θα αναφέρεται ο γενικός τίτλος του
καταστήµατος «Υπεραγορά Τροφίµων» ή «Σούπερ µάρκετ τροφίµων» και θα
κατονοµάζονται σ’ αυτή όλα ανεξαιρέτως τα τµήµατα, που επιτρέπεται να λειτουργήσουν
σ’ αυτό, όπως λ.χ. Υπεραγορά τροφίµων µε τµήµατα ειδών παντοπωλείου, κρεοπωλείου,
κατεψυγµένων ειδών, εµφιαλωµένων ποτών, έτοιµων φαγητών σε πακέτα ειδών
ζαχαροπλαστικής, ειδών καθαρισµού, ειδών νοικοκυριού, κ.λπ.
∆εν επιτρέπεται η χορήγηση ιδιαίτερης για κάθε τµήµα Υπεραγοράς Τροφίµων
άδειας. Σε περίπτωση προσθήκης στην Υπεραγορά Τροφίµων νέων Τµηµάτων, απαιτείται
νέα άδεια λειτουργίας, σύµφωνα µε την παρ. 4 άρθρου 6, της παρούσας.
Άρθρο 45
Αποθήκες τροφίµων ή/και ποτών χονδρικού εµπορίου.

1.Ορισµός: Ως αποθήκες τροφίµων ή/ και ποτών χονδρικού εµπορίου εννοούνται οι
χώροι στους οποίους αποθηκεύονται µέχρι να διατεθούν στο λιανικό εµπόριο, τρόφιµα ή/
και ποτά κατεψυγµένα σε σάκους, κιβώτια, δοχεία, κ.τ.όµ.
2. Οι αποθήκες του παρόντος άρθρου θα είναι µόνιµης κατασκευής (από λιθοδοµή,
πλινθοδοµή, κτ.όµ.), θα αερίζονται πλήρως και θα φωτίζονται επαρκώς και δεν θα έχουν
υγρασία.
Πέρα από τα ανωτέρω, οι αποθήκες τροφίµων ή/ και ποτών, χονδρικού εµπορίου
θα πληρούν και τους ακόλουθους όρους, ώστε να αποκλείεται η είσοδος και η ανάπτυξη σ’
αυτές ποντικών:
α) Τα δάπεδα θα καλύπτονται καθολικά από συνεχές, αδιαπότιστο και µη εύθρυπτο
υλικό (µωσαϊκό, πέτρινες πλάκες, µπετόν κ.τ.όµ.). Οι επιφάνειες των δαπέδων θα είναι
κατά προτίµηση λείες, εκτός αν πρόκειται για µεγάλες αποθήκες, στις οποίες εισέρχονται
για φορτοεκφόρτωση φορτηγά αυτοκίνητα και η τοποθέτηση των εµπορευµάτων γίνεται
µε µηχανικά µέσα (ανυψωτικά περονοφόρα µηχανήµατα), η κίνηση των οποίων απαιτεί
ειδικές συνθήκες δαπέδων για την αποφυγή ολισθήσεων και προσκρούσεων.
Οι επιφάνειες των δαπέδων θα παρουσιάζουν κλίσεις προς φρεάτια δαπέδου,
εφοδιασµένα µε σιφώνια, για τον εύκολο καθαρισµό και ξέπλυµα µε νερό. Τα στόµια των
φρεατίων τούτων θα καλύπτονται µε µεταλλικές σχάρες στις οποίες τα κενά δεν θα είναι
µεγαλύτερα των 5 χλστµ.
β. Οι τοίχοι σε ύψος 0,30 µ. από την επιφάνεια του δαπέδου θα είναι επενδυµένοι
µε σκληρή τσιµεντοκονία πάχους 2 εκτστµ., τουλάχιστον. Σε όλη την έκτασή τους οι
τοίχοι θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, χωρίς οποιεσδήποτε φθορές, και θα
ασβεστοχρίζονται συχνά, ώστε να είναι πάντοτε καθαρές.
γ. Οι θύρες, αν δεν είναι µεταλλικές, θα επενδύονται στο κάτω µέρος και σε ύψος 0,30 µ.
από την επιφάνεια του δαπέδου µε χοντρή λαµαρίνα και δεν θα παραµένουν κενά µεταξύ
αυτών και του δαπέδου µεγαλύτερα των 5 χλστµ. από τα οποία θα είναι δυνατό να
παραµένουν ποντικοί.
δ. Στα παράθυρα και σε κάθε άνοιγµα των τοίχων θα υπάρχει χοντρό
συρµατόπλεγµα, του οποίου τα ανοίγµατα δεν θα είναι µεγαλύτερα των 5 χλστµ.
3. Αν σε αποθήκη τροφίµων ή/και ποτών χονδρικού εµπορίου εµφανισθούν
ποντικοί, ο υπεύθυνος της επιχειρήσεως πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
εξόντωσή τους, ζητώντας, αν χρειασθεί, σχετικές οδηγίες από την Υγειονοµική Υπηρεσία.
4. Οι σάκοι, τα κιβώτια, δοχεία κ.λπ., που περιέχουν τρόφιµα, θα τοποθετούνται
πάνω σε βάθρα ύψους 0,30 µ. τουλάχιστον από την επιφάνεια του δαπέδου και σε
απόσταση 0,20 µ. το λιγότερο από τους τοίχους και γενικά κατά τρόπο που να
εξασφαλίζεται ο αερισµός τους και ο εύκολος καθαρισµός των χώρων.
5. Τα ευαλλοίωτα τρόφιµα θα διατηρούνται σε ψυκτικούς θαλάµους επαρκούς
χωρητικότητας υπό σταθερή ψύξη ή κατάψυξη και κατάλληλη υγροµετρική κατάσταση,
ανάλογη µε το είδος των τροφίµων και τον επιθυµητό χρόνο συντηρήσεώς τους, σύµφωνα
µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.
Τα εγκυτιωµένα συντηρηµένα τρόφιµα (κονσέρβες) θα διατηρούνται σε ξηρούς
χώρους σταθερής χαµηλής θερµοκρασίας (ιδανική θερµοκρασίας +10ο C, ενώ µεγαλύτερη
µειώνει ανάλογα το χρόνο συντηρήσεώς τους).
Τα δοχεία συσκευασίας των κονσερβοποιηµένων τροφίµων δεν θα παρουσιάζουν
οποιαδήποτε διόγκωση ή οξειδώσεις ή µεταγενέστερες συγκολλήσεις σε διάφορα σηµεία
τους ή οποιαδήποτε λύση της στεγανότητάς τους και θα πληρούν όλους τους όρους των
σχετικών µε τα υλικά συσκευασίες των τροφίµων διατάξεων του Κώδικα Τροφίµων και
Ποτών.

Τα αρµόδια Όργανα υγειονοµικού ελέγχου οφείλουν να αποκλείουν από την
κατανάλωση τις κονσέρβες, των οποίων τα δοχεία παρουσιάζουν τις ανωτέρω εκτροπές,
εφαρµόζοντας τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας για τα τρόφιµα.
∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση τροφίµων και ποτών σε δοχεία, που είχαν
χρησιµοποιηθεί άλλοτε ως περιέκτες για τη συσκευασία φυτοφαρµάκων ή εντοµοκτόνων ή
οποιωνδήποτε παρόµοιων δηλητηρίων. Σε περιπτώσεις, που από τις ενδείξεις του δοχείου
(τύπος δοχείου, επιγραφές κλπ) προκύπτει ότι τούτο είχε χρησιµοποιηθεί άλλοτε ως
περιέκτης για τη συσκευασία εντοµοκτόνων ή φυτοφαρµάκων ή δηλητηρίων γενικά, το
περιεχόµενό του δεσµεύεται χωρίς εργαστηριακή εξέταση και ακολούθως θα
καταστρέφεται ή, εφόσον είναι δυνατό, θα βιοµηχανοποιείται, σύµφωνα µε το άρθρο 7
παρ. 3 της ∆ΥΑ 2903/60 (ΦΕΚ 179/60 τ. Β’), και ο κάτοχός του µηνύεται.
Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται και στα καταστήµατα και
εργαστήρια τροφίµων ή ποτών γενικά.
6. Στις αποθήκες τροφίµων ή/ και ποτών χονδρικού εµπορίου θα υπάρχει τάξη και
καθαριότητα. Τυχόν κενά είδη συσκευασίας θα φυλάσσονται σε ιδιαίτερο χώρο των
ανωτέρω αποθηκών.
Στις ανωτέρω αποθήκες δεν θα διατηρούνται είδη άσχετα µε τα τρόφιµα. Κατ’
εξαίρεση µπορεί να διατηρούνται σε ιδιαίτερο, έστω και νοητώς χωρισµένο, χώρο της
αποθήκης είδη από τα επιτρεπόµενα να πωλούνται στα παντοπωλεία, όπως είναι τα είδη
καθαρισµού, αποσµητικά χώρων, εντοµοκτόνα, τυποποιηµένες ζωοτροφές κ.λ.π.
7. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επεξεργασία ή κατεργασία ή συσκευασία
τροφίµων ή ποτών στους χώρους αποθηκεύσεώς του.
8. Στις αποθήκες του παρόντος άρθρου είναι απαραίτητη η ύπαρξη, ανάλογου µε
τον αριθµό των εργαζοµένων ατόµων αριθµού, αποχωρητηρίων προσωπικού, σύµφωνα µε
το άρθρο 25 της παρούσας.
9. Οι εργαζόµενοι θα φορούν ειδικές φόρµες εργασίας και θα είναι εφοδιασµένοι
µε βιβλιάριο υγείας.
10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στις αποθήκες τροφίµων,
που προορίζονται για τον εφοδιασµό πλοίων κλπ., καθώς και στις αποθήκες
οπωρολαχανικών χονδρικού εµπορίου.
Άρθρο 46
Λαϊκές Αγορές
1. Ορισµός: Λαϊκή αγορά είναι υπαίθριος χώρος, στο οποίο γίνεται η απευθείας
διάθεση αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς, καθώς και η διάθεση και άλλων
τροφίµων ή και ειδών άσχετων µε τα τρόφιµα, σε χαµηλές τιµές µε σκοπό την
εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Η έννοια της Λαϊκής Αγοράς είναι διαφορετικά από
εκείνη της ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής Αγοράς ή του Κτιριακού συγκροτήµατος
Συνεταιριστικού Καταστηµαταρχών Λαϊκών Αγορών, που αναφέρεται στο εδάφιο α της
παρ. 5 άρθρου 43 της παρούσας.
2. Τα είδη, που επιτρέπεται να πωλούνται στις Λαϊκές Αγορές, καθορίζονται µε την
εκάστοτε ισχύουσα σχετική Νοµοθεσία του Υπουργείου Εµπορίου.
3. Κατά την επιλογή του χώρου για την εγκατάσταση Λαϊκής Αγοράς σε µια
περιοχή, η αρµόδια Επιτροπή, συγκροτηµένη σύµφωνα µε την ανωτέρω σχετική
νοµοθεσία, φροντίζει ώστε ο χώρος αυτός να πληροί κατά το δυνατό τους ακόλουθους
υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις:

α.- Να είναι ανοικτός και ικανής εκτάσεως, απαραίτητα ασφαλτοστρωµένος ή
τσιµεντοστρωµένος, µε ελαφρά κλίση για την αποµάκρυνση των νερών της βροχής.
Τέτοιοι χώροι είναι οι πλατείες, διασταυρώσεις δρόµων κ.τ.όµ.
β.- Να υπάρχουν σηµεία υδροληψίας από το σύστηµα υδρεύσεως της πόλεως και
φρεάτια υπονόµων.
γ.- Να υπάρχει συγκρότηµα κοινόχρηστων αποχωρητηρίων, αλλιώς να είναι
δυνατή η εξυπηρέτηση των πωλητών από τα αποχωρητήρια πλησίον υπαρχόντων
καταστηµάτων.
4. Ο χώρος Λαϊκής Αγοράς θα χωρίζεται νοητώς σε δύο τµήµατα, ένα για την πώληση των
τροφίµων και άλλο για την πώληση ειδών άσχετων µε τα τρόφιµα.
5. Ο ανωτέρω χώρος θα καθαρίζεται και θα πλύνεται µετά τη λήξη της λειτουργίας
της Λαϊκής Αγοράς από το Συνεργείο Καθαριότητας της ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής Αρχής,
το οποίο θα αποκοµίζει και τα κάθε είδους απορρίµµατα που προήλθαν από αυτή.
6. Τα πωλούµενα είδη τροφίµων θα εκθέτονται πάνω σε τραπέζια ή πάγκους και
κάτω από κατάλληλες τέντες ή σε ειδικά σχήµατα. Τα τρόφιµα, που τρώγονται όπως
έχουν, χωρίς προηγουµένως να αποφλοιωθούν ή να ψηθούν ή να βρασθούν, θα
προστατεύονται από τις µύγες, τον κονιορτό και κάθε είδους άλλες ουσίες ρυπάνσεις, είτε
τοποθετούµενα µέσα σε υαλόφρακτες προθήκες, είτε καλυπτόµενα µε λεπτό ύφασµα
(τούλι), ανάλογα µε τη φύση του τροφίµου.
Επιτρέπεται να πωλούνται στις Λαϊκές Αγορές, τοποθετηµένα πάνω σε πάγκους ή
τραπέζια, ορισµένα είδη παντοπωλείου, τα οποία δεν έχουν ανάγκη συντηρήσεως µε ψύξη,
όπως είναι οι ελιές, τα τουρσιά και τα αλίπαστα, µε την προϋπόθεση ότι τα τρόφιµα που
τρώγονται όπως έχουν (ελιές, τουρσιά κ.λ.π.), χωρίς βρασµό ή καθαρισµό, θα εκθέτονται
τοποθετηµένα µέσα σε κλειστές υαλόφρακτες προθήκες.
Επιτρέπεται η πώληση σε Λαϊκές Αγορές ειδών παντοπωλείου, νωπών ή
κατεψυγµένων πουλερικών, αλλαντικών σε ολόκληρα τεµάχια και άλλων τροφίµων,
εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις άλλης σχετικής νοµοθεσίας και
συντρέχουν οι κατωτέρω υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις:
α.- Για τον σκοπό αυτόν θα χρησιµοποιούνται ειδικά διασκευασµένα οχήµατα,
αυτοκίνητα ή ρυµουλκούµενα, µε κλειστό αµάξωµα εµβαδού τουλάχιστον 5 τ.µ. των
οποίων η χρήση για άλλους σκοπούς απαγορεύεται.
β. –Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοιχωµάτων και του δαπέδου του αµαξώµατος
θα είναι αδιαπότιστες και λείες. Αν τα τοιχώµατα έχουν επενδυθεί µε λαµαρίνα ή ξύλο, οι
επιφάνειες τούτων θα είναι απαραίτητα ελαιοχρωµατισµένες.
γ.- Αν γίνεται χρήση νερών, θα υπάρχει κλειστή δεξαµενή ή δοχείο, ανάλογης µε
την ποσότητα του χρησιµοποιούµενου νερού χωρητικότητας, προοριζόµενη για τη
συγκέντρωση των ακάθαρτων νερών. Η δεξαµενή αυτή ή το δοχείο θα αδειάζει, όταν
γεµίζει, στο πλησιέστερο φρεάτιο του δικτύου υπονόµων ή σε βόθρο. Αν ο όγκος των
ακάθαρτων νερών είναι µεγάλος, συνιστάται η δεξαµενή να είναι ρυµουλκούµενη.
δ.- Θα υπάρχει υαλόφρακτη προθήκη για την προστασία των τροφίµων, που
τρώγονται όπως έχουν, από τις µύγες, τον κονιορτό και άλλες ρυπάνσεις και µολύνσεις.
ε.- Τα ευαλλοίωτα τρόφιµα θα διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία, είτε ηλεκτρικά,
τα οποία θα συνδέονται µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η. ή µε ιδιαίτερη γεννήτρια ή θα είναι
τέτοιας τεχνολογίας, ώστε να αποθηκεύουν την απαραίτητη ψύξη κατά την επί ορισµένο
χρόνο σύνδεσή τους µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η., είτε θα λειτουργούν µε άλλο είδος ενέργειας
(υγραέριο, πετρέλαιο κ.τ.όµ). Τα οχήµατα πωλήσεως κατεψυγµένων προϊόντων θα
διαθέτουν ψυγείο καταψύξεως. Γενικά, οι σχετικές µε τη συντήρηση των ευαλλοίωτων
τροφίµων διατάξεις της παρούσας και άλλων Υγειονοµικών ∆ιατάξεων, ∆/των κ.λ.π.
εφαρµόζονται και στα κινητά καταστήµατα των Λαϊκών Αγορών.

στ.- Θα υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία, σκεύη και συσκευές, τα οποία θα
διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά. Το χρησιµοποιούµενο για την περιτύλιξη
των τροφίµων χαρτί θα είναι αµεταχείριστο και καθαρό και γενικά θα πληροί τους όρους,
που καθορίζει η παρ.10 του άρθρου 43 της παρούσας.
ζ.- Αν η Υγειονοµική Υπηρεσία κρίνει ότι η φύση και ο τρόπος διαθέσεως των
πωλουµένων τροφίµων απαιτούν πλύσιµο των οργάνων χειρισµού τούτων και συχνά
πλύσιµο των χεριών των πωλητών (π.χ. ενδεχοµένως πώληση τυροκοµικών προϊόντων,
εφόσον τούτο επιτρέπεται από τη σχετική νοµοθεσία για τις Λαϊκές Αγορές), µπορεί να
επιβάλει την ύπαρξη στα ανωτέρω οχήµατα ειδικής κλειστής υδαταποθήκης,
χωρητικότητας 1/2 κ.µ. περίπου, και νιπτήρα για το πλύσιµο των χεριών και εργαλείων.
Μετά το τέλος της εργασίας το νερό, που απέµεινε στη δεξαµενή, θα απορρίπτεται.
η.- Γενικά, το εσωτερικό των ανωτέρω οχηµάτων, τα ψυγεία, οι προθήκες κ.λ.π. θα
διατηρούνται απόλυτα καθαρά.
θ.- Τα κινητά καταστήµατα του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να διαθέτουν
είδη άσχετα µε τα τρόφιµα, µε εξαίρεση τα κινητά παντοπωλεία, τα οποία µπορεί να
διαθέτουν σε µικρές ποσότητες και είδη καθαρισµού, αποσµητικά χώρων, εντοµοκτόνα σε
πραγµατικά αεροσταγείς συσκευασίες και είδη Κρατικού Μονοπωλίου, εφόσον θα είναι
τοποθετηµένα στη µια πλευρά του αµαξώµατος και δεν απαγορεύεται τούτο από τη
σχετική νοµοθεσία του Υπουργείου Εµπορίου.
7. Για τη λειτουργία κινητού καταστήµατος του παρόντος άρθρου, απαιτείται άδεια
της οικείας Αστυνοµικής Αρχής του τόπου κατοικίας του κατόχου του, εκδιδόµενη
σύµφωνα µε τις σχετικές Αστυνοµικές ∆ιατάξεις «περί υπαιθρίων επαγγελµάτων» και
κατόπιν βεβαιώσεως της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι
περιγραφόµενοι στην παρ.6 του παρόντος άρθρου όροι.
Στην άδεια λειτουργίας του κινητού καταστήµατος θα αναγράφονται το
ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση κατοικίας του κατόχου του, τα επιτρεπόµενα να
προσφέρονται είδη και ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος. Αν το όχηµα είναι
ρυµουλκούµενο, στην ανωτέρω άδεια θα αναφέρεται ο αριθµός εγκρίσεως του τύπου του
από την αρµόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών και ο αριθµός, που έχει χαραχθεί σ’ αυτό από
τον κατασκευαστή του.
8. Στο εξωτερικό του οχήµατος θα αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο και η
∆ιεύθυνση κατοικίας του κατόχου του, καθώς και ο αριθµός της άδειας λειτουργίας
τούτου.
9. Για τη µεταφορά οπωροκηπευτικών από τους τόπους παραγωγής τους στις
Λαϊκές Αγορές ή σε άλλους χώρους διαθέσεώς τους και για τις συνθήκες εκθέσεως και
πωλήσεως τούτων δεν θέτονται περιορισµοί, ούτε απαιτείται για τον σκοπό αυτόν η
αναφερόµενη στην παρ. 7 ειδική άδεια.
Για τη χρήση των οχηµάτων πωλήσεως ψαριών και άλλων αλιευµάτων, νωπών ή
καταψυγµένων, και γενικότερα για τις συνθήκες πωλήσεως των ειδών τούτων στις Λαϊκές
Αγορές, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής Νοµοθεσίας. Γενικά, ο
πωλητής νωπών ψαριών και άλλων αλιευµάτων οφείλει να φροντίζει, ώστε:
κατά την έκθεση τούτων, είτε βρίσκονται µέσα σε ανοικτά κιβώτια (τελάρα), είτε είναι
τοποθετηµένα πάνω σε πάγκους να µη διακόπτεται η συντήρησή τους µε ικανή ποσότητα
τριµµένου πάγου και να µην εκθέτονται στις ηλιακές ακτίνες.
Τα νερά που προέρχονται από το λιώσιµο του πάγου, να διοχετεύονται µε σωλήνα σε
ειδική κλειστή δεξαµενή, όπως ορίζεται στο σηµείο γ της παρ. 6. Η απόρριψη των υγρών
τούτων στην επιφάνεια του εδάφους, απαγορεύεται.
10. Αν από την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία του Υπουργείου Εµπορίου
επιτρέπεται η προσφορά καφέ και αναψυκτικών ποτών στους χώρους των Λαϊκών

Αγορών, για τον σκοπό αυτόν θα χρησιµοποιούνται ειδικά οχήµατα, που πληρούν τους
όρους των κινητών καντινών (άρθρο 42 της παρούσας).
11. Κάθε πωλητής σε Λαϊκή Αγορά θα φροντίζει για την καθαριότητα του τοµέα
του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριµµάτων σε ειδικές πλαστικές
σακούλες, οι οποίες κατά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα παραδίδονται στο
Συνεργείο Καθαριότητας του ∆ήµου ή της Κοινότητας.
12. Οι πωλητές κάθε είδους τροφίµων σε Λαϊκές Αγορές θα είναι καθαροί και θα
έχουν εφοδιασθεί µε βιβλιάριο υγείας, σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και 36 της παρούσας.
Άρθρο 47
Πώληση τυποποιηµένων παγωτών, αναψυκτικών ποτών και ορισµένων ζαχαρωδών
προϊόντων στα αναπηρικά περίπτερα και καταστήµατα ψιλικών
1. Επιτρέπεται στα αναπηρικά περίπτερα:
α.
Τυποποιηµένων προϊόντων
καραµελοποιίας,
σοκολατοποιίας,
και
µπισκοτοποιίας.
β. Τυποποιηµένων παγωτών.
γ. Εµφιαλωµένων ή εγκυτιωµένων αναψυκτικών ποτών (πορτοκαλάδες, λεµονάδες,
coca cola, κ.τ.όµ.), µε εξαίρεση τους εµφιαλωµένους ή εγκυτιωµένους σακχαρούχους ή
µη, φυσικούς χυµούς ή συµπυκνωµένους χυµούς εσπεριδοειδών ή άλλους χυµούς φρούτων
ή λαχανικών, καθώς και εµφιαλωµένων ή εγκυτιωµένων µπυρών και τυποποιηµένου
έτοιµου καφέ.
Τα ανωτέρω είδη θα προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια,
στα οποία γίνεται και η συσκευασία τους, και θα διατηρούνται στους χώρους διαθέσεώς
τους υπό κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προστατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις και,
προκειµένου για ευαλλοίωτα τρόφιµα, από τις δυσµενείς επιδράσεις των υψηλών
θερµοκρασιών του περιβάλλοντος.
2. Κατά παρέκκλιση της προηγουµένης παραγράφου (σηµείο γ), επιτρέπεται η
πώληση στα αναπηρικά περίπτερα αναψυκτικών ποτών χύµα, εφόσον χρησιµοποιούνται
για τον σκοπό αυτό ψυκτικά µηχανήµατα στιγµιαίας αναµείξεως (POST ΜIX) υπό τους
όρους, που καθορίζονται κατωτέρω στην παρ. 7.
3. Τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου προϊόντα είναι δυνατό να
πωλούνται και σε καταστήµατα ψιλικών, εφόσον συντρέχουν οι περιγραφόµενες
κατωτέρω προϋποθέσεις.
4. Για την πώληση των τυποποιηµένων παγωτών και εµφιαλωµένων ή
εγκυτιωµένων αναψυκτικών ποτών στα αναπηρικά περίπτερα ή καταστήµατα ψιλικών,
καθώς και για την πώληση αναψυκτικών ποτών µε µηχανήµατα POST ΜIX στα
αναπηρικά περίπτερα, απαιτείται άδεια της Αστυνοµικής Αρχής µε σύµφωνη γνώµη της
αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, ότι
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου ή άλλης Υγειονοµικής
∆ιατάξεως για τις κατάλληλες συνθήκες διατηρήσεως των ανωτέρω ειδών.
Εξαιρετικά, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 6 Ν. 1043/80, η άδεια
πωλήσεως από αναπηρικά περίπτερα τυποποιηµένων παγωτών και αναψυκτικών ποτών,
εµφιαλωµένων ή εγκυτιωµένων ή παρεχοµένων χύµα µε µηχανήµατα POST ΜIX, θα
χορηγείται από την αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία. Για την απόκτηση της άδειας αυτής ο
ενδιαφερόµενος θα υποβάλει στην οικεία Υγειονοµική Υπηρεσία αίτηση, στην οποία θα
επισυνάπτει φωτοτυπία της άδειας του περίπτερου του και, αν πρόκειται για µισθωµένο
περίπτερο της Νοµαρχιακής αποφάσεως για το δικαίωµα µισθώσεως του, καθώς και
βεβαίωση της οικείας ∆ηµοτικής Αρχής ότι τυχόν τοποθέτηση των χρησιµοποιούµενων

ψυγείων στο πεζοδρόµιο (σε επαφή µε τις αντίστοιχες πλευρές του περιπτέρου) είναι
σύµφωνη µε τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας για τις προσόδους των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.
5. Η συντήρηση των παγωτών θα γίνεται σε ειδικά ηλεκτρικά ψυγεία υπό σταθερή
χαµηλή θερµοκρασία κατώτερη των –10ο C. Τα ψυγεία αυτά θα τοποθετούνται
υποχρεωτικά µέσα στο κατάστηµα.
Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις πωλήσεως παγωτών σε αναπηρικά περίπτερα, είναι
δυνατόν να επιτραπεί η εγκατάσταση µικρού ηλεκτρικού ψυγείου – συντηρητή παγωτών
έξω από το περίπτερο, σε επαφή µε τη µια πλευρά του, αν τα αρµόδια Υγειονοµικά
Όργανα διαπιστώσουν ότι το εσωτερικό του περίπτερου δεν υπάρχει επαρκής για τον
σκοπό αυτόν χώρος και µε την προϋπόθεση ότι η κατά τέτοιο τρόπο τοποθέτηση του
ψυγείου δεν εµποδίζει την κυκλοφορία των πεζών και δεν απαγορεύεται από τη σχετική
νοµοθεσία αρµοδιότητας άλλης Κρατικής Αρχής (Αστυνοµική, Τουριστική, κ.λπ.), καθώς
και ότι εφαρµόζονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας για τις προσόδους των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.
Οι διαστάσεις των τοποθετούµενων έξω από τα αναπηρικά περίπτερα ψυγείων δεν
πρέπει να είναι µεγαλύτερες των 1,10 µ. Χ 0,60 µ., προκειµένου για περίπτερα που
βρίσκονται σε κεντρικά σηµεία πόλεων, ή 1,35 µ. Χ 0,60 µ., αν τα περίπτερα βρίσκονται
σε ακραίες συνοικίες πόλεων ή σε χωριά.
Για τα παγωτά, θα υπάρχει µόνον ένα ψυγείο.
Η απαραίτητη για τη συντήρηση των παγωτών θερµοκρασία θα ελέγχεται συχνά,
από τα αρµόδια Υγειονοµικά Όργανα µε θερµόµετρα µη υδραργυρικά, τα οποία θα είναι
µόνιµα κρεµασµένα στα ψηλότερα σηµεία των εσωτερικών τοιχωµάτων των ψυγείων,
κατά τρόπο που να εξασφαλίζονται από το σπάσιµο, ή αν έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα
από τον κατασκευαστή των ψυγείων, ώστε ο έλεγχος της ψύξεως να γίνεται από το
εξωτερικό τους.
Τα συσκευασµένα σε κύπελλα τυποποιηµένα παγωτά θα προσφέρονται µε
κουτάλια µιας χρήσεως, ξύλινα ή πλαστικά, αποστειρωµένα και τοποθετηµένα κατά
τεµάχιο σε κλειστή θήκη από αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική.
6. Η ψύξη των εµφιαλωµένων ή εγκυτιωµένων αναψυκτικών ποτών θα γίνεται στο
ψυγείο, το οποίο θα βρίσκεται µέσα στο κατάστηµα. Εξαιρετικά, προκειµένου για
αναπηρικά περίπτερα, το ψυγείο τούτο µπορεί να τοποθετηθεί έξω από το περίπτερο, σε
επαφή µε τη µια πλευρά, όπως ορίζεται ανωτέρω για τα ψυγεία – συντηρητές παγωτών.
Για τα αναψυκτικά ποτά θα υπάρχει µόνο ένα ψυγείο.
Τα εµφιαλωµένα ή εγκυτιωµένα αναψυκτικά ποτά, οι µπύρες και ο τυποποιηµένος
έτοιµος καφές, αν πρόκειται να καταναλωθούν αµέσως, θα προσφέρονται µε σωληνίσκο
αναρροφήσεως µιας χρήσεως (καλαµάκι) αποστειρωµένο ή τοποθετηµένο σε ιδιαίτερη
κλειστή θήκη από αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική.
7. Για να επιτραπεί η λειτουργία σε αναπηρικό περίπτερο ψυκτικού µηχανήµατος
στιγµιαίας αναµείξεως (POST MIX) παγωµένων σακχαρούχων συµπυκνωµένων χυµών ή
εκχυλίσµατος καφέ κ.τ.όµ. µε οξυανθρακούχο ή µη παγωµένο νερό πρέπει:
α. Το µηχάνηµα τούτο να συνοδεύεται µε επίσηµη µετάφραση πιστοποιητικού της
αρµόδιας Κρατικής Υπηρεσίας της Χώρας προελεύσεώς του, στο οποίο θα φαίνεται ότι η
κατασκευή του είναι σύµφωνη µε τις εγκεκριµένες από την Υπηρεσία αυτή υγειονοµικές
προδιαγραφές και ότι αυτός ο τύπος µηχανήµατος χρησιµοποιείται στη χώρα προελεύσεώς
του για τον ανωτέρω σκοπό, και
β. Η εγκατάσταση του µηχανήµατος POST MIX στο περίπτερο πληροί τους
ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, ώστε τα περιεχόµενα ποτά να προστατεύονται από
τις αλλοιώσεις, τις µολύνσεις και κάθε άλλου είδους ρυπάνσεις.

Η κεφαλή του µηχανήµατος στην οποία υπάρχουν οι βαλβίδες παροχής των ποτών, θα
είναι τοποθετηµένη απαραίτητα µέσα στο περίπτερο.
Οι σακχαρούχοι συµπυκνωµένοι φυσικοί χυµοί ή το εκχύλισµα καφέ κ.τ.όµ. θα
διατηρούνται µέσα σε ανοξείδωτα δοχεία κλεισµένα αεροστεγώς.
Τα ανωτέρω δοχεία, η φιάλη που περιέχει το διοξείδιο του άνθρακος και ο ψύκτης θα
τοποθετούνται µέσα σε καλαίσθητο ερµάριο, τοποθετηµένο είτε στο εσωτερικό του
περίπτερου, είτε έξω από αυτό σε επαφή µε τη µία πλευρά του, όπως ορίζεται στην παρ. 3
του παρόντος άρθρου για τα ψυγεία συντηρητές παγωτών.
Το ψυκτικό µηχάνηµα θα συνδέεται απαραίτητα µε το δίκτυο υδρεύσεως της πόλεως ή του
οικισµού µε ιδιαίτερη υδραυλική εγκατάσταση.
Τα ποτήρια µιας χρήσεως πλαστικά ή χάρτινα, που χρησιµοποιούνται για την προσφορά
των ποτών, θα προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια και θα είναι
τοποθετηµένα σε κλειστές ειδικές θήκες, ώστε να προστατεύονται από τις µολύνσεις και
κάθε άλλου είδους ρυπάνσεις.
Για την απόρριψη των µεταχειρισµένων ποτηριών θα υπάρχει έξω από το περίπτερο
κατάλληλο δοχείο επαρκούς χωρητικότητας.
∆εν απαιτείται το ανωτέρω (σηµείο α’) πιστοποιητικό της αρµόδιας Κρατικής
Υπηρεσίας της χώρας προελεύσεώς τους, προκειµένου για µηχανήµατα POST MIX, τα
οποία έχουν κριθεί κατάλληλα για τον ανωτέρω σκοπό από το Ανώτατο Υγειονοµικό
Συµβούλιο. Τα µηχανήµατα αυτά, πέρα από το ότι θα συνοδεύονται µε επίσηµο
φωτοαντίγραφό της αποφάσεως του Υπουργού Κοιν. Υπηρεσιών, µε την οποία έχει
εγκριθεί η σχετική Γνωµοδότηση του Α.Υ.Σ., θα φέρουν µεταλλική πλάκα, στην οποία θα
είναι χαραγµένος ο αριθµός της ανωτέρω Υπουργικής αποφάσεως.
8. Οι χρησιµοποιούµενοι για την παρασκευή του αναψυκτικού σακχαρούχοι
συµπυκνωµένοι φυσικοί χυµοί (CONCENTRATE) πρέπει να προέρχονται από νοµίµως
λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια και να πληρούν τους όρους που καθορίζουν ο
Κώδικας Τροφίµων και Ποτών και οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές µε τα τρόφιµα
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
Για να διαπιστωθεί η πηγή προελεύσεως των ανωτέρω σακχαρούχων
συµπυκνωµένων φυσικών χυµών ο πωλητής περιπτεριούχος είναι υποχρεωµένος να
επιδεικνύει στα αρµόδια Κρατικά Όργανα ελέγχου, αν ζητηθούν, τα τιµολόγια πωλήσεως,
που έχει εκδώσει ο προµηθευτής των ειδών τούτων.
9. Ο έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας των ανωτέρω µηχανηµάτων στιγµιαίας
αναµείξεως (POST MIX), κυρίως σε ό,τι αφορά τη διατήρηση του ποτού σε χαµηλή
θερµοκρασία (κάτω των +10οC) και την καθαριότητα των διαφόρων εξαρτηµάτων τους, θα
γίνεται µακροσκοπικά κατά τις ενεργούµενες από τα αρµόδια Υγειονοµικά Όργανα
επιθεωρήσεις.
Πέρα από τον ανωτέρω µικροσκοπικό έλεγχο, θα γίνονται και δειγµατοληψίες των
χρησιµοποιούµενων σακχαρούχων συµπυκνωµένων φυσικών χυµών και των άλλων, των
αναφεροµένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ειδών για εργαστηριακό έλεγχο τούτων,
για να εξακριβωθούν πιθανές µολύνσεις ή νοθείες τους, εξαιτίας των οποίων µπορεί να
προκληθεί κίνδυνος στην υγεία των καταναλωτών. Οι ανωτέρω δειγµατοληψίες θα
γίνονται από Υγειονοµικούς Υπαλλήλους ή αρµόδιους Κρατικούς Υπαλλήλους.
Για τον χαρακτηρισµό των ανωτέρω προσφεροµένων τροφίµων και ποτών, σχετικά
µε την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου, εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες
σχετικές Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
10. Ανεξάρτητα από τις επιβαλλόµενες ποινικές κυρώσεις, είναι δυνατό µε
απόφαση του οικείου Νοµάρχη, εκδιδόµενη κατόπιν αιτιολογηµένης προτάσεως της
αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας, να απαγορευθεί προσωρινά, µέχρι ένα µήνα, ή σε

περίπτωση υποτροπής, οριστικά η πώληση από κατάστηµα ψιλικών ή αναπηρικό
περίπτερο τυποποιηµένων παγωτών ή αναψυκτικών, εµφιαλωµένων ή εγκυτιωµένων χύµα
µε ψυκτικά µηχανήµατα POST MIX, αν µεταβληθούν οι όροι, µε τους οποίους έχει
χορηγηθεί η σχετική άδεια, µεταξύ των οποίων είναι και η θέση των ψυγείων µέσα στο
κατάστηµα ή, προκειµένου για αναπηρικό περίπτερο, έξω απ’ αυτό αλλά σε επαφή µε τις
πλευρές του. Μετά την κατά των ανωτέρω οριστική απαγόρευση της πωλήσεως των
προαναφεροµένων ειδών η Αστυνοµική Αρχή ή η Υγειονοµική Υπηρεσία, κατά
περίπτωση, ανακαλεί την άδεια, που έχει χορηγήσει, σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙ της
παρούσας.
11. Οι περιπτερούχοι και οι καταστηµατάρχες ψιλικών, εφόσον πωλούν τα είδη του
παρόντος άρθρου, πρέπει να είναι καθαροί και να έχουν βιβλιάριο υγείας, σύµφωνα µε τα
άρθρα 14 και 36 της παρούσας.
12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στα περίπτερα
(παραπήγµατα), για τα οποία έχει χορηγηθεί από την αρµόδια Νοµαρχιακή Επιτροπή
άρθρου 18 Ν.∆. 104/71 άδεια λιανικής πωλήσεως καπνοβιοµηχανικών προϊόντων και
ειδών Μονοπωλίου.
Άρθρο 48
Αυτόµατοι πωλητές τροφίµων ή ποτών
1. Ορισµός: Αυτόµατοι πωλητές τροφίµων και ποτών είναι µηχανήµατα, τα οποία,
αφού τεθούν σε λειτουργία µε κέρµα, διαθέτουν αυτόµατα ορισµένα είδη τροφίµων και
ποτών, όπως είναι τα ζαχαρώδη προϊόντα, οι ξηροί καρποί, τα αναψυκτικά ποτά, τα ζεστά
ή κρύα ροφήµατα, τοστ, κ.τ.όµ.
2. Οι ανωτέρω πωλητές τοποθετούνται συνήθως εντός καταστηµάτων ή στις
προσόψεις αυτών, επί της οικοδοµικής γραµµής του κτιρίου. Μπορεί όµως ένα τέτοιο
µηχάνηµα να τοποθετηθεί και επί του πεζοδροµίου, σε επαφή µε το εξωτερικό τοίχο του
καταστήµατος του κατόχου του, µε την προϋπόθεση ότι η κατασκευή του θα είναι τέτοια,
ώστε να παρέχονται εγγυήσεις για την προστασία των περιεχοµένων τροφίµων ή ποτών
από επιβλαβείς εξωτερικές επιδράσεις, και ότι η θέση, στην οποία τοποθετείται, δεν
επηρεάζεται από τις δυσµενείς καιρικές µεταβολές και τον κονιορτό και προσφέρεται για
τον εύκολο καθαρισµό του.
Επίσης, είναι δυνατό τα ανωτέρω µηχανήµατα να τοποθετούνται και σε χώρους
οµαδικής εργασίας ή διαβιώσεως (Γραφεία, εργοστάσια, σχολεία, νοσηλευτικά ιδρύµατα,
στρατώνες, κ.τ.όµ.), καθώς και σε Πρακτορεία λεωφορείων και συγκοινωνιακούς
σταθµούς, σε κατάλληλες στεγασµένες θέσεις εντός των εσωτερικών διαδρόµων ή
αιθουσών τούτων, µακριά από αποχωρητήρια, µαγειρεία, πλυντήρια και άλλες παρόµοιες
εγκαταστάσεις, από τις οποίες, είναι δυνατό να προκαλούνται κονιορτός, αναθυµιάσεις,
αέρια και κάθε είδους ρυπάνσεις.
∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση των αυτόµατων πωλητών τροφίµων ή ποτών σε
χώρους, στους οποίους, λόγω της φύσεως της εκτελουµένης σ’ αυτούς εργασίας, δεν είναι
δυνατό να τηρηθεί καθαριότητα ή παράγονται αέρια, ατµοί, κονιορτός, κ.λπ. (συνεργεία
επισκευής αυτοκινήτων, υδραυλικά εργαστήρια, ξυλουργεία, καθαριστήρια, βαφεία,
εργαστήρια βαφής επίπλων, υποδηµατοποιεία, σιδηρουργεία, κ.τ.όµ.)
3. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των αυτόµατων πωλητών τροφίµων ή
ποτών απαιτείται άδεια της οικείας Αστυνοµικής Αρχής µε σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας
Υγειονοµικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι του παρόντος άρθρου.
Μεταξύ των απαραίτητων για την απόκτηση της ανωτέρω άδειας δικαιολογητικών
στην αίτηση του ενδιαφεροµένου θα επισυνάπτεται:

Αν το µηχάνηµα έχει εισαχθεί από την αλλοδαπή, αντίγραφο ειδικού πιστοποιητικού της
αρµόδιας Αρχής της Χώρας προελεύσεώς του, στο οποίο θα φαίνεται ότι τούτο έχει
ελεγχθεί από απόψεως κατασκευής και λειτουργίας και ότι ο κατασκευαστής του έχει
συµµορφωθεί µε τις υγειονοµικές προδιαγραφές της ειδικής τεχνικής Υπηρεσίας της
Αρχής αυτής.
Αν το µηχάνηµα είναι εγχώριας κατασκευής, αντίγραφο των τεχνικών
υγειονοµικών προδιαγραφών του, εγκεκριµένων από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγιεινής του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για να διαπιστωθεί από την αρµόδια Υγειονοµική
Υπηρεσία αν ο κατασκευαστής του µηχανήµατος έχει συµµορφωθεί προς τις
προδιαγραφές αυτές.
Ο αριθµός της ανωτέρω άδειας, το ονοµατεπώνυµο του κατόχου του µηχανήµατος
και η διεύθυνση της εγκαταστάσεώς του θα έχουν χαραχθεί σε κατάλληλη µεταλλική
πλάκα διαστάσεων 10 Χ 15 εκτστµ. προσαρµοσµένη σε εµφανές σηµείο επί των
εξωτερικών τοιχωµάτων του µηχανήµατος.
4. Οι αυτόµατοι πωλητές θα λειτουργούν υπό συνθήκες απόλυτης καθαριότητας,
υποβαλλόµενοι µε τη φροντίδα του κατόχου τους, καθηµερινά µεν σε µερικό καθαρισµό
των εξαρτηµάτων τους, τα οποία είναι περισσότερο εκτεθειµένα στις ρυπάνσεις, όπως
είναι οι περιέκτες και τα στόµια λήψεως των τροφίµων, κάθε ∆ευτέρα δε µέρα της
εβδοµάδας σε γενικό καθαρισµό όλων των εξαρτηµάτων τους µε σαπωνούχο ζεστό νερό
και ακολούθως µε άφθονο πόσιµο νερό.
Ιδιαίτερα, προκειµένου για αυτόµατους πωλητές ποτών, ο καθαρισµός των
δοχείων, που περιέχουν τα ποτά, των σωλήνων και των στοµίων παροχής των ποτών θα
γίνεται καθηµερινά (κάθε πρωί) ως ακολούθως:
α. Τα τυχόν υπάρχοντα στο µηχάνηµα υπολείµµατα ποτών µεταγγίζονται σε
καθαρά δοχεία.
β. Τα δοχεία που περιέχουν τα ποτά θα γεµίζονται µε ζεστό νερό (τουλάχιστον
+43οC) και το µηχάνηµα µπαίνει σε λειτουργία επί 10’’ (δεύτερα λεπτά) τουλάχιστον µε
καθαρό νερό βρύσης και το µηχάνηµα θα λειτουργεί επί 5’ (πρώτα λεπτά) τουλάχιστον. Το
ίδιο επαναλαµβάνεται µε προσθήκη στο νερό απορρυπαντικού – απολυµαντικού
επιτρεπόµενου να χρησιµοποιείται σε µηχανήµατα που έρχονται σε επαφή µε τα ποτά θα
καθαρίζονται µε καθαρό σφουγγάρι βουτηγµένο στο ίδιο διάλυµα. Ακολουθεί έκπλυση
των ανωτέρω εξαρτηµάτων µε άφθονο νερό και τα ποτά ξανατοποθετούνται στο
µηχάνηµα.
Κατά τον καθαρισµό του µηχανήµατος θα ελέγχεται η καλή κατάσταση των
εξαρτηµάτων του, ώστε να εξασφαλίζονται τα προσφερόµενα είδη από τις κάθε είδους
ρυπάνσεις.
5. Το στόµιο εισαγωγής των τροφίµων ή ποτών στον περιέκτη θα κλείνει στεγανά
για παρεµβολή ελαστικού παρεµβάσµατος (φλάντζα) µεταξύ των άνω άκρων του
περιέκτη, που ορίζουν το στόµιο αυτό, και του καλύµµατός του, ώστε να αποκλείεται η
ρύπανση των περιεχοµένων µε τον αυτόµατο πωλητή ειδών.
Αν ο αυτόµατος πωλητής παρέχει ποτά, κάτω από το στόµιο εξόδου θα είναι
προσαρµοσµένο κατάλληλο δοχείο περισυλλογής του ποτού, που ενδεχοµένως χάνεται. Η
επαναχρησιµοποίηση του περιεχοµένου του δοχείου τούτου απαγορεύεται.
6. Τα ποτήρια µιας χρήσεως, χάρτινα ή πλαστικά, µε τα οποία προσφέρονται τα
αναψυκτικά ή ροφήµατα, θα προέρχονται από αναγνωρισµένα εργοστάσια και θα είναι
τοποθετηµένα σε κατάλληλες θήκες, ώστε να προστατεύονται από τον κονιορτό και τις
άλλες ρυπάνσεις.
7. Τα προσφερόµενα µε τους αυτόµατους πωλητές τρόφιµα ή ποτά θα προέρχονται από
νοµίµως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε

φορά βάσει των τιµολογίων πωλήσεως, και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων
και Ποτών και των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονοµικών και Αγορανοµικών ∆ιατάξεων για
τα τρόφιµα.
Το χρησιµοποιούµενο για την αραίωση σακχαρούχου συµπυκνώµατος χυµών
φρούτων ή για την παρασκευή ζεστών ροφηµάτων νερό θα είναι πόσιµο και καθαρό,
προερχόµενο από ελεγµένη ύδρευση.
8. Ο έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας των ανωτέρω µηχανηµάτων, κυρίως σε
ό,τι αφορά τη διατήρηση της θερµοκρασίας σταθερής έξω από την επικίνδυνη ζώνη των
+10οC µέχρι +60οC και την πλήρη καθαριότητα των εσωτερικών τοιχωµάτων τους
(σωλήνες, βαλβίδες, στρόφιγγες, στόµια εισόδου και εξόδου, περιέκτες τροφίµων ή ποτών,
κύπελλα) ενεργείται µακροσκοπικώς κατά τις ενεργούµενες από τα αρµόδια Υγειονοµικά
Όργανα επιθεωρήσεις.
Πέρα από τον ανωτέρω µικροσκοπικό έλεγχο θα γίνονται και δειγµατοληψίες των
προσφεροµένων από τους αυτόµατους πωλητές τροφίµων ή ποτών, για µικροβιολογικό ή
χηµικό έλεγχο αυτών, για να εξακριβωθούν πιθανές µολύνσεις ή νοθείες τους, εξαιτίας
των οποίων µπορεί να προκληθεί κίνδυνος στην υγεία του ανθρώπου. Οι ανωτέρω
δειγµατοληψίες θα γίνονται από Υγειονοµικούς ή άλλου αρµόδιους Κρατικούς
Υπαλλήλους.
Για τον χαρακτηρισµό των προσφεροµένων µε τους αυτόµατους πωλητές
τροφίµων ή ποτών, σχετικά µε την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου, εφαρµόζονται
οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
9. Ανεξάρτητα από τις επιβαλλόµενες ποινικές κυρώσεις, ο Νοµάρχης µπορεί µε
απόφασή του, η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτιολογηµένης προτάσεως της Υγειονοµικής
Επιτροπής ή της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, να επιβάλει την προσωρινή, µέχρι ένα µήνα, ή
σε περίπτωση υποτροπής των οριστική απαγόρευση της λειτουργίας αυτόµατου πωλητή
τροφίµων ή ποτών:
α. Αν δείγµατα των προσφεροµένων µε αυτόµατο πωλητή τροφίµων ή ποτών
χαρακτηρισθούν, κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου τους, ως ακατάλληλα ή επιβλαβή ή
επικίνδυνα.
β. Αν τα προσφερόµενα µε αυτόµατο πωλητή τρόφιµα ή ποτά, µικροσκοπικώς
εξεταζόµενα, παρουσιάζουν εµφανή στοιχεία, εξαιτίας των οποίων χαρακτηρίζονται ως
ρυπαρά.
γ. Αν αλλάζουν οι όροι, υπό τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια εγκαταστάσεως και
λειτουργίας του αυτόµατου πωλητή, µεταξύ των οποίων είναι και η θέση της
εγκαταστάσεώς του (παρ. 2 του παρόντος).
Μετά την κατά τα ανωτέρω οριστική απαγόρευση της λειτουργίας αυτόµατου
πωλητή τροφίµων ή ποτών, η οικεία Αστυνοµική Αρχή, ανακαλεί την άδεια, που έχει
χορηγήσει, σύµφωνα µε την παρ. 5 άρθρου 11 της παρούσας.
Άρθρο 49
Πλανόδιοι και στάσιµοι µικροπωλητές τροφίµων ή ποτών
1. Επιτρέπεται η διάθεση από πλανόδιους ή στάσιµους µικροπωλητές µόνον των
κατωτέρω αναφεροµένων ειδών τροφίµων ή ποτών:
α. Κουλουριών, σταφιδόψωµων και άλλων ειδών κουλουροποιίας
β. Συσκευασµένων προϊόντων σοκολατοποιίας, καραµελλοποιίας και
µπισκοτοποιίας, καθώς και «µαλλιού της γριάς».
γ. Τυποποιηµένων παγωτών.
δ. Εµφιαλωµένων αναψυκτικών ποτών.

ε. Ορισµένων ξηρών καρπών, όπως είναι τα φυστίκια, στραγάλια, πασατέµπος,
φουντούκια, σταφίδες, κ.τ.όµ. καθώς και τα κάστανα και καλαµπόκια.
2. Επίσης επιτρέπεται η πώληση από πλανόδιους µικροπωλητές και των κατωτέρω
ειδών, εφόσον κατά την κρίση της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής δεν απαγορεύεται τούτο
από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας άλλων Υπουργείων, και υπό τους
περιγραφόµενους κατωτέρω, κατά περίπτωση, όρους και προϋποθέσεις:
α. Ψαριών και άλλων αλιευµάτων, πλην κατεψυγµένων, εφόσον για τον σκοπό
αυτό χρησιµοποιούνται κατάλληλα διασκευασµένα οχήµατα, σύµφωνα µε την παρ. 6 του
παρόντος άρθρου και τις σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής Νοµοθεσίας.
β. Τυποποιηµένων ειδών παντοπωλείου, πλην των ευαλλοίωτων τροφίµων, τα
οποία απαιτούν συντήρηση σε ψυγείο, εφόσον για τον σκοπό αυτόν χρησιµοποιούνται
κατάλληλα διασκευασµένα οχήµατα, σύµφωνα µε την παρ. 7 του παρόντος άρθρου.
γ. Οπωροκηπευτικών, εφόσον το χρησιµοποιούµενο για τον σκοπό αυτόν
µεταφορικό µέσο διατηρείται απόλυτα καθαρό και ο πωλητής παίρνει όλα τα απαραίτητα
µέτρα για την εξασφάλιση των πωλουµένων προϊόντων από κάθε είδους ρυπάνσεις.
Πέρα από τους ανωτέρω πλανόδιους πωλητές οπωροκηπευτικών, οι παραγωγοί
οπωροκηπευτικών ή άλλα πρόσωπα επιτρέπεται να πωλούν περιστασιακά, ως πλανόδιοι ή
στάσιµοι πωλητές, ορισµένα είδη οπωροκηπευτικών (λ.χ. βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα,
καρπούζια, σταφύλια, µήλα, πορτοκάλια, πατάτες, αγκινάρες, κ.τ.όµ.) κατά την περίοδο
της αιχµής της παραγωγής τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχει εφαρµογή η παρ. 9 του
παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται όµως τυχόν ισχύουσες συναφείς προς αυτή διατάξεις
άλλης Νοµοθεσίας.
Στο εξής δεν επιτρέπεται η πώληση οπωροκηπευτικών από µονίµως στάσιµους
πωλητές (µε εξαίρεση τις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου). Εξαιρετικά, οι
ασκούντες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας το επάγγελµα του στάσιµου πωλητή
οπωροκηπευτικών µπορούν να συνεχίσουν την άσκηση του επαγγέλµατός τους, για όσο
διάστηµα επιθυµούν, εφόσον η οικεία Αστυνοµική Αρχή κρίνει ότι συντρέχουν οι
απαραίτητες προς τούτο προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις τυχόν
ισχύουσας άλλης σχετικής Νοµοθεσίας.
3. Απαγορεύεται η πώληση από πλανόδιους ή στάσιµους µικροπωλητές άλλων,
πλην των αναφεροµένων ανωτέρω, ευαλλοίωτων τροφίµων, όπως είναι τα σάντουιτς, οι
τυρόπιτες κ.τ.όµ., για τα οποία, σε περιπτώσεις διαθέσεώς τους από τους ανωτέρω
πωλητές, δεν είναι δυνατό να εξασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες διατηρήσεώς τους
σε σταθερή θερµοκρασία έξω από την επικίνδυνη ζώνη των +10ο µέχρι 60ο C, που είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία της υγείας των καταναλωτών.
4. Τα αναφερόµενα στις παρ. 1 και 2 (περίπτ. β) είδη θα παρασκευάζονται ή/και θα
συσκευάζονται από νοµίµως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, σύµφωνα µε την
ισχύουσα σχετική νοµοθεσία. Επί των µέσων συσκευασίας των τυποποιηµένων τροφίµων
ή ποτών, θα αναγράφονται οι ενδείξεις, που καθορίζουν ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών
και οι σχετικές Υγειονοµικές διατάξεις.
5. Τα κουλούρια και τα άλλα αρτοσκευάσµατα, καθώς και οι ξηροί καρποί, εκτός
από τα κάστανα και τα καλαµπόκια, θα τοποθετούνται σε υαλόφρακτες προθήκες, οι
οποίες θα κλείνουν καλά, ώστε το εσωτερικό τους να προστατεύεται από τον κονιορτό, τις
µύγες και άλλες ρυπάνσεις. Ανάλογα µέτρα θα παίρνονται και για την προστασία του
«µαλλιού της γριάς» από τις ρυπάνσεις, κατά τρόπο που να είναι δυνατή η εκτέλεση των
απαραίτητων για την παρασκευή του προϊόντος χειρισµών (συνιστάται τουλάχιστον η
κάλυψη του καζανιού παρασκευής του προϊόντος µε κατάλληλο κάλυµµα, το οποίο θα
αφαιρείται µόνον κατά το χρόνο λήψεως του παρασκευάσµατος). Τα χρησιµοποιούµενα

για την τοποθέτηση του παρασκευάσµατος ξυλάκια θα είναι αµεταχείριστα και απόλυτα
καθαρά.
Τα τυποποιηµένα παγωτά θα διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία, κατά προτίµηση
ηλεκτρικά, υπό σταθερή ψύξη –10ο C τουλάχιστον.
Η ψύξη των αναψυκτικών ποτών θα γίνεται σε ψυγεία, έστω και πάγου, και µέχρι
την τοποθέτησή τους σ’ αυτά θα διατηρούνται σε σκιερά και δροσερά µέρη. Η ψύξη
αναψυκτικών πάνω σε τεµάχια πάγου, απαγορεύεται.
Για τον έλεγχο της ψύξεως των ψυγείων συντηρήσεως των ευαλλοίωτων τροφίµων
θα υπάρχει στο εσωτερικό τούτου θερµόµετρο, τοποθετηµένο σε κατάλληλο σηµείο για να
µην καταστρέφεται.
6. Για την πώληση των νωπών ψαριών και άλλων αλιευµάτων από πλανόδιους,
ιχθυοπώλες θα χρησιµοποιούνται κάθε είδους οχήµατα µε ισοθερµικό αµάξωµα ή θάλαµο,
του οποίου τα τοιχώµατα, η οροφή και το δάπεδο θα είναι επενδυµένα εσωτερικά µε
γαλβανισµένη λαµαρίνα ή µε άλλο κατάλληλο αδιαπότιστο υλικό. Μπορεί να
χρησιµοποιούνται για τον ανωτέρω σκοπό και οιαδήποτε άλλα επιτρεπόµενα από την
Κτηνιατρική Νοµοθεσία µέσα, κατάλληλα κατά την κρίση της αρµόδιας Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας.
Τα νωπά ψάρια και άλλα αλιεύµατα θα τοποθετούνται εντός κιβωτίων ή τελάρων,
συντηρούµενα µε τριµµένο πάγο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 43 της
παρούσας και στις σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής Νοµοθεσίας.
7. Για την πώληση από πλανόδιους πωλητές των κατά τα ανωτέρω επιτρεπόµενων
ειδών παντοπωλείου θα χρησιµοποιούνται µε κατάλληλο αµάξωµα, που θα πληροί τους
όρους της παρ. 6 άρθρου 36 της παρούσας.
8. Οι πλανόδιοι και στάσιµοι πωλητές τροφίµων ή ποτών θα έχουν βιβλιάριο
υγείας, στο οποίο θα φαίνεται ότι ο κάτοχός τους είναι ακίνδυνος για την δηµόσια υγεία,
κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 της παρούσας και θα είναι καθαροί. Οι
πωλητές ειδών των παρ. 1 και 2 (περιπτ. α και β) του παρόντος άρθρου θα φορούν
ανοιχτόχρωµη µπλούζα.
9. Για τη διάθεση των αναφεροµένων στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου ειδών
απαιτείται άδεια της Αστυνοµικής Αρχής του τόπου κατοικίας του πωλητή, εκδιδόµενη
σύµφωνα µε τις σχετικές Αστυνοµικές ∆ιατάξεις «περί υπαιθρίων επαγγελµάτων» και
κατόπιν βεβαιώσεως της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας, στην οποία θα φαίνεται ότι ο
ενδιαφερόµενος διαθέτει τα απαραίτητα για την εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας µέσα,
που επιβάλλουν οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η βεβαίωση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας για τη
χορήγηση αδείας στάσιµου ή πλανόδιου πωλητή κάστανων και καλαµποκιών, καθώς και
οπωροκηπευτικών.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής θα εφαρµόζονται σε περιπτώσεις διαθέσεως ψαριών ή
άλλων αλιευµάτων από πλανόδιους πωλητές, στις οποίες έχουν εφαρµογή οι σχετικές
διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Κτηνιατρικής Νοµοθεσίας.
Οι παραγωγοί των προϊόντων κουλουροποιίας, τυποποιηµένων παγωτών και
εµφιαλωµένων αναψυκτικών ποτών οφείλουν να µη διαθέτουν τα προϊόντα τους σε
πλανόδιους ή στάσιµους πωλητές, αν προηγουµένως δεν διαπιστώσουν ότι είναι κάτοχοι
της ανωτέρω άδειας.
Η οικεία Αστυνοµική Αρχή ανακαλεί την άδεια πλανόδιου ή στάσιµου πωλητή
τροφίµων ή ποτών των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε την παρ. 5 του
άρθρου 11 της παρούσας, σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί από τους αρµόδιους
υγειονοµικούς υπαλλήλους ότι ο πωλητής δεν παίρνει τα απαραίτητα µέτρα προστασίας
της δηµόσιας υγείας.

Άρθρο 50
Αρτοποιεία και Πρατήρια άρτου
Ορισµοί.
α. Αρτοποιείο είναι µόνιµο κτίσµα ειδικά διαρρυθµισµένο και κατάλληλο
εξοπλισµένο, ανεξάρτητα από τη δυναµικότητά του, για την παραγωγή και διάθεση άρτου,
αρτοσκευασµάτων γενικά και λοιπών σκευασµάτων τροφίµων, που έχουν ως βάση το
αλεύρι, πλην των ζυµαρικών. Ακόµη, στο αρτοποιείο ψήνονται φαγητά και άλλα
παρασκευάσµατα (γλυκίσµατα, κλπ) του Κοινού.
Στο αρτοποιείο είναι δυνατό να επιτραπεί και η παρασκευή γλυκισµάτων, καθώς
και η πώληση, πλην των προϊόντων αρτοποιίας, και άλλων ειδών προβλεποµένων από τις
διατάξεις των σχετικών Αγορανοµικών – Υγειονοµικών ∆ιατάξεων, εφόσον δεν
συντρέχουν οι αναφερόµενοι στις παρ. 7 και 8 του παρόντος άρθρου όροι και
προϋποθέσεις.
β. Κοινά αρτοποιεία είναι αυτά, στα οποία η παρασκευή του άρτου γίνεται µε τα
χέρια.
γ. Μηχανικά αρτοποιεία είναι αυτά στα οποία η παρασκευή του άρτου γίνεται µε
µηχανικά µέσα.
δ. Άρτος (χωρίς άλλη ένδειξη) είναι προϊόν που παρασκευάζεται µε ψήσιµο, υπό
ορισµένες συνθήκες σε ειδικούς κλιβάνους, µάζας, η οποία αποτελείται από αλεύρι
σιταριού, νερό, ζύµη και µικρή ποσότητα αλατιού.
Αν για την παρασκευή του άρτου έχει χρησιµοποιηθεί αλεύρι άλλου δηµητριακού
ή µείγµα αλεύρων άλλων δηµητριακών, ο άρτος αυτός θα φέρει την ονοµασία των
δηµητριακών αυτών π.χ. άρτος αραβοσίτου, άρτος σίτου µετά σικάλεως κ.τ.όµ.
ε. Απλά ή κοινά αρτοπαρασκευάσµατα είναι τα προϊόντα αρτοποιίας, που δεν
περιέχουν πρόσθετες ύλες, κυρίως λιπαρές και φυσικές γλυκαντικές, ή περιέχουν τέτοιες
αλλά σε µικρές ποσότητες, ώστε να είναι δυνατό να αντικαταστήσουν τον άρτο, όπως είναι
τα κοινά κουλούρια, τα παξιµάδια, οι φρυγανιές, οι λαγάνες, τα κριτσίνια, ο διπυρίτης
άρτος (γαλέτα), τα επτάζυµα κ.ά.
στ. Ειδικά ή ζαχαροπλαστικής αρτοσκευάσµατα είναι τα προϊόντα αρτοποιίας, που
περιέχουν απαραίτητα πρόσθετες ύλες, κυρίως λιπαρές και φυσικές γλυκαντικές, σε
ποσοστό τουλάχιστο 10% για κάθε µία από αυτές, εξαιτίας των οποίων αποκτούν
χαρακτηριστική οσµή και γεύση και εποµένως δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε
αντικατάσταση του άρτου, όπως είναι τα κουλουράκια ή τα παξιµάδια βανίλιας,
γλυκάνισου, µαστίχας, σησαµιού, κανέλλας, αµµωνίας, σµυρνέϊκα, µουστουκούλουρα,
κ.ά.
ζ. Άλλα σκευάσµατα, τα οποία µπορούν να παρασκευάζονται στα αρτοποιεία, είναι
αυτά, που έχουν βάση το αλεύρι και άλλες βρώσιµες ύλες, όπως είναι τα διάφορα είδη
πιττών (τυρόπιτες, σπανακόπιτες, µπουγάτσες, κρουασάν, κ.τ.όµ.), τα µελοµακάρονα, οι
κουραµπιέδες, τα βουτήµατα, τα τσουρέκια, κ.τ.όµ.
η. Πρατήριο άρτου είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα, στο οποίο
πωλούνται µόνον προϊόντα αρτοποιίας, δηλαδή άρτος, αρτοσκευάσµατα, απλά ή ειδικά,
και άλλα σκευάσµατα από αυτά που επιτρέπεται να παρασκευάζονται στα αρτοποιία.
2. Τα αρτοποιία και πρατήρια άρτου που λειτουργούν βάσει αδειών ιδρύσεως και
λειτουργίας, οι οποίες εκδίδονται από τον οικείο Νοµάρχη, σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις του Ν. 726/77, της Α2-1218/77 (ΦΕΚ 1178/77 τ. Β’) Κοινής αποφάσεως των
Υπουργών Βιοµηχανίας και Ενεργείας, Εµπορίου και Κοινων. Υπηρεσιών και γενικά της
σχετικής µε τα αρτοποιεία και πρατήρια άρτου Νοµοθεσίας.

Άδεια του οικείου Νοµάρχη απαιτείται επίσης και για τη λειτουργία µέσα στο
αρτοποιείο των καταστηµάτων πωλήσεως προϊόντων ζαχαροπλαστικής και γάλακτος
(πλην των τυροκοµικών), εµφιαλωµένων ποτών και άλλων ειδών προβλεποµένων από τις
εκάστοτε ισχύουσες σχετικές Αγορανοµικές – Υγειονοµικές διατάξεις, τα οποία ιδρύθηκαν
µετά την ισχύ της Υγειονοµικές – Αγορανοµικής ∆ιατάξεως 57/1968 (ΦΕΚ 432/4-9-68 τ.
Β’) ή θα ιδρυθούν στο εξής µέσα στα αρτοποιείο, καθώς και των εργαστηρίων
ζαχαροπλαστικής, που ιδρύθηκαν µετά την ισχύ του Ν. 726/77 ή θα ιδρυθούν στο εξής
µέσα στον χώρο αρτοποιείου.
Η Υγειονοµική Υπηρεσία εµπλεκόµενη µόνο στις διαδικασίες χορηγήσεως των
αδειών λειτουργίας αρτοποιείων και πρατηρίων άρτου, καθώς και των εγκατεστηµένων
στα αρτοποιεία εργοστασίων ζαχαροπλαστικής και καταστηµάτων, που επιτρέπεται,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες Αγορανοµικές - Υγειονοµικές ∆ιατάξεις, να
λειτουργούν στους χώρους των αρτοποιείων, εξετάζει αν συντρέχουν οι υγειονοµικοί όροι
και προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας και των άλλων
ισχυουσών σχετικών Υγειονοµικών ∆ιατάξεων και γενικά της εκάστοτε ισχύουσας
σχετικής Νοµοθεσίας, και γνωµοδοτεί για τη χορήγηση ή µη της ζητούµενης άδειας
λειτουργίας.
Εξαιρετικά, οι αναφερόµενοι στο εµβαδόν και το ύψος των διαµερισµάτων των
αρτοποιείων όροι, εξετάζονται σε συνδυασµό µε τη δυναµικότητα παραγωγής των
αρτοποιείων και την αρµόδια Υπηρεσία Βιοµηχανίας της Νοµαρχίας, η οποία και
γνωµοδοτεί για τη συνδροµή των όρων τούτων.
Σε περιπτώσεις αλλαγής φορέα (µεταβίβαση) αρτοποιείου ή πρατηρίου άρτου ή/και
των λειτουργούντων νόµιµα σε αρτοποιείο καταστηµάτων ή εργαστηρίου
ζαχαροπλαστικής απαιτείται νέα άδεια, που χορηγείται από τον οικείο Νοµάρχη στο όνοµα
του νέου φορέα. Για τη χορήγηση της άδειας αυτής η αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία
εξετάζει αν το αρτοποιείο και τα τυχόν λειτουργούντα σ’ αυτό καταστήµατα ή το πρατήριο
άρτου πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην υγιεινή και στην
καθαριότητα των χώρων τους (τοίχοι, δάπεδα οροφές, ύδρευση, αποχέτευση, αερισµός,
φωτισµός, κατασκευή αποθήκης, αποχωρητηρίων κλπ χώρου υπηρεσίας, υγειονοµικής
σηµασίας εξοπλισµός κ.λπ.), σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της παρούσας και γενικά
της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής Νοµοθεσίας και γνωµοδοτεί σχετικά.
3. Για τη λειτουργία των αρτοποιείων εφαρµόζονται οι διατάξεις του
προηγουµένου Κεφαλαίου για τους γενικούς όρους, που πρέπει να πληρούν τα
καταστήµατα και εργαστήρια τροφίµων και ποτών σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆.
της 25/8-13/9/1934, του Ν. 726/77 και της Α2-1218/7 Κοινής Υπουργικής αποφάσεως και
γενικά της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας για τα αρτοποιεία και πρατήρια άρτου.
Ιδιαίτερα, τα αρτοποιεία θα πληρούν τους κατωτέρω υγειονοµικούς όρους και
προϋποθέσεις:
α. Το οίκηµα θα είναι µόνιµης κατασκευής µε εξωτερικούς τοίχους και εσωτερικά
χωρίσµατα στέρεης και άκαυστης κατασκευής. Τα δάπεδα θα καλύπτονται καθολικά από
συνεχές, αδιαπότιστο, λείο και µη εύθρυπτο υλικό και δεν θα βρίσκονται χαµηλότερα των
20 εκτστ. από τη στάθµη του προ της εισόδου του αρτοποιείου πεζοδροµίου. Οι επιφάνειες
των δαπέδων θα παρουσιάζουν κλίσεις προς φρεάτια δαπέδου, εφοδιασµένα µε σιφώνια,
τα στόµια, των οποίων θα καλύπτονται µε µεταλλικές σχάρες, στις οποίες τα κενά δεν θα
είναι µεγαλύτερα των 5 χλστµ.
β. Το ύψος θα είναι ανάλογο µε τη δυναµικότητα ηµερήσιας παραγωγής άρτου,
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. της 25/8-13/9/34 και του Ν. 726/77.

γ. Θα υπάρχουν τα κατωτέρω διαµερίσµατα, το καθένα από τα οποία θα έχει
εµβαδόν το προβλεπόµενο από τα άρθρα 17 και 18 του Π.∆. της 25/8-13/9/34 σε
συνδυασµό µε το άρθρο 6 του Ν. 726/77.
∆ιαµέρισµα κλιβάνου και κλιβανίσεως
∆ιαµέρισµα ζυµωτηρίου, το οποίο θα είναι χωρισµένο από τους άλλους χώρους. Κατ’
εξαίρεση, στα µηχανικά αρτοποιεία το ζυµωτήριο µπορεί να αποτελεί συνέχεια του
διαµερίσµατος κλιβάνου και κλιβανίσεως, αν ο κλίβανος είναι ηλεκτρικός ή αν η εστία δεν
βρίσκεται προς το µέρος του ζυµωτηρίου.
∆ιαµέρισµα προζυµώσεως, το οποίο είναι απαραίτητο µόνο στα µηχανικά αρτοποιεία
δυναµικότητας παραγωγής άρτου πάνω από 5.000 χλγρµ. ηµερησίως.
Αποθήκη καύσιµης ύλης. Η αναγκαιότητα της υπάρξεως αποθήκης καυσίµων, η θέση
αυτής και ο τρόπος κατασκευής της εξετάζονται από την αρµόδια Υπηρεσία Βιοµηχανίας
της Νοµαρχίας.
∆ιαµέρισµα πωλήσεως άρτου.
Αποθήκη αλεύρων, η οποία θα βρίσκεται στο ισόγειο χώρο του αρτοποιείου, εκτός αν
υπάρχουν µηχανικά µέσα ανυψώσεως των αλεύρων (αναβατόρια, σιλό κ.τ.όµ.), οπότε
µπορεί να βρίσκεται στο υπόγειο.
Αποδυτήρια προσωπικού, εµβαδού ικανού να περιλάβει τα ατοµικά ιµατιοφυλάκια των
εργαζοµένων.
Πλυντήριο, δηλαδή ο χώρος στον οποίο βρίσκονται οι νιπτήρες προσωπικού. Ο αριθµός
των νιπτήρων και των κρουνών θα είναι ανάλογος µε την ηµερησία παραγωγικότητα του
αρτοποιείου και θα αντιστοιχεί ένας τουλάχιστον νιπτήρας µε κρουνό για κάθε 3.000
χλγρµ. παραγόµενου ηµερησίως άρτου. Για κάθε νιπτήρα απαιτείται εµβαδόν 2 τ.µ.
τουλάχιστον. Αν η ηµερησία παραγωγικότητα µηχανικού αρτοποιείου είναι ίση ή
µεγαλύτερη των 6.000 χλγρµ. το πλυντήριο θα είναι εφοδιασµένο και µε καταιωνιστικό
λουτήρα (ντους) για κάθε 6.000 χλγρµ. παραγόµενου ηµερησίως άρτου, θα αντιστοιχεί δε
σε κάθε τέτοιο λουτήρα επιφάνεια δαπέδου 2 τ.µ. τουλάχιστον.
Αποχωρητήρια προσωπικού, ο αριθµός των οποίων θα είναι ανάλογος της ηµερησίας
παραγωγικότητας του αρτοποιείου, ως ακολούθως:
Για παραγωγικότητα µέχρι 4.000 χλγρµ. ένα αποχωρητήριο
Για παραγωγικότητα από 4.000 µέχρι 10.000 χλγρµ. δύο αποχωρητήρια
Για παραγωγικότητα από 10.000 µέχρι 20.000 χλγρµ. τρία αποχωρητήρια
Για παραγωγικότητα πάνω από 20.000 ο αριθµός των αποχωρητηρίων αυξάνεται κατά ένα
για κάθε επί πλέον 10.000 χλγρµ.
δ. Τα αποδυτήρια προσωπικού, το πλυντήριο και τα αποχωρητήρια αποτελούν τους
χώρους υπηρεσίας. ∆εν επιτρέπεται η µεταξύ των χώρων τούτων παρεµβολή
οποιουδήποτε χώρου εργασίας ή αποθήκης, καθώς και η άµεση επικοινωνία των χώρων
υπηρεσίας µε τους χώρους εργασίας. Επίσης δεν επιτρέπεται η ύπαρξη χώρων υπηρεσίας
πάνω από τους κλιβάνους, εκτός αν έχουν ληφθεί επαρκή, κατά την κρίση της αρµόδιας
Υπηρεσίας Βιοµηχανίας της Νοµαρχίας µέτρα θερµοµονώσεως του δαπέδου, για την
αποτροπή της µεταδόσεως της θερµοκρασίας των κλιβάνων στους χώρους αυτούς.
ε. Όλα τα ανωτέρω διαµερίσµατα θα είναι χωρισµένα µεταξύ τους µε χωρίσµατα
µόνιµης, στέρεης, και άκαυστης κατασκευής (τοίχοι). Εξαιρετικά, το ζυµωτήριο των
µηχανικών αρτοποιείων µπορεί να αποτελεί συνέχεια του προ των κλιβάνων χώρου
κλιβανίσεως, αν οι χρησιµοποιούµενοι κλίβανοι είναι ηλεκτρικοί ή, σε περιπτώσεις που
για τη λειτουργία τους χρησιµοποιείται καύσιµη ύλη (πετρέλαιο, ξύλα, κ.τ.όµ.), αν η εστία
δεν βρίσκεται προς το µέρος του ζυµωτηρίου.
στ. Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων όλων των ανωτέρω χώρων εργασίας και
υπηρεσίας, πλην της αποθήκης, µέχρι 1,80 µ. ύψος, θα είναι αδιαπότιστες και λείες,

ελαιοχρωµατισµένες ή καλυµµένες µε πλακίδια εφυαλωµένης πορσελάνης. Οι λοιπές
επιφάνειες των τοίχων και της οροφής θα είναι λείες, σε καλή κατάσταση και θα
υδροχρωµατίζονται συχνά.
Η κατασκευή των χώρων αποθήκης και των χώρων εργασίας θα είναι σύµφωνα µε
τα άρθρα 28 και 25, 30 αντίστοιχα.
Ο προθάλαµος στα αποχωρητήρια δεν είναι απαραίτητος, αν µεταξύ τούτων και
των χώρων εργασίας του αρτοποιείου παρεµβάλλεται κάποιος άλλος χώρος υπηρεσίας
(πλυντήριο ή αποδυτήριο).
ζ. Η απαγωγή των καπνών, της αιθάλης και των αερίων καύσεως της καύσιµης
ύλης, καθώς και των αερίων και οσµών, που παράγονται κατά το ψήσιµο του άρτου και
των φαγητών, γλυκισµάτων κλπ, θα γίνεται πλήρως µε ειδικό απαγωγικό σύστηµα,
σύµφωνα µε το άρθρο 27 της παρούσας.
Εξαιρετικά, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαθέτουν το ανωτέρω
απαγωγικό σύστηµα τα αρτοποιεία, που χρησιµοποιούν ηλεκτρικούς κλιβάνους, θα
παίρνονται όµως µέτρα εξουδετερώσεως των παραγοµένων κατά το ψήσιµο του άρτου των
φαγητών, γλυκισµάτων κλπ ατµών και οσµών.
4. Ο άρτος και γενικά τα προϊόντα αρτοποιίας, µετά την εξαγωγή τους από τους
κλιβάνους και ώσπου να αποκτήσουν τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, θα
τοποθετούνται σε προθήκες κλειστές µε συρµατόπλεγµα Νο 16, οι οποίες θα βρίσκονται
σε χώρους, που δεν επηρεάζονται από τον κονιορτό, και ακολούθως θα µεταφέρονται σε
κλειστές υαλόφρακτες προθήκες στο χώρο πωλήσεως, ώστε να προφυλάσσονται από τις
µύγες και άλλα βλαβερά έντοµα, τους ποντικούς, τον κονιορτό και κάθε είδους άλλες
ρυπάνσεις και µολύνσεις.
∆εν επιτρέπεται η ψηλάφηση των ανωτέρω προϊόντων από τους πελάτες και το προσωπικό
του καταστήµατος, για τυχόν δε τέτοιες παραλείψεις την ευθύνη φέρει ο
καταστηµατάρχης.
5. Τα φαγητά, τα γλυκίσµατα και άλλα παρασκευάσµατα του Κοινού, µετά την
εξαγωγή τους από τους κλιβάνους και µέχρι την παραλαβή τους από τους κατόχους τους,
θα τοποθετούνται σε προθήκες κλειστές µε συρµατόπλεγµα Νο 16, οι οποίες θα
βρίσκονται σε µέρη που δεν επηρεάζονται από τον κονιορτό, τις µύγες και άλλες
ρυπάνσεις και µολύνσεις.
6. Για τη µεταφορά των προϊόντων αρτοποιίας από το αρτοποιείο σε καταστήµατα
πωλήσεως τούτων (πρατήρια άρτου) ή σε εστιατόρια, ιδρύµατα κ.λπ. θα χρησιµοποιούνται
οχήµατα µε κατάλληλο αµάξωµα, κλειστό από όλες τις πλευρές του, ώστε το εσωτερικό
του να εξασφαλίζεται από τον κονιορτό και κάθε άλλου είδους ρυπάνσεις, διατηρούµενο
καθαρό. Τα οχήµατα αυτά θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη µεταφορά των
προϊόντων αρτοποιίας, στο εξωτερικό δε τούτων θα αναγράφονται τα στοιχεία της
επιχειρήσεως που εξυπηρετούν. Για τη χρήση των ανωτέρω οχηµάτων δεν απαιτείται
ιδιαίτερη άδεια.
Απαγορεύεται η µεταφορά προϊόντων αρτοποιίας µε µεταφορικά µέσα
χρησιµοποιούµενα και για άλλους σκοπούς, όπως είναι η µεταφορά ατόµων ή ειδών
άσχετων µε τα ανωτέρω είδη. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η µεταφορά προϊόντων αρτοποιίας
µε οχήµατα χρησιµοποιούµενα και για άλλους σκοπούς (πλην της µεταφοράς ρυπαρών
αντικειµένων ή τοξικών υλών ή υγρών, τα οποία µπορούν να επηρεάσουν µε οποιοδήποτε
τρόπο δυσµενώς τα προϊόντα αυτά), εφόσον τα µεταφερόµενα είδη αρτοποιίας θα
τοποθετούνται σε ειδικά κιβώτια, ξύλινα, επενδυµένα εσωτερικά µε γαλβανισµένη
λαµαρίνα, ή µεταλλικά ή πλαστικά, επαρκούς χωρητικότητας, τα οποία θα κλείνουν
ερµητικά και θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τον ανωτέρω σκοπό.

7. Τα αρτοποιεία, που λειτουργούν πριν από τη 19/9/68, ηµεροµηνία ενάρξεως
ισχύος της 57/1968 Υγειονοµικής – Αγορανοµικής ∆ιατάξεως, µπορούν να διαθέτουν στο
διαµέρισµα πωλήσεως άρτου και προϊόντα ζαχαροπλαστικής και γάλακτος (πλην των
τυροκοµικών), καθώς και εµφιαλωµένα ποτά, έστω και αν υπάρχει για το σκοπό αυτόν
περίσσιος χώρος, πέρα από το απαιτούµενο για το διαµέρισµα τούτο, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του Π.∆. της 25/8-13/9/34, του Π. 726/77 και γενικά της εκάστοτε
ισχύουσας νοµοθεσίας για το αρτοποιείο, µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν τον κατάλληλο
εξοπλισµό συντηρήσεως των ευαλλοίωτων τροφίµων (ψυγεία, κ.λπ.)
Τα αρτοποιεία που λειτουργούν µετά την 19/9/68 µπορούν, κατόπιν της
προβλεποµένης από την παρ. 2 (δεύτερο εδάφιο) του προϊόντος άρθρου άδειας, να
διαθέτουν στο διαµέρισµα πωλήσεως άρτου και προϊόντα ζαχαροπλαστικής και γάλακτος
(πλην των τυροκοµικών), καθώς και εµφιαλωµένα ποτά, µόνον εφόσον, πέρα από το
απαιτούµενο για το διαµέρισµα τούτο χώρο, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Π.∆.
της 25/8-13/9/34, του Ν. 726/77 και γενικά της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας για τα
αρτοποιεία, υπάρχει επί πλέον χώρος 15 τ.µ. τουλάχιστον και ο κατάλληλος για τη
συντήρηση των ευαλλοίωτων τροφίµων εξοπλισµός.
Πέρα από τα προϊόντα αρτοποιίας, δεν επιτρέπεται να πωλούνται στα αρτοποιεία
άλλα είδη, εφόσον δεν αναφέρονται στην παράγραφο αυτή ή στις εκάστοτε ισχύουσες
άλλες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις και δεν υπάρχουν για τον σκοπό αυτό προϋποθέσεις.
8. Επιτρέπεται, κατόπιν της προβλεποµένης από την παρ. 2 (δεύτερο εδάφιο) του
παρόντος άρθρου άδειας, η εγκατάσταση και λειτουργία σε αρτοποιείο εργαστηρίου
ζαχαροπλαστικής και παρεµφερών παρασκευασµάτων, εφόσον θα υπάρχει, πέρα από τους
απαιτούµενους, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τα αρτοποιεία (Π.∆. της 25/8-13/9/34, του
Ν. 726/77), χώρους εργασίας, και επί πλέον κατάλληλος χώρος εµβαδού 30 τ.µ.
τουλάχιστον, σαφώς χωρισµένος από τα άλλα διαµερίσµατα του αρτοποιείου µε χώρισµα
από άκαυστα υλικά (τοίχος κ.τ.όµ.). Κατά τα άλλα και ιδιαίτερα για ό,τι αφορά την
κατασκευή, τη συγκρότηση και του εξοπλισµού του, το ανωτέρω εργαστήριο θα πληροί
τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις του προηγούµενου
Κεφαλαίου και του άρθρου 39 της παρούσας, και γενικά της εκάστοτε ισχύουσας
Νοµοθεσίας.
9. Απαγορεύεται η ίδρυση κουλουροποιείων και αµιγών κλιβάνων
χρησιµοποιουµένων για το ψήσιµο φαγητών, γλυκισµάτων και κάθε άλλου είδους
παρασκευασµάτων του Κοινού. Για τους λειτουργούντες κατά την έναρξη ισχύος του Ν.
726/77 (15/10/77) αµιγείς κλιβάνους και κουλουροποιεία εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 14 του Νόµου τούτου.
10. Τα απασχολούµενα στα αρτοποιεία άτοµα θα είναι υγιή και απόλυτα καθαρά
και θα φορούν δε κατά την ώρα της εργασίας τους λευκή ή ανοιχτόχρωµη µπλούζα και,
εφόσον ασχολούνται µε την παρασκευή του άρτου και άλλων προϊόντων αρτοποιίας,
καθώς και γλυκισµάτων ή άλλων παρασκευασµάτων, οµοιόχρωµη ποδιά και σκούφο.
Η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί να επιβάλλει σε αρτοποιεία την πρόσληψη υπαλλήλου
ταµία, αν κρίνει ότι η πελατειακή κίνηση τους παρέχει τέτοια δυνατότητα.
11. Γενικά οι διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34, 35 και 36 της παρούσας
εφαρµόζονται και στα αρτοποιεία.
12. Για τη λειτουργία του νεοϊδρυόµενου Πρατηρίου άρτου απαιτείται ισόγειος
χώρος, εµβαδού 12 τ.µ. τουλάχιστον, σαφώς διαχωρισµένος και απόλυτα ανεξάρτητος µε
ξεχωριστή είσοδος επί οδού ή στοάς, στον οποίο θα υπάρχουν απαραίτητα προθήκη για
την εξασφάλιση του άρτου και των άλλων ειδών αρτοποιίας, από τις ρυπάνσεις και
νιπτήρας για την εγκατάσταση υδρεύσεως και αποχετεύσεως. Κατά τα άλλα και ιδιαίτερα
για ό, τι αφορά την κατασκευή, τη συγκρότηση και τον εξοπλισµό του, το ανωτέρω

κατάστηµα θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι σχετικές
διατάξεις του προηγούµενου κεφαλαίου και του άρθρου 43 της παρούσας και γενικά της
εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νοµοθεσίας.
Η ύπαρξη αποχωρητηρίου στα Πρατήρια άρτου δεν είναι απαραίτητη, εφόσον
συντρέχουν οι αναφερόµενες στην παρ. 2 περίπτ. ε άρθρου 25 της παρούσας
προϋποθέσεις. Όµως, τυχόν υπάρχον αποχωρητήριο θα πληροί τους όρους του άρθρου
τούτου, σε συνδυασµό µε την παρ. 5 εδ. α περίπτ. (4) του άρθρου 43 της παρούσας.
Απαγορεύεται η πώληση στα Πρατήρια άλλων ειδών, πέρα από τα προϊόντα
αρτοποιίας, καθώς και η λειτουργία Πρατηρίου άρτου ως τµήµατος µικτού καταστήµατος
τροφίµων, χωρίς σαφή διαχωρισµό τούτου από το άλλο κατάστηµα και ιδιαίτερη είσοδο.
Άρθρο 51
Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων τροφίµων ή/ και ποτών σε χωριά µε
πληθυσµό κάτω των 2.000 κατοίκων
1. Οι διατάξεις των άρθρων 15 µέχρι και 16 της παρούσας, για τους γενικούς και
ειδικούς όρους, που πρέπει να πληρούν τα καταστήµατα τροφίµων ή/ και ποτών (πλην των
άρθρων 41 και 44 για τα Κέντρα ∆ιασκεδάσεως και τις υπεραγορές τροφίµων, αντίστοιχα,
και αυτών που ρητώς αναφέρονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο) δεν εφαρµόζονται στα
καταστήµατα τροφίµων ή/και ποτών, που ιδρύονται και λειτουργούν σε χωριά µε
πληθυσµό κάτω των 2.000 κατοίκων, πλην εκείνων που έχουν χαρακτηρισθεί αρµοδίως ως
τουριστικά και των τοποθεσιών που παρουσιάζουν µεγάλη τουριστική κίνηση
(αρχαιολογικοί χώροι, συγκοινωνιακοί κόµβοι, εθνικοί δρόµοι, κ.τ.όµ.)
2. Τα καταστήµατα τροφίµων ή/και ποτών τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σε
χωριά µε πληθυσµό κάτω των 2.000 κατοίκων, µε την επιφύλαξη των προαναφεροµένων
εξαιρέσεων, θα πληρούν τους κατωτέρω βασικούς όρους υγιεινής.
α. Το οίκηµα θα είναι µόνιµης κατασκευής (λιθόκτιστο, πλινθόκτιστο, ή άλλα
παρόµοια κατασκευή). Ως οίκηµα µόνιµης κατασκευής, θεωρείται και ο
προκατασκευασµένο λυόµενο οίκηµα, εφόσον έχει εγκατασταθεί σε σταθερή βάση από
µπετόν και γενικά πληροί τους υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις του Γενικού
Οικοδοµικού Κανονισµού και της παρούσας ή άλλης σχετικής Υγειονοµικής ∆ιατάξεως.
∆εν επιτρέπεται η λειτουργία των προαναφεροµένων καταστηµάτων σε παραπήγµατα από
ξύλα, λαµαρίνες ή άλλα παρεµφερή πρόχειρα υλικά.
Σε περιπτώσεις νόµιµης χρήσεως υπόγειου χώρου για την εγκατάσταση του
νεοϊδρυόµενου καταστήµατος τροφίµων ή/και ποτών, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τα
αναφερόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 15 της παρούσας δικαιολογητικά, στα οποία θα
φαίνεται ότι ο υπόγειος χώρος είναι χώρος κυρίας χρήσεως, προοριζόµενος για
καταστήµατα, ότι εξασφαλίζεται ο πλήρης αερισµός του χώρου και η ακίνδυνη
ηλεκτροδότησή του και ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα πυρασφάλειας και
ασφαλείας του προσωπικού και των πελατών σε περιπτώσεις κινδύνου.
β. Ο χώρος θα είναι ανάλογος µε το είδος και τον κύκλο εργασιών του
καταστήµατος, κατά την κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της
Υγειονοµικής Υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη κυκλοφορία των πελατών και
του προσωπικού και να αποκλείεται η συµφόρηση τούτου µε εµπορεύµατα και έπιπλα, για
να γίνεται εύκολα ο καθαρισµός και πάντως δεν θα είναι µικρότερος από 12 τ.µ.
Ειδικότερα, προκειµένου για εστιατόρια, οινοµαγειρεία, ψητοπωλεία και άλλα
καταστήµατα, στα οποία παρασκευάζονται και προσφέρονται σε καθισµένους πελάτες
φαγητά ή γλυκίσµατα, ο χώρος των καταστηµάτων τούτων θα είναι 15 τ.µ. τουλάχιστον
(απαιτούµενος ελάχιστος χώρος για την εγκατάσταση του παρασκευαστηρίου 3 τ.µ. του

συστήµατος πλύσεως σκευών 4 τ.µ. του ψυγείου, κλπ), αυξανόµενος για το αποχωρητήριο
εµβαδόν.
Προκειµένου για καφενεία, µπαρ και άλλα παρόµοια καταστήµατα, ο χώρος
τούτων θα είναι τουλάχιστον 8 τ.µ. (απαιτούµενος ελάχιστος χώρος για την εγκατάσταση
του παρασκευαστηρίου 4 τ.µ. του συστήµατος πλύσεως των σκευών 2 τ.µ., του ψυγείου,
κλπ 2 τ.µ.), αυξανόµενος κατά 1 τ.µ. για κάθε χρησιµοποιούµενο κάθισµα και κατά το
απαραίτητο για το αποχωρητήριο εµβαδόν.
Προκειµένου για οβελιστήρια, ο χώρος τούτων θα είναι τουλάχιστον 10 τ.µ.
(απαιτούµενος ελάχιστος χώρος για την εγκατάσταση της ψησταριάς 4 τ.µ. του
συστήµατος πλύσεως των σκευών 2 τ.µ., του ψυγείου, κλπ 2 τ.µ.), αυξανόµενος κατά 1
τ.µ. για κάθε χρησιµοποιούµενο κάθισµα και κατά το απαραίτητο για το αποχωρητήριο
εµβαδόν.
Σε περιπτώσεις λειτουργίας ως µικτών δύο ή περισσοτέρων καταστηµάτων, που
ανήκουν σε µια από τις αναφερόµενες στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου οµάδες, το
καθένα από τα καταστήµατα αυτά θα είναι εγκαταστηµένο σε ιδιαίτερο, νοητώς
χωρισµένο χώρο εµβαδού ίσου τουλάχιστον µε το ανωτέρω καθοριζόµενο για κάθε είδος
καταστήµατος εµβαδόν.
Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις λειτουργίας ως µικτών καφενείων ή µπαρ και
καταστηµάτων παρασκευής φαγητών ή γλυκισµάτων, για την εγκατάσταση του
παρασκευαστηρίου, του συστήµατος πλύσεως των σκευών, του ψυγείου, αρκεί ο χώρος 15
τ.µ. µε την ανάλογη συγκρότηση εστιατορίου ή οινοµαγειρείου ή ψητοπωλείου ή
ζαχαροπλαστείου κλπ, ο οποίος θα είναι κοινός, για τις αντίστοιχες λειτουργίες όλων των
καταστηµάτων του µικτού καταστήµατος. Σε περιπτώσεις όµως λειτουργίας ως µικτών
καφενείων ή µπαρ και οβελιστηρίου θα υπάρχει χώρος παρασκευαστηρίου του καφενείου
ή µπαρ, 4 τ.µ. τουλάχιστον, χώρος πλύσεως σκευών κοινός για το καφενείο ή µπαρ και το
οβελιστήριο, 4 τ.µ., τουλάχιστον, χώρος ψυγείου, κλπ 2 τ.µ.),και ιδιαίτερος χώρος , µέσα
στο κατάστηµα ή έξω απ’ αυτή (στην αυλή ή στην πρασιά), για την εγκατάσταση της
ψησταριάς του οβελιστηρίου 4 τ.µ. τουλάχιστον.
γ. Το ύψος των καταστηµάτων του παρόντος άρθρου θα είναι το προβλεπόµενο
από τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού. Αν από βεβαίωση της
αρµόδιας Υπηρεσίας Πολεοδοµίας ή της Κοινοτικής Αρχής προκύπτει ότι κατά τον χρόνο
οικοδοµήσεως του κτιρίου, στο, οποίο στεγάζεται το κατάστηµα, δεν ίσχυαν στο χωριό,
που βρίσκεται τούτο, οι διατάξεις του Γ.Ο.Κ. µπορεί να γίνει δεκτό και µικρότερο ύψος,
κατά την κρίσης της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής, ή εν ελλείψει, της Υγειονοµικής
Υπηρεσίας και πάντως όχι µικρότερο των 2,20 µ.
Αν κατάστηµα στεγάζεται σε υπόγειο, χαρακτηριζόµενο από την αρµόδια
Υπηρεσία Πολεοδοµίας ως χώρος κύριας χρήσεως, το ύψος τούτου θα είναι τουλάχιστον
2,50 µ.
δ. Οι επιφάνειες των τοίχων θα είναι λείες και θα υδροχρωµατίζονται συχνά για να
διατηρούνται καθαρές, εκτός αν ο καταστηµατάρχης επιθυµεί να τις χρωµατίσει µε
ελαιόχρωµα ή πλαστικό χρώµα, οπότε θα φροντίσει για τον τακτικό καθαρισµό τους µε
πλύσιµο.
Απαγορεύεται η επικάλυψη των τοίχων των ανωτέρω καταστηµάτων µε ψάθες ή
άλλα, µη αδιαπότιστα υλικά, που δεν επιδέχονται πλύσιµο. Αν ο καταστηµατάρχης
επιθυµεί την επικάλυψη των τοίχων του καταστήµατός του για λόγους διακοσµητικούς,
µπορεί να χρησιµοποιήσει για τον σκοπό αυτό αδιάβροχη ταπετσαρία ή ακόµη και
στιλβωµένο ξύλο. Επίσης απαγορεύεται η επικόλληση στους τοίχους αφισών, λιθογραφιών
κλπ διακοσµητικών, διαφωτιστικών και ενηµερωτικών εντύπων υλικών, εκτός αν

αναρτώνται τοποθετηµένα σε υαλόφρακτα πλαίσια ή είναι κατασκευασµένα από σκληρό
χαρτόνι (ηµερολόγια τοίχου) και µε την προϋπόθεση ότι θα διατηρούνται καθαρά.
Ο χρωµατισµός των τοίχων θα γίνεται µε ανοικτά χρώµατα, µε ιδιαίτερη
προτίµηση στο λευκό. Η χρησιµοποίηση σκούρων χρωµάτων για τον χρωµατισµό των
τοίχων των καταστηµάτων πρέπει να αποκλείεται.
ε. Η οροφή θα είναι καλής κατασκευής µε λεία επιφάνεια και ελαιοχρωµατισµένη,
αν είναι ξύλινη, ή υδροχρωµατισµένη, αν είναι από ασβεστοκονία.
Αν ο χώρος καταστήµατος καλύπτεται µε κεραµωτή ή παρόµοιας κατασκευής
στέγη ή µε το ξύλινο δάπεδο του αµέσως υπερκείµενου ορόφου, θα υπάρχει ψευδοροφή ή
ανάλογη κατασκευή, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 19 της παρούσας.
στ. Το δάπεδο θα είναι κατασκευασµένο από αδιαπότιστο υλικό, µωσαϊκό, πλάκες
µαρµάρου ή πέτρας, ξύλο καλυπτόµενο µε πλαστικό κ.τ.όµ.) και θα διατηρείται σε πολύ
καλή κατάσταση χωρίς ρωγµές ή κάθε άλλου είδους φθορές και καθαρό.
ζ. Ο αερισµός, φυσικός ή τεχνητός, θα είναι πλήρης.
η. Ο αερισµός, φυσικός ή τεχνητός, θα είναι επαρκής. Όπου υπάρχει δίκτυο της
∆.Ε.Η. για τον τεχνητό φωτισµό θα χρησιµοποιούνται ηλεκτρικοί λαµπτήρες, κατά
προτίµηση φθορισµού, επαρκούς εντάσεως, αλλιώς θα γίνεται χρήση κατάλληλων λυχνιών
υγραερίου, κ.τ. όµ. (ΛΟΥΞ), ικανών να εξασφαλίσουν επαρκή φωτισµό.
θ. Η ύδρευση, αν στο χωριό υπάρχει δίκτυο υδρεύσεως, θα γίνεται υποχρεωτικά
από το δίκτυο αυτό. Αν το κοινοτικό δίκτυο υδρεύσεως δεν έχει επεκταθεί σε κατοικίες
και καταστήµατα ή αν για την ύδρευση των κατοίκων του χωριού χρησιµοποιούνται
κοινοτικές ή ιδιωτικές πηγές ή πηγάδι που απαραίτητα θα έχουν προστατευθεί κατάλληλα,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις για τις υδρεύσεις, το νερό θα
µεταφέρεται από το σηµείο υδροληψίας µε ειδικά για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιούµενα
δοχεία και θα αποθηκεύεται σε κατάλληλη δεξαµενή επαρκούς χωρητικότητας,
τουλάχιστον 1/2 κ.µ.
Τα δοχεία µεταφοράς νερού θα είναι µεταλλικά, από γαλβανισµένη λαµαρίνα
χωρίς εσωτερικές συγκολλήσεις µολύβδου ή πλαστικά, από υγειονοµικώς αποδεκτή
πλαστική ύλη, και θα κλείνουν στεγανά.
Οι δεξαµενές αποθηκεύσεως νερού µπορεί να είναι κατασκευασµένες από µπετόν ή
γαλβανισµένη λαµαρίνα, χωρίς εσωτερικές συγκολλήσεις µολύβδου, ή από υγειονοµικώς
αποδεκτή πλαστική ύλη και θα καλύπτονται στεγανά, ώστε να εξασφαλίζεται το
περιεχόµενό τους από τις οποιεσδήποτε ρυπάνσεις κα µολύνσεις. Στον πυθµένα θα φέρουν
οπή µε στρόφιγγα για την εκκένωση τους σε περίπτωση καθαρισµού τους. Το στόµιο του
σωλήνα εξόδου του νερού θα βρίσκεται σε ύψος 5 εκτστµ. από τον πυθµένα τους. Γενικά
οι διατάξεις του άρθρου 23 της παρούσας εφαρµόζονται και στα καταστήµατα του
παρόντος άρθρου.
Απαγορεύεται η µεταφορά ή η αποθήκευση νερού σε δοχεία, που είχαν
χρησιµοποιηθεί άλλοτε ως περιέκτες εντοµοκτόνων, φυτοφαρµάκων ή άλλων παρεµφερών
τοξικών ουσιών.
Η υδροληψία από τις δεξαµενές αποθηκεύσεως νερού θα γίνεται υποχρεωτικά µε
κρουνούς και όχι µε εµβάπτιση σ’αυτές δοχείων.
ι. Η αποχέτευση των ακάθαρτων νερών των καταστηµάτων του παρόντος άρθρου
θα γίνεται µε κλειστούς αγωγούς σε υπόνοµο ή βόθρο, στεγανό ή απορροφητικό. Η
διάθεση των ακάθαρτων νερών στην επιφάνεια του εδάφους ή σε δίκτυο υπονόµων
προοριζοµένων για την αποµάκρυνση µόνον των νερών της βροχής, απαγορεύεται.
ια. Αποχωρητήρια. Στα καταστήµατα, στα οποία παραµένουν καθισµένοι πελάτες
(καφενεία κ.τ.όµ.) θα υπάρχουν ένα ή δύο, κατά την κρίση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας,
αποχωρητήρια, τα οποία θα πληρούν τους κατωτέρω περιγραφόµενους όρους. Αν το

κατάστηµα στεγάζεται στο ίδιο κτίριο µε την κατοικία του καταστηµατάρχη, το
οικογενειακό αποχωρητήριο είναι δυνατό να διατίθεται για χρήση και των πελατών του
καταστήµατος, εφόσον βρίσκεται σε κατάλληλη θέση, προσφερόµενη για τον σκοπό
αυτόν, και πληροί τους απαραίτητους όρους υγιεινής.
Το αποχωρητήριο θα βρίσκεται µέσα στο κατάστηµα ή και έξω απ’ αυτό σε
κατάλληλη θέση, προς την οποία θα γίνεται εύκολα η προσπέλαση, και πλησιέστερα προς
το κατάστηµα ή τη κατοικία του καταστηµατάρχη από κάθε άλλο χώρο κυρίας χρήσεως
ξένης ιδιοκτησίας. Η κατασκευή τούτου θα περιέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την
αποφυγή δηµιουργίας ανθυγιεινών εστιών και ενοχλήσεως σε βάρος των γειτόνων. Αν το
αποχωρητήριο είναι ξερού τύπου, θα βρίσκεται οπωσδήποτε έξω από το κατάστηµα, υπό
τις αναφερόµενες ανωτέρω προϋποθέσεις.
Ο θάλαµος του αποχωρητηρίου θα είναι µόνιµης κατασκευής, οι δε εσωτερικές
επιφάνειες των τοίχων του θα είναι λείες και κατά προτίµηση αδιαπότιστες
(ελαιοχρωµατισµένες ή επενδυµένες µε πλακίδια πορσελάνης). Αν οι επιφάνειες των
τοίχων δεν είναι αδιαπότιστες, θα ασβεστοχρίζονται συχνά και θα διατηρούνται καθαρές.
Το εσωτερικό θα αερίζεται πλήρως από παράθυρο ικανών διαστάσεων, στο οποίο θα
υπάρχει συρµατόπλεγµα Νο 16 για να εµποδίζεται η είσοδος µυγών και άλλων βλαβερών
εντόµων µε ειδικό µηχανισµό. Η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί να επιβάλλει την
κατασκευή προθαλάµου στο αποχωρητήριο, αν κρίνει ότι είναι απαραίτητη η αποµόνωση
τούτου από το περιβάλλον.
Οι λεκάνες, ψηλού (ευρωπαϊκού) ή επιπέδου (τουρκικού) τύπου, θα έχουν
οπωσδήποτε σιφώνι και θα συνδέονται µε υδραυλική εγκατάσταση (καζανάκι) για το
πλύσιµό τους µε πίεση. Αν το αποχωρητήριο είναι ξερού τύπου, στον υποδοχέα (λάκκο)
του οποίου δεν επιτρέπεται η απόρριψη υγρών, γενικά, θα πρέπει να αποκλείεται η µε
οποιοδήποτε τρόπο είσοδος σ’ αυτόν επιφανειακών ή υπόγειων νερών, θα
χρησιµοποιούνται δε ανοικτές λεκάνες. Αν στο εµπόριο δεν υπάρχουν τέτοιες λεκάνες,
αντί λεκάνης, θα αφήνεται στην πλάκα καλύψεως του υποδοχέα οπή ικανής διαµέτρου (20
µέχρι 25 εκτστµ.), ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του δαπέδου και η χρήση νερού για
τον καθαρισµό του. Οι κάθε είδους λεκάνες αποχωρητηρίων, πλην εκείνων του επίπεδου
τύπου, θα καλύπτονται µε ειδικό κάλυµµα. Αν σε αποχωρητήρια ξερού τύπου
χρησιµοποιείται, αντί της ειδικής λεκάνης, η οπή αυτή θα καλύπτεται ύστερα από κάθε
χρήση µε ξύλινο ή µεταλλικό κάλυµµα, το οποίο θα φέρει χειρολαβή.
Στον θάλαµο του αποχωρητηρίου θα υπάρχει χαρτί υγείας, το οποίο µετά τη
χρησιµοποίησή του θα απορρίπτεται στη λεκάνη ή, επί αποχωρητηρίων ξερού τύπου,
απευθείας στον υποδοχέα.
Στα αποχωρητήρια θα υπάρχει ακόµη και νιπτήρας µε εγκατάσταση νερού και
αποχέτευση, για το πλύσιµο των χεριών. Αν στο αποχωρητήριο υπάρχει προθάλαµος, ο
νιπτήρας θα βρίσκεται στο χώρο αυτόν, άλλως θα έχει τοποθετηθεί στον θάλαµο του
αποχωρητηρίου. Πλησίον του νιπτήρα θα υπάρχει σαπούνι και εδική συσκευή για
χαρτοπετσέτες χεριών.
Η θέση και η απόσταση οποιουδήποτε υποδοχέα αποχωρητηρίου σε σχέση µε
πηγές ή πηγάδια ή µε ακτές οµαδικής κολυµβήσεως και µε θεµέλια κτιρίων, καθώς και µε
τον υδροφόρο ορίζοντα, θα είναι, ανάλογα µε το είδος του υποδοχέα και τη φύση του
εδάφους, η οριζόµενη µε τις σχετικές Υγειονοµικές ∆ιατάξεις για τη διάθεση των λυµάτων
και, προκειµένου για απόσταση από θεµέλια κτιρίων, µε τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ.
Η χρήση αποχωρητηρίων ξερού τύπου πρέπει να θεωρείται σαν λύση ανάγκης και
θα γίνεται µόνο µε την υπόδειξη και κατά την κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής
Υπηρεσίας, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες (φύση του εδάφους, βάθος υδροφόρου
ορίζοντα, θέση πηγών ή φρεάτων, κ.λπ.), σύµφωνα πάντοτε µε τις σχετικές διατάξεις της

Υγειονοµικής ∆ιατάξεως για τη διάθεση των λυµάτων. Απαγορεύεται η ρίψη νερών στους
υποδοχείς των αποχωρητηρίων ξερού τύπου και πρέπει να αποκλείεται η είσοδος σ’
αυτούς επιφανειακών ή υπόγειων νερών. Η αποχέτευση των ακάθαρτων νερών του
νιπτήρα αποχωρητηρίων ξερού τύπου και πρέπει να αποκλείεται η είσοδος σ’ αυτούς
επιφανειακών ή υπόγειων νερών. Η αποχέτευση των ακάθαρτων νερών του νιπτήρα
αποχωρητηρίου ξερού τύπου θα γίνεται µε κλειστούς αγωγούς σε βόθρο, που θα βρίσκεται
σε κατάλληλη θέση και απόσταση από τον υποδοχέα του αποχωρητηρίου, ώστε να
αποκλείεται η είσοδος των νερών σ’ αυτόν. Αν αυτό είναι τελείως ακατόρθωτο, η
Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί να δεχθεί την τοποθέτηση του νιπτήρα πλύσεως χεριών σε
κάποια άλλη κατάλληλη θέση.
ιβ. Παρασκευαστήριο. Τα καταστήµατα στα οποία παρασκευάζονται φαγητά ή
γλυκίσµατα (εστιατόρια, οινοµαγειρεία, ψητοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κ.τ.όµ.) θα
διαθέτουν για τον σκοπό αυτόν ιδιαίτερο, έστω νοητώς, χωρισµένο χώρο ανάλογα
εµβαδού, κατά την κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας και πάντως όχι
µικρότερο από 8 τ.µ. Έτσι ψητοπωλεία ή ψησταριά, εµβαδού 4 τ.µ. περίπου, αποτελούσα
µέρος του ανωτέρω παρασκευαστηρίου, µπορεί να βρίσκεται έξω από το κυρίως
κατάστηµα, στην πρασιά ή στην αυλή του, µε την προϋπόθεση ότι θα είναι κλειστή
(υαλόφρακτη ή άλλη στέρεη κατασκευή) και ότι παίρνονται τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να
µην ενοχλούνται οι περίοικοι από τις οσµές και τα αέρια καύσεως.
Στα καφενεία, καφέ µπαρ και οβελιστήρια ο χώρος του παρασκευαστηρίου,
νοητώς, χωρισµένος από το άλλο κατάστηµα, θα είναι 4 τ.µ. περίπου. Ιδιαίτερα, στα
οβελιστήρια το παρασκευαστήριο (ψησταριά) µπορεί να βρίσκεται έξω από το κατάστηµα,
στην αυλή ή πρασιά του, µε την προϋπόθεση ότι θα είναι τελείως κλειστό (υαλόφρακτο ή
άλλη στέρεη κατασκευή) και θα παίρνονται τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να µην
ενοχλούνται οι περίοικοι από τις οσµές και τα αέρια καύσεως.
Στα καφενεία, καφέ µπαρ και οβελιστήρια επιτρέπεται, αν δεν υπάρχει στο χωριό
εστιατόριο ή οινοµαγειρείο ή ψητοπωλείο, να παρασκευάζονται περιστασιακά ορισµένα
πρόχειρα φαγητά (πατάτες και αυγά τηγανιστά κ.τ.όµ.) για εξυπηρέτηση περαστικών
ατόµων (υπάλληλοι κ.λπ).
Για την απαγωγή των καπνών, οσµών και αερίων καύσεως θα υπάρχει στο
παρασκευαστήριο των ανωτέρω καταστηµάτων απαγωγικό σύστηµα, το οποίο θα φθάνει
µέχρι τη στέγη του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το κατάστηµα, ή µέχρι το ύψος του
τυχόν υπάρχοντος ψηλότερου γειτονικού κτιρίου. Το άνοιγµα της χοάνης του ανωτέρω
απαγωγικού συστήµατος θα βρίσκεται πάνω από την εστία και θα είναι επαρκών
διαστάσεων, ώστε να καλύπτεται ολόκληρη η επιφάνεια της εστίας.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση να διαθέτουν το ανωτέρω απαγωγικό σύστηµα τα
καφενεία και τα καταστήµατα, τα οποία χρησιµοποιούν κουζίνες ή κλιβάνους, που
λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα ή υγραέριο, εκτός αν ψήνονται σ’ αυτά κρέας, ψάρια και
άλλα φαγητά, κατά το ψήσιµο των οποίων παράγονται αέρια και έντονες οσµές, που
ενοχλούν τους γείτονες και τους πελάτες.
ιγ. Χώρος πλύσεως σκευών. Στα καταστήµατα τα οποία προσφέρονται σε
καθισµένους πελάτες φαγητά, γλυκίσµατα ή άλλα παρασκευάσµατα και ποτά θα υπάρχει
νοητώς χωρισµένος χώρος ανάλογου εµβαδού και µε την απαραίτητη συγκρότηση για το
πλύσιµο των σκευών, ως ακολούθως:
(1). Στα καφενεία, καφέ µπαρ χώρος 2 τ.µ. τουλάχιστον, στον οποίο θα υπάρχει
σύστηµα πλύσεως σκευών µε µια τουλάχιστον λεκάνη, και εγκατάσταση ζεστού και κρύου
νερού µε ρυθµιζόµενο κρουνό (µπαταρία) και αποχέτευση.
Τα σκεύη (ποτήρια, κύπελλα καφέ, πιατέλα και κουτάλια γλυκού, αφού
σαπουνιστούν στη λεκάνη του ανωτέρω συστήµατος µε ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο

κατάλληλο αποδεκτό από υγιεινής απόψεως υγρό απορρυπαντικό θα ξεπλύνονται µε
άφθονο τρεχούµενο νερό.
(2) Στα εστιατόρια, οινοµαγειρεία, ψητοπωλεία, οβελιστήρια και ζαχαροπλαστεία
χώρος 4 τ.µ. τουλάχιστον στο οποίο θα υπάρχει σύστηµα πλύσεως σκευών µε δύο
τουλάχιστον λεκάνες και εγκατάσταση ζεστού και κρύου νερού µε ρυθµιζόµενο κρουνό
(µπαταρία) και αποχέτευση.
Τα πιάτα και τα µαχαιροπήρουνα ή άλλα σκεύη, που έχουν χρησιµοποιηθεί για την
παρασκευή, ή προσφορά φαγητών ή γλυκισµάτων, µετά την αποµάκρυνση των τυχών
υπολειµµάτων, θα πλύνονται στην πρώτη λεκάνη του ανωτέρω συστήµατος µε πολύ ζεστό
νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο αποδεκτό από υγιεινής απόψεως υγρό
απορρυπαντικό, ώστε να διαλυθούν και αποµακρυνθούν τα λίπη, οι σάλτσες κ.λπ., και
ακολούθως, αφού αποµακρυνθεί το ακάθαρτο νερό, που περιέχει η πρώτη λεκάνη, θα
σαπουνίζονται σ’ αυτή µε ζεστό νερό κ.λπ. και θα ξεπλύνονται στη δεύτερη λεκάνη µε
άφθονο τρεχούµενο νερό.
Τα ποτήρια θα σαπουνίζονται στη δεύτερη λεκάνη µε ζεστό νερό και σαπούνι ή
άλλο κατάλληλο απορρυπαντικό και ακολούθως θα ξεπλύνονται µε άφθονο τρεχούµενο
νερό.
(3) Σε περιπτώσεις µικτών καταστηµάτων καφενείων ή καφέ µπαρ µε εστιατόριο,
οινοµαγειρείο, ψητοπωλείο, οβελιστήριο ή ζαχαροπλαστείο, ο χώρος πλύσεως σκευών
τούτων και η συγκρότησή του θα είναι σύµφωνη µε την περίπτωση (2), για δε το πλύσιµο
σκευών θα ακολουθείται η περιγραφόµενη στην περίπτωση αυτή διαδικασία.
Τα συστήµατα πλύσεως σκευών θα είναι κατασκευασµένα κατά προτίµηση από
ανοξείδωτο µέταλλο ή µάρµαρο, χωρίς να αποκλείονται και τα κατασκευασµένα από
µωσαϊκό, δεν θα έχουν εσωτερικές γωνίες και στον πυθµένα κάθε λεκάνης θα υπάρχει οπή
µε πώµα, για την αποµάκρυνση ή, όταν χρειάζεται η κατακράτηση του νερού.
Για την εξασφάλιση ζεστού νερού θα χρησιµοποιείται, όπου υπάρχει δίκτυο της
∆.Ε.Η., ηλεκτρικός θερµοσίφωνας, ή σε αντίθετη περίπτωση, όποιο άλλο για τον σκοπό
αυτό σύστηµα θα υποδείξει η αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία.
Απαγορεύεται το πλύσιµο των σκευών σε κοινό δοχείο «µαστέλλο».
ιδ. Έπιπλα, ψυγεία, εργαλεία, σκεύη, κ.λπ. Τα χρησιµοποιούµενα έπιπλα (πάγκοι,
τραπέζι, καθίσµατα, προθήκες, ερµάρια, ράφια, κ.λπ) θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση
και καθαρά.
Στα καταστήµατα, στα οποία προσφέρονται και καταναλώνονται φαγητά έστω και
περιστασιακά, τα τραπέζια θα χρησιµοποιούνται για τον σκοπό αυτόν, θα καλύπτονται
απαραίτητα µε καθαρό τραπεζοµάντιλο ή, στην ανάγκη, µε φύλλο καθαρού άσπρου
χαρτιού.
Στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου θα υπάρχουν υαλόφρακτες προθήκες ή
ερµάρια για τη φύλαξη των σκευών και των τροφίµων, που τρώγονται όπως έχουν, χωρίς
προηγουµένως να ψηθούν ή βρασθούν ή αποφλοιωθούν και δεν είναι ευαλλοίωτα. Τέτοια
τρόφιµα, αν έχουν ανάγκη αερισµού (π.χ. άρτος ή γλυκά ταψιού όταν βγαίνουν από τον
κλίβανο) θα τοποθετούνται σε προθήκες κλεισµένες µε συρµατόπλεγµα Νο 16, οι οποίες
θα βρίσκονται σε χώρους, που δεν επηρεάζονται από τον κονιορτό, και άλλες ρυπάνσεις.
Η έκθεση των ανωτέρω τροφίµων εκτός προθηκών απαγορεύεται.
Τα ευαλλοίωτα τρόφιµα θα διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία επαρκούς
χωρητικότητας υπό σταθερή χαµηλή θερµοκρασία 0ο µέχρι +7ο C το πολύ, ανάλογα µε το
είδος του τροφίµου και τον επιθυµητό χρόνο συντηρήσεώς του, ή προκειµένου για
κατεψυγµένα προϊόντα, το πολύ –18ο C. Απαγορεύεται η διατήρηση ευαλλοίωτων
τροφίµων εκτός ψυγείων.

Όπου υπάρχει δίκτυο της ∆.Ε.Η. τα ψυγεία θα είναι ηλεκτρικά, άλλως µπορεί να
χρησιµοποιηθούν και άλλου τύπου ψυγεία, όπως πετρελαίου, υγραερίου κ.τ.όµ., τα οποία
θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν την ανωτέρω σταθερή χαµηλή θερµοκρασία.
Στα ψυγεία θα υπάρχουν µονίµως θερµόµετρα για να ελέγχεται η ψύξη τους. Τα
ψυγεία θα διατηρούνται συνεχώς απόλυτα καθαρά, τα δε τρόφιµα θα τοποθετούνται σ’
αυτά µε τάξη και κατά τρόπο που να µην αλληλοεπηρεάζονται.
Τα ξύλα κοπής κρέατος στα κρεοπωλεία, µαγειρεία, ψητοπωλεία και οβελιστήρια
θα διατηρούνται σε πολύ κατάσταση, χωρίς ρωγµές ή άλλες φθορές, και θα έχουν οµαλή
επιφάνεια. Μετά το τέλος της εργασίας θα καθαρίζονται και θα πλύνονται µε ζεστό νερό
και σαπούνι. Τόσο κατά τις ώρες εργασίας, όταν δεν χρησιµοποιούνται, όσο και µετά το
τέλος αυτής, αφού πλυθούν, τα ξύλα κοπής κρέατος θα καλύπτονται µε κατάλληλο
µεταλλικό κάλυµµα.
Τα χρησιµοποιούµενα σκεύη και εργαλεία γενικά θα διατηρούνται σε καλή
κατάσταση και απόλυτα καθαρά. Σκεύη και εργαλεία, που παρουσιάζουν ρωγµές,
οξειδώσεις ή άλλες φθορές αποµακρύνονται µε την ευθύνη του καταστηµατάρχη.
Αν το κατάστηµα προσφέρει για χρήση από τους πελάτες παιγνιόχαρτα, τάβλια,
κ.λπ, τα είδη αυτά θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και θα καθαρίζονται συχνά, ώστε
να είναι πάντα απόλυτα καθαρά. Φθαρµένα και ακάθαρτα παιγνιόχαρτα θα
αποµακρύνονται ή θα καταστρέφονται µε τη φροντίδα του καταστηµατάρχη
ιε. Καθαριότητα. Όλοι γενικά οι χώροι των καταστηµάτων το παρόντος άρθρου θα
διατηρούνται απόλυτα καθαροί µε τη φροντίδα και την ευθύνη του καταστηµατάρχη. Τα
δάπεδα θα σκουπίζονται καθηµερινά µετά το τέλος ή πριν από την έναρξη της εργασίας
και θα πλύνονται τακτικά, τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα, κατά προτίµηση κάθε
∆ευτέρα, ή και συχνότερα, κατά την εκτίµηση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας. Οι
τοίχοι θα ασβεστοχρίζονται ή, αν είναι αδιαπότιστοι, θα πλύνονται συχνά, ώστε να
διατηρούνται καθαροί.
∆εν θα υπάρχουν ποντικοί ή περιττώµατα αυτών, κατσαρίδες, µύγες, αράχνες, ή
άλλα βλαβερά έντοµα, των οποίων η παρουσία στο κατάστηµα θα αποτελεί ένδειξη
ακαθαρσίας. Οι καταστηµατάρχες µπορούν να απευθύνονται στην αρµόδια Υγειονοµική
Υπηρεσία και να ζητούν οδηγίες για τα ενδεικνυόµενα µέσα αποτελεσµατικότερης και
ακίνδυνης για τον άνθρωπο καταπολεµήσεως των ποντικών και βλαβερών εντόµων.
Απαγορεύεται η διατήρηση ή η είσοδος κατοικίδιων ζώων στα καταστήµατα του
παρόντος άρθρου. Για την παρουσία τέτοιων ζώων στο κατάστηµα φέρει όλη την ευθύνη ο
καταστηµατάρχης.
Τα κάθε είδους απορρίµµατα θα συγκεντρώνονται σε ειδικά κατάλληλα δοχεία,
µεταλλικά ή πλαστικά, που θα κλείνουν ερµητικά, ή σε πλαστικές ειδικές σακούλες και
ακολούθως θα µεταφέρονται στους αγρούς, όπου θα θάπτονται.
ιστ. Προσωπικό. Οι απασχολούµενοι στα καταστήµατα του παρόντος άρθρου,
ανεξάρτητα από τη σχέση µε την επιχείρηση (καταστηµατάρχες ή µέλη των οικογενειών
τους ή υπάλληλοι), θα είναι καθαροί και υγιείς και θα έχουν εφοδιασθεί µε ατοµικό
βιβλιάριο υγείας, το οποίο θα εκδίδεται και θα θεωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 36 της
παρούσας.
Κατά την ώρα της εργασίας τους οι ανωτέρω θα φορούν καθαρή ανοικτόχρωµη
µπούζα και, αν ασχολούνται µε την παρασκευή φαγητών ή γλυκισµάτων, οµοιόχρωµη
ποδιά και σκούφο. Τα ενδύµατα του προσωπικού θα κρέµονται σε κρεµάστρα µακριά από
τα τρόφιµα.
3. Επιτρέπεται να λειτουργούν ως µικτά δύο ή περισσότερα καταστήµατα µιας από
τις ανωτέρω οµάδες καταστηµάτων:
α. Παντοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, κρεοπωλείο ή άλλο παρόµοιο κατάστηµα.

β. Παντοπωλείο, καφενείο, καφέ µπαρ, οινοπωλείο.
γ. Καφενείο, καφέ µπαρ, εστιατόριο, οινοµαγειρείο, ψητοπωλείο, οβελιστήριο ή
άλλο παρόµοιο κατάστηµα.
δ. Κρεοπωλείο, ψητοπωλείο, οβελιστήριο.
ε. Καφενείο, καφέ µπαρ, ζαχαροπλαστείο.
Το καθένα από τα ανωτέρω συστεγαζόµενα καταστήµατα θα είναι εγκαταστηµένο
σε ιδιαίτερο, νοητώς χωρισµένο, χώρο εµβαδού ίσου τουλάχιστον µε το προαναφερόµενο
(παρ. 2 περιπτ. β, ιβ, και ιγ) κατά περίπτωση εµβαδόν. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση
λειτουργίας µικτού καταστήµατος ψητοπωλείου ή οβελιστηρίου µε κρεοπωλείο οι χώροι
των συστεγαζόµενων αυτών καταστηµάτων θα είναι σαφώς χωρισµένοι µε χώρισµα
στέρεης κατασκευής.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µε ελαφρές παρεκκλίσεις, κατά
την κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας, και για τα καταστήµατα
σεισµόπληκτων περιοχών, που µεταστεγάζονται αναγκαστικά λόγω καταστροφής των
οικηµάτων, στα οποία στεγαζόνταν κατά τον χρόνο που συνέβησαν οι σεισµοί και για την
οποία χορηγούνται προσωρινές άδειες λειτουργίας τους, σύµφωνα µε την παρ. 8 άρθρου 6
της παρούσας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Άρθρο 52
Εργαστήρια τροφίµων και ποτών
1.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στα εργαστήρια παρασκευής ή
επεξεργασίας ή/και συσκευασίας τροφίµων ή ποτών, των οποίων τα προϊόντα
προορίζονται να διατεθούν κατά κύριο λόγο σε καταστήµατα λιανικής πωλήσεως.
2. Ο προοριζόµενος για την εγκατάσταση εργαστηρίου τροφίµων ή ποτών χώρος
θα είναι επαρκής, ανάλογα µε την δυναµικότητα παραγωγής τους, και θα αποτελείται από
τα κατωτέρω ιδιαίτερα διαµερίσµατα, τα οποία θα έχουν εµβαδόν, τουλάχιστον το
αντίστοιχο οριζόµενο για το καθένα από αυτά και τον απαραίτητο µε το είδος του
εργαστηρίου, εξοπλισµό.
α. ∆ιαµέρισµα παρασκευής ή επεξεργασίας ή/και συσκευασίας των τροφίµων ή
ποτών. Το εµβαδόν του διαµερίσµατος τούτου θα είναι επαρκές, ώστε να επιτρέπει την
εγκατάσταση όλων των µηχανηµάτων, συσκευών και επίπλων, που είναι απαραίτητα για
την εκτέλεση των προβλεπόµενων λειτουργιών, τον εύκολο καθαρισµό του και την άνετη
και ανεµπόδιστη διακίνηση του απασχολούµενου σ’ αυτό προσωπικού και γενικά να
εξασφαλίζει τις απαραίτητες υγιεινές συνθήκες λειτουργίας του τµήµατος τούτου. Πάντως
το διαµέρισµα αυτό δεν θα είναι µικρότερο από 50 τ.µ.
Στο ανωτέρω διαµέρισµα θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα για την επεξεργασία,
παρασκευή ή/και συσκευασία των τροφίµων ή ποτών µηχανήµατα, συσκευές και έπιπλα,
καθώς και, προκειµένου για εργαστήρια στα οποία απασχολούνται περισσότερα από τρία
άτοµα, νιπτήρες µε ρυθµιζόµενη εγκατάσταση ζεστού και κρύου νερού (µπαταρία)
σαπούνι και χαρτοπετσέτες µιας χρήσεως. Οι νιπτήρες αυτοί είναι άσχετοι µε τους
υπάρχοντες στους προθαλάµους των αποχωρητηρίων και θα βρίσκονται όσο το δυνατό
πλησιέστερα στις θέσεις εργασίας, προοριζόµενοι για το πλύσιµο των χρησιµοποιούµενων
εργαλείων και των χεριών του προσωπικού κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
β. ∆ιαµέρισµα πλύσεως των χρησιµοποιούµενων στο εργαστήριο σκευών,
εργαλείων ή και δοχείων, εµβαδού 8 τ.µ., στο οποίο θα υπάρχει σύστηµα πλύσεως µε δύο
βαθειές λεκάνες, εγκατάσταση τρεχούµενου ζεστού και κρύου νερού µε ρυθµιζόµενο

κρουνό (µπαταρία) και εγκατάσταση αποχετεύσεως. Το διαµέρισµα τούτο µπορεί να
συνυπάρχει µε το προηγούµενο διαµέρισµα σε ενιαίο χώρο, εµβαδού ίσου τουλάχιστον µε
το άθροισµα των προβλεποµένων ανωτέρω για το εµβαδόν, προκειµένου για µικρά
εργαστήρια, κατά την κρίση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, και µε την προϋπόθεση ότι το
σύστηµα πλύσεως σκευών θα είναι σε τέτοια θέση, ώστε να µη ρυπαίνονται τα τρόφιµα.
Το διαµέρισµα πλύσεως σκευών κλπ, δεν είναι απαραίτητο στα εργαστήρια, στα
οποία οι διαδικασίες παρασκευής, επεξεργασίας ή/και συσκευασίας τροφίµων ή ποτών δεν
απαιτούν χρήση σκευών ή δοχείων. Στα εργαστήρια όµως αυτά θα υπάρχει ένας νεροχύτης
µε ζεστό και κρύο τρεχούµενο νερό για το πλύσιµο των χρησιµοποιούµενων εργαλείων και
των χεριών των απασχολούµενων ατόµων.
Προκειµένου για εργαστήρια, στα οποία χρησιµοποιούνται περιέκτες πολλαπλής
χρήσεως για τη συσκευασία τροφίµων ή ποτών, το πλύσιµο των περιεκτών τούτων θα
γίνεται µε αυτόµατα µηχανικά πλυντήρια, εγκαταστηµένα σε ιδιαίτερο επαρκή χώρο και
θα περιλαµβάνει σε γενικές γραµµές τις ακόλουθες φάσεις:
1) Πρόπλυση µε χρήση κατάλληλου και αποδεκτού από υγειονοµικής απόψεως
απορρυπαντικού. Αν χρησιµοποιούνται γυάλινες φιάλες, όσες από αυτές έχουν σκουριά θα
καθορίζονται µε υδροχλωρικό οξύ πυκνότητας 10 µέχρι 30%.
2) Πλύση µε νερό υψηλής θερµοκρασίας (της τάξεως των +80ο C) που περιέχει
καυστικό νάτριο σε συγκέντρωση 2-3%.
3) Συστηµατικό ξέπλυµα µε άφθονο νερό.
4) Συνιστάται απολύµανση µε µια αποδεκτή µέθοδο, όπως ενδεικτικά σηµειώνεται
κατωτέρω:
Παραµονή για 2’-5’ (πρώτα λεπτά) σε κλειστό χώρο µε την επενέργεια υπέρθερµου ατµού.
Βάπτισµα για 2’-3’ (πρώτα λεπτά) σε υδάτινο λουτρό θερµοκρασίας τουλάχιστον +80οC.
Βάπτισµα για 2’-5’ (πρώτα λεπτά) σε διάλυµα χλωρίου µε αρχική περιεκτικότητα σε
υπόλειµµα «ελεύθερου» χλωρίου περίπου 100 µ.α.ε. νερού, που δεν θα µειώνεται κάτω
από 50 µ.α.ε. νερού.
Οποιαδήποτε άλλη µέθοδος απολυµάνσεως ή αποστειρώσεως, που θα είναι αποδεδειγµένα
αποτελεσµατική και θα εγκριθεί από την Υγειονοµική Υπηρεσία.
Τα δοχεία µεταφοράς γάλακτος ή άλλων ρευστών πρώτων υλών, ύστερα από κάθε
χρήση τους θα πλύνονται µε ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από
υγιεινής απόψεως απορρυπαντικό, θα ξεπλύνονται µε άφθονο νερό και θα απολυµαίνονται
µε κατάλληλα µικροβιοκτόνα µέσα, όπως λ.χ. µε ατµό θερµοκρασίας +105οC µε θερµό
νερό +77οC επί 5’ (πρώτα λεπτά) ή µε διάλυµα χλωρίου µε αρχική περιεκτικότητα σε
υπόλειµµα «ελεύθερου» χλωρίου περίπου 100 µ.α.ε. νερού, που δεν θα µειώνεται κάτω
από 50 µ.α.ε. νερού, επί 2’ (πρώτα λεπτά). Κατά τον ίδιο τρόπο θα πλύνονται και
απολυµαίνονται αµέσως, πριν από τη χρήση τους και τα καινούργια µεγάλα σκεύη που
χρησιµοποιούνται ως περιέκτες για τη συσκευασία τροφίµων ή ποτών.
γ. Αποθήκη πρώτων υλών, ανάλογου µε τη δυναµικότητα παραγωγής του
εργαστηρίου εµβαδού και πάντως όχι µικρότερου από 10 τ.µ. Αν χρησιµοποιούνται
ευαλλοίωτες πρώτες ύλες, στην αποθήκη θα υπάρχει ψυγείο για τη συντήρηση των υλών
αυτών.
δ. Αποθήκη ετοίµων προϊόντων, αν αυτά δεν διαθέτονται αµέσως στην
κατανάλωση, ανάλογου δυναµικότητας παραγωγής του εργαστηρίου εµβαδού και πάντως
όχι µικρότερου από 10 τ.µ. Προκειµένου για ευαλλοίωτα προϊόντα στην αποθήκη θα
υπάρχει ψυγείο για τη συντήρησή τους ή όλη η αποθήκη θα είναι ψυκτικός θάλαµος.
ε. Ιδιαίτερο χώρο αποθηκεύσεως των χρησιµοποιούµενων ειδών συσκευασίας,
ανάλογου µε την δυναµικότητα παραγωγής του εργαστηρίου εµβαδού και πάντως όχι

µικρότερου από 7 τ.µ. Αν δεν γίνεται συσκευασία των προϊόντων του εργαστηρίου, ο
χώρος αυτός δεν θα είναι απαραίτητος.
στ. Αποχωρητήρια και αποδυτήρια προσωπικού, ανάλογα µε τον αριθµό των
απασχολουµένων στο εργαστήριο ατόµων
ζ. Αν υπάρχει γραφείο, τούτο θα είναι εγκαταστηµένο σε ιδιαίτερο χώρο.
η. Στα εργαστήρια επεξεργασίας τροφίµων όπως λ.χ. γάλακτος (τυροκοµεία,
εργαστήρια παρασκευής γιαούρτης, βουτύρου κ.τ.όµ.), φρούτων (εργαστήριο χυµών
φρούτων, κοµποστών, µαρµελάδων κ.τ.όµ.), ψαριών (εργαστηρίων αλιπάστων κ.τ.όµ.)
κ.ά., πέρα από τα ανωτέρω διαµερίσµατα, θα υπάρχει και ιδιαίτερο, χωρισµένο από τα
άλλα, διαµέρισµα παραλαβής της προοριζόµενης για επεξεργασία πρώτης ύλης. Και το
διαµέρισµα τούτο θα είναι ευρύχωρο, αναλόγου δυναµικότητας παραγωγής του
εργαστηρίου εµβαδού και πάντως όχι µικρότερου από 10 τ.µ.
θ. Αν ορισµένες ποσότητες των προϊόντων εργαστηρίων τροφίµων ή ποτών
διαθέτονται λιανικώς, θα υπάρχει και ιδιαίτερο διαµέρισµα πρατηρίου εµβαδού 15 τ.µ.
τουλάχιστον, σαφώς χωρισµένο από τους άλλους χώρους του εργαστηρίου.
3. Τα ανωτέρω διαµερίσµατα θα είναι χωρισµένα µεταξύ τους µε τοίχους ή άλλη
παρόµοια στέρεη κατασκευή από ανθεκτικά στην υγρασία υλικά και θα έχουν:
α. ∆άπεδα από αδιαπότιστο, λείο και µη εύθρυπτο υλικό (µωσαϊκό, πλάκες
µαρµάρου, κ.τ.οµ.) χωρίς ρωγµές ή άλλες φθορές, µε κατάλληλες κλίσεις προς φρεάτια
δαπέδου για τον εύκολο καθαρισµό τους και ξέπλυµα µε νερό. Τα φρεάτια δαπέδου θα
είναι εφοδιασµένα µε σιφώνια και καλυµµένα µε µεταλλικές σχάρες, στις οποίες τα κενά
δεν θα είναι µεγαλύτερα από 5 χλστµ. Οι γωνίες, που σχηµατίζονται από το δάπεδο και
τους τοίχους, θα είναι κοίλες για να καθαρίζονται εύκολα.
∆εν επιτρέπεται η κάλυψη των δαπέδων µε µουσαµά ή άλλα υλικά µη ανθεκτικά
στο πλύσιµο µε άφθονο νερό.
β. Τοίχους λείους επενδυµένους µέχρι ύψος 2 µ. τουλάχιστον µε πλακίδια
εφυαλωµένης πορσελάνης ανοικτού χρώµατος. Οι υπόλοιπες επιφάνειες των τοίχων και
της οροφής θα είναι κατά προτίµηση ασβεστόχριστες, ανοικτού χρώµατος, και θα
διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και καθαρές.
Κατ’ εξαίρεση, µπορεί, κατά την κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας, να
επιτραπεί ο χρωµατισµός, µέχρι ύψος 2 µ. των επιφανειών των τοίχων και αποθηκών
πρώτων υλών, έτοιµων προϊόντων και ειδών συσκευασίας µε ελαιόχρωµα ή πλαστικό
χρώµα, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας, ώστε να γίνουν αδιαπότιστες και λείες.
γ. Υγιεινή ύδρευση και αποχέτευση σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.
δ. Τις απαραίτητες προϋποθέσεις πλήρους αερισµού και επαρκούς φωτισµού,
σύµφωνα µε τα άρθρα 21 και 22 της παρούσας.
ε. Εφόσον χρησιµοποιούνται εστίες ή/ και κλίβανοι, κατάλληλο σύστηµα πλήρους
απαγωγής ή, γενικά, εξουδετερώσεις των καπνών, της αιθάλης και των αερίων και οσµών,
των παραγοµένων µε ορισµένες φάσεις (βρασµός, ψήσιµο κλπ) της επεξεργασίας ή
παρασκευής των τροφίµων, κατά τις οποίες γίνεται χρήση εστιών ή/ και κλιβάνων,
σύµφωνα µε το άρθρο 27 της παρούσας.
Ακόµη, η κατασκευή των αποθηκών πρώτων υλών και έτοιµων προϊόντων, των
αποχωρητηρίων και των αποδυτηρίων θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των άρθρων
28, 25 και 30, αντίστοιχα της παρούσας.
4. Τα χρησιµοποιούµενα έπιπλα θα είναι καλής κατασκευής µε λείες,
χρωµατισµένες ή στιλβωµένες επιφάνειες και θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και
απόλυτα καθαρά.
Οι οριζόντιες επιφάνειες των πάγκων, πάνω στις οποίες γίνονται οι διάφοροι
χειρισµοί των τροφίµων, θα είναι από µάρµαρο ή ανοξείδωτο χάλυβα ή, όπου επιβάλλεται,

από σκληρό ξύλο, χωρίς ρωγµές ή άλλες φθορές. Μετά το τέλος της εργασίας θα
πλύνονται µε ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγειονοµικής
απόψεως απορρυπαντικό και θα ξεπλύνονται καλά µε άφθονο νερό.
Οι προθήκες και τα ερµάρια, που θα χρησιµοποιούνται για τη φύλαξη των πρώτων
υλών ή προϊόντων του εργαστηρίου, καθώς και των σκευών, θα κλείνουν ερµητικά, ώστε
να εµποδίζεται η είσοδος ποντικών, βλαβερών εντόµων και κονιορτό.
Στα καταστήµατα παρασκευής γλυκισµάτων, φαγητών ή άλλων παρασκευασµάτων
επιβάλλεται η χρήση προθηκών κλεισµένων µε συρµατόπλεγµα Νο 16 για την τοποθέτηση
των ανωτέρω προϊόντων, ώσπου να αποκτήσουν τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος και
ακολούθως να συσκευασθούν και να σταλούν στα καταστήµατα διαθέσεώς τους, ή αν
είναι ευαλλοίωτα, να τοποθετηθούν στα ψυγεία για συντήρηση. Οι προθήκες αυτές θα
βρίσκονται σε κατάλληλα σηµεία του εργαστηρίου, ώστε να µην επηρεάζονται από τον
κονιορτό.
5. Η συντήρηση των χρησιµοποιούµενων ευαλλοίωτων πρώτων υλών και των
αναλλοίωτων προϊόντων του εργαστηρίου, θα γίνεται µε ηλεκτρικά ψυγεία επαρκούς
χωρητικότητας υπό σταθερή χαµηλή θερµοκρασία, το πολύ +7ο C ανάλογα µε το είδος της
πρώτης ύλης ή του προϊόντος και µε τον επιθυµητό χρόνο συντηρήσεώς τους. Σε κάθε
ψυγείο θα υπάρχει µονίµως θερµόµετρο, τοποθετηµένο σε κατάλληλο σηµείο τούτου,
ώστε να ελέγχεται εύκολα η ψύξη του.
Τα ψυγεία θα διατηρούνται σε κατάσταση απόλυτης καθαριότητας. Τα
συντηρούµενα είδη θα τοποθετούνται στα ψυγεία µε τάξη, ώστε να εξασφαλίζεται ο
επαρκής αερισµός τους, να αποφεύγεται η µεταξύ τους επαφή και γενικά το ένα είδος να
µην επηρεάζει το άλλο. Τρόφιµα, τα οποία µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς µε
οποιοδήποτε τρόπο (οσµή, γεύση, όψη) άλλα τρόφιµα θα τοποθετούνται σε ιδιαίτερα
ψυγεία ή (στην ανάγκη, σε ιδιαίτερες σχάρες. Απαγορεύεται η τοποθέτηση στο ίδιο
ψυγείο, και ακόµη περισσότερο, στις ίδιες σχάρες πρώτων υλών και έτοιµων προϊόντων
του εργαστηρίου.
6. Τα σκεύη που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά, φύλαξη, µέτρηση και ζύγιση
των πρώτων υλών και για την παρασκευή και επεξεργασία των τροφίµων, θα είναι
κατασκευασµένα από κατάλληλο και αποδεκτό από υγειονοµικής απόψεως υλικό κατά
προτίµηση από ανοξείδωτο µέταλλο, µε λείες εσωτερικές επιφάνειες, χωρίς ρωγµές,
παραµορφώσεις, οξειδώσεις και κάθε είδους άλλες φθορές, και γενικά θα πληρούν τούς
όρους, που καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών ή άλλης
νοµοθεσίας για τα τρόφιµα.
Προκειµένου για εργαστήρια παρασκευής τροφίµων µε πρώτη ύλη το γάλα, τα
δοχεία µεταφοράς του γάλακτος, εκτός του ότι θα είναι κατασκευασµένα γενικά από
κατάλληλο από υγειονοµικής απόψεως υλικό, χωρίς διαβρώσεις, µε απορροφητικό και µη
τοξικό (αν είναι µεταλλικά θα είναι γαλβανισµένα µε ψευδάργυρο ή άλλο ανοξείδωτο
υλικό),θα έχουν πλατύ στόµιο και θα πωµατίζονται µε πώµα από κατάλληλο υλικό, δεν θα
παρουσιάζουν εσωτερικές γωνίες ή ρωγµές ή παραµορφώσεις και θα διατηρούνται σε
καλή κατάσταση.
Τα σκεύη, οι συσκευές και τα εργαλεία, που χρησιµοποιούνται κατά τους
διαφόρους χειρισµούς των τροφίµων, θα καθαρίζονται επιµελώς αµέσως µετά τη χρήση
τους και ακολούθως θα φυλάσσονται σε κλειστά ερµάρια, ή προκειµένου για µεγάλα
σκεύη, σε κατάλληλα µέρη κατά τρόπο που να µη ρυπαίνονται. Μηχανήµατα, που
εργάζονται συνεχώς, θα καθαρίζονται µετά το τέλος της εργασίας ή και ενδιάµεσα, αν
υπάρχουν αµφιβολίες για την καθαριότητά τους.
Αν σαν πρώτη συσκευασία τροφίµων ή ποτών χρησιµοποιούνται κουτιά ή άλλοι
παρόµοιοι περιέκτες, οι περιέκτες αυτοί θα καθαρίζονται αποτελεσµατικά αµέσως πριν

από την χρησιµοποίησή τους µε ειδική για τον σκοπό αυτό συσκευή. Εξαίρεση µπορεί να
γίνει µόνο σε περιπτώσεις χρήσεως πλαστικών περιεκτών, που κατασκευάζονται στο ίδιο
το εργαστήριο τροφίµων ή ποτών, σε ιδιαίτερους χώρους, και µεταφέρονται από τις
εγκαταστάσεις κατασκευής τους στις εγκαταστάσεις πληρώσεώς τους, χωρίς µεσολάβηση
χεριών, µέσα σε κλειστό σύστηµα διακινήσεώς τους, στο οποίο θα εξασφαλίζονται
πρακτικά στείρες συνθήκες, ή, αν κατασκευάζονται σε ξεχωριστή εξωτερική µονάδα,
αποθηκεύονται αµέσως µετά την κατασκευή τους µε στείρες συνθήκες, κατά προτίµηση
αυτόµατα, σε ανθεκτικές πλαστικές σακούλες µιας χρήσεως αποστειρωµένες, που θα
κλείνουν αεροστεγώς.
Με τον όρο «πρώτη συσκευασία» τροφίµων ή ποτών εννοείται η χρησιµοποίηση
ενός πρώτου περιτυλίγµατος ή περιέκτη, που βρίσκεται σε άµεση επαφή µε το τρόφιµο ή
το ποτό, καθώς και αυτό το ίδιο το περιτύλιγµα ή ο περιέκτης.
7. Οι χρησιµοποιούµενοι για την παρασκευή ή επεξεργασία τροφίµων ή ποτών
πρώτες ύλες και πρόσθετες ύλες θα πληρούν τους όρους, που διαλαµβάνονται για κάθε µια
από αυτές στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.
Τα κάθε είδους προϊόντα των εργαστηρίων τροφίµων ή ποτών θα έχουν άµεµπτους
οργανοληπτικούς χαρακτήρες, µη παρέχοντες ενδείξεις αλλοιώσεως, και θα πληρούν, ως
προς την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου, τους υγειονοµικούς όρους και
προϋποθέσεις, που καθορίζουν ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών και οι σχετικές µε τα
τρόφιµα διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας.
Απαγορεύεται η µεταποίηση παλιών, παρασκευασµάτων, ακόµη και η περισυλλογή
υπολειµµάτων παλιών παρασκευασµάτων ή υλών, που έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί (λ.χ.
υπολείµµατα κέϊκ, παντεσπανιού, άρτου, κ.τ.όµ.) και η χρησιµοποίηση για την παρασκευή
ή την επεξεργασία τροφίµων ή ποτών πρώτων υλών που παρουσιάζουν σηµεία
αλλοιώσεων ή ρυπάνσεων και γενικά ακατάλληλων ή επιβλαβών ή επικίνδυνων για την
υγεία του ανθρώπου, υποπροϊόντων ζωϊκής ή φυτικής προελεύσεως και µη επιτρεπόµενων
από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών χρωστικών ή άλλων πρόσθετων υλών.
Γενικά, οι διατάξεις της παρούσας ή άλλης Υγειονοµικής ∆ιατάξεως και
οποιασδήποτε σχετικής µε τα τρόφιµα και ποτά νοµοθεσίας, που αναφέρονται στο
µικροβιακό φορτίο και γενικά την ποιότητα των τροφίµων και ποτών, καθώς και στις
τηρητέες διαδικασίες για την υγιεινή παρασκευή ή επεξεργασία τούτων (ενδεικτικά
αναφέρεται η παρ. 13 του άρθρου 39 της παρούσα για τα παγωτά), εφαρµόζονται και στα
εργαστήρια του παρόντος άρθρου, ανάλογα µε το είδος του παρασκευαζόµενου,
επεξεργαζόµενου ή/ και συσκευαζόµενου τροφίµου ή ποτού.
8. Τα προϊόντα των εργαστηρίων παρασκευής ή επεξεργασίας ή/ και συσκευασίας
τροφίµων θα µεταφέρονται στα καταστήµατα διαθέσεώς τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε
κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους να προστατεύονται από τα αίτια, που µπορούν να
προκαλέσουν µόλυνση ή να έχουν οποιαδήποτε δυσµενή επίδραση, ανάλογα µε το είδος
του µεταφεροµένου προϊόντος.
Ιδιαίτερα, τα γλυκίσµατα, τα προϊόντα γάλακτος, τα φαγητά και τα κάθε είδους
παρασκευάσµατα, εφόσον δεν είναι αεροστεγώς συσκευασµένα, θα τοποθετούνται σε
κατάλληλα ερµητικά κλειστά δοχεία ή κιβώτια από ανοξείδωτο µέταλλο ή ξύλινα ή
πλαστικά, ανάλογα µε το είδος του προϊόντος, και θα µεταφέρονται σε κατάλληλα
διασκευασµένα κλειστά οχήµατα, κατά τρόπο που να προστατεύονται από τις ρυπάνσεις.
Αν τα ανωτέρω προϊόντα είναι ευαλλοίωτα, η µεταφορά τούτων θα γίνεται µε οχήµατα
ψυγεία ή, προκειµένου για βραχυχρόνιες διαδροµές, διάρκειας µέχρι δύο το πολύ ωρών, µε
οχήµατα που διαθέτουν κλειστό ισοθερµικό αµάξωµα.
Για τη χρήση των ανωτέρω οχηµάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερη άδεια, πέρα από
εκείνη που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Συγκοινωνιών.

9. Τα υλικά συσκευασίας των τροφίµων ή ποτών, τα οποία έρχονται σε άµεση
επαφή µε το περιεχόµενό τους (πρώτη συσκευασία), θα είναι από υγειονοµικώς αποδεκτή
ύλη και άµεµπτης καθαριότητας, ώστε τα τρόφιµα ή ποτά να µην προσβάλλονται από το
µέσο συσκευασίας τους, ούτε τούτο να προσβάλλεται µε οποιονδήποτε τρόπο από το
περιεχόµενό του ή να µεταφέρει υλικά συσκευασίας των προϊόντων των εργαστηρίων
τροφίµων ή ποτών θα πληρούν τουλάχιστον τους όρους τους διαλαµβανόµενους στις
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών ή άλλης σχετικής νοµοθεσίας,
εφόσον µε την παρούσα δεν καθορίζονται αυστηρότεροι όροι.
Ειδικότερα, η συσκευασία γιαούρτης επιτρέπεται µόνο σε καθορισµένου τύπου
δοχεία (κεσέδες) µιας χρήσεως από υγειονοµικώς αποδεκτό πλαστικό υλικό, τα οποία θα
καλύπτονται ερµητικά µε καλύµµατα µιας χρήσεως από το ίδιο υλικό. Κατά τον ίδιο τρόπο
θα συσκευάζονται και άλλα παρόµοια προϊόντα, όπως κρέµες, µουσταλευριές,
ταραµοσαλάτες, κ.τ.όµ..
Απαγορεύεται η συσκευασία γιαούρτης σε πήλινα ή άλλο υλικό κατασκευασµένα
δοχεία πολλαπλής χρήσεως. Σε περιπτώσεις χρήσεως για τη συσκευασία γιαούρτης
πήλινων, εσωτερικά εµφιαλωµένων ή άλλων παρόµοιων δοχείων, τα δοχεία αυτά
απαγορεύεται να ξαναχρησιµοποιηθούν για τον σκοπό αυτόν στο εξωτερικό δε τούτων θα
αναγράφεται µε ανεξίτηλα στοιχεία η ένδειξη «το δοχείο δεν επιστρέφεται».
Κατά τη µεταφορά τους από τα εργαστήρια παρασκευής γιαούρτης στα
καταστήµατα πωλήσεως τα δοχεία, που περιέχουν παραδοσιακή γιαούρτη επιτρέπεται να
είναι ακάλυπτα, µε την προϋπόθεση ότι θα τοποθετούνται µέσα σε ερµητικά κλειστά και
απόλυτα καθαρά κιβώτια (ξύλινα ή πλαστικά ή µεταλλικά) σε µια µόνον οριζόντια σειρά,
ώστε να µην τοποθετείται το ένα πάνω στο άλλο.
Επίσης επιτρέπεται η διατήρηση ακάλυπτων των ανωτέρω δοχείων και στα ψυγεία
συντηρήσεως, εφόσον θα τοποθετούνται σε µια µόνο οριζόντια σειρά, κατά την παράδοσή
τους όµως στους πελάτες θα καλύπτονται απαραίτητα µε τα προαναφερόµενα καλύµµατα.
Στα µέσα συσκευασίας των τροφίµων και ποτών, γενικά, που προσφέρονται
συσκευασµένα θα αναγράφονται οι ενδείξεις που αναφέρονται στο είδος του προϊόντος,
στην επωνυµία του παρασκευαστή και στη διεύθυνση της έδρας του εργαστηρίου, καθώς
και κάθε άλλη ένδειξη, που καθορίζει ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών.
10. Οι νοµείς εργαστηρίων ειδών κουλουροποιίας, τυποποιηµένων παγωτών,
εµφιαλωµένων αναψυκτικών ποτών και ξηρών καρπών οφείλουν να µη διαθέτουν τα
προϊόντα τους σε πλανόδιους ή στάσιµους µικροπωλητές, αν προηγουµένως, δεν
διαπιστώσουν ότι είναι κάτοχοι της προβλεπόµενης από την παρ. 9 του άρθρου 49 της
παρούσας άδειας της οικείας Αστυνοµικής Αρχής.
11. Όλοι γενικά οι εσωτερικοί και ακάλυπτοι χώροι των εργαστηρίων τροφίµων ή
ποτών καθώς και ο εξοπλισµός τους, θα διατηρούνται απόλυτα καθαροί µε τη φροντίδα
του νοµέα του εργαστηρίου και, εφόσον η επιχείρηση παρέχει τα απαραίτητα για τον
σκοπό αυτόν µέσα, του κατά περίπτωση υπεύθυνου προσωπικού.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού των χώρων του εργαστηρίων θα
παίρνονται τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή ρυπάνσεως των τροφίµων (πρώτων
υλών και προϊόντων του εργαστηρίου) και του εξοπλισµού τούτων. Απαγορεύεται η χρήση
πριονιδιού ή άλλων παρόµοιων υλών για τον καθαρισµό των δαπέδων.
∆εν επιτρέπεται η παρουσία περιττών αντικειµένων και µεταχειρισµένων ειδών
συσκευασίας (κιβώτια, καφάσια, κ.τ.όµ.) στους χώρους των εργαστηρίων τροφίµων ή
ποτών. Μεταχειρισµένα είδη συσκευασίας θα αποµακρύνονται από το εργαστήριο ή, αν
πρόκειται να ξαναχρησιµοποιηθούν, θα φυλάσσονται σε ιδιαίτερους χώρους, στους
οποίους δεν θα υπάρχουν πρώτες ύλες, προϊόντα του εργαστηρίου και είδη πρώτης
συσκευασίας.

Τα απορρίµµατα θα τοποθετούνται σε κατάλληλα δοχεία ή πλαστικούς σάκους και
θα αποκοµίζονται, όπως ορίζει το άρθρο 33 της παρούσας.
12. Απαγορεύεται η είσοδος ή η διατήρηση κατοικίδιων ζώων στους χώρους των
εργαστηρίων τροφίµων ή ποτών.
Στα ανωτέρω εργαστήρια θα παίρνονται τα απαραίτητα µέτρα για την
καταπολέµηση των ποντικών και βλαβερών εντόµων (µύγες, κατσαρίδες, κ.λπ.) των
οποίων η παρουσία στους χώρους του εργαστηρίου αποτελεί ένδειξη ρυπάνσεως τούτων.
Οι υπεύθυνοι εργαστηρίων µπορούν να απευθύνονται στην αρµόδια Υγειον. Υπηρεσία και
να ζητούν οδηγίες για τα ενδεικνυόµενα µέσα (µηχανικά ή χηµικά) αποτελεσµατικότερης
και πιο ακίνδυνης για τον άνθρωπο καταπολεµήσεως των ποντικών και των βλαβερών
εντόµων.
Επιβάλλεται ακόµη η λήψη και ανάλογων µέτρων για την αποφυγή της εισόδου
στο εργαστήριο των ποντικών και των βλαβερών εντόµων, όπως είναι τα αναφερόµενα
στο άρθρο 28 της παρούσας µέτρα και η τοποθέτηση συρµάτινου πλέγµατος Νο 16 στις
θύρες και στα παράθυρα του εργαστηρίου.
13. Οι απασχολούµενοι στα εργαστήρια τροφίµων ή ποτών, ανεξάρτητα από τη
σχέση τους µε την επιχείρηση (επιχειρηµατίας ή και µέλη της οικογένειάς του, υπάλληλοι,
εργάτες, κ.λπ.), θα είναι υγιείς και καθαροί. Κατά την ώρα της εργασίας τους θα φορούν
λευκή ή ανοιχτόχρωµη µπλούζα, ποδιά και σκούφο. Τα άρθρα 14 και 36 της παρούσας
εφαρµόζονται και στο προσωπικό των εργαστηρίων του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα οι
χειριστές των τροφίµων ή ποτών, γενικά, πριν από την έναρξη της εργασίας τους ή την
επανάληψη αυτής µετά από διακοπή της για οποιονδήποτε λόγο, θα πλύνουν καλά τα
χέρια τους µε ζεστό νερό και σαπούνι.
14. Οι ειδικές διατάξεις άλλων Υγειον. ∆ιατάξεων ή ∆/γµάτων, µε τις οποίες
ρυθµίζονται θέµατα αναφερόµενα στα της λειτουργίας ορισµένων ειδών εργαστηρίου
τροφίµων ή ποτών, εφαρµόζονται σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι
οποίες έχουν εφαρµογή για όσους όρους και προϋποθέσεις δεν καλύπτουν οι ανωτέρω
ειδικές διατάξεις.
15. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η
Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί να δεχθεί την εγκατάσταση και λειτουργία µικρών
εργαστηρίων παρασκευής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων (µαντολάτο, λουκούµια,
χαλβάς, κ.τ.όµ.) σε συνολικό χώρο 40 τ.µ. τουλάχιστον, εφόσον βρίσκονται σε συνολικό
χώρο 40 τ.µ. τουλάχιστον, εφόσον βρίσκονται σε επαρχιακές πόλεις ή κωµοπόλεις, οι
διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων τους απαιτούν απλές εγκαταστάσεις, συγκρότηση
και εξοπλισµό σχετικά µικρό χώρο και τα προϊόντα τους διαθέτονται χονδρικώς,
εξολοκλήρου ή εν µέρει, σε καταστήµατα λιανικής πωλήσεως αποκλειστικά της περιοχής
τους.
Τα ανωτέρω εργαστήρια θα αποτελούνται από τα ακόλουθα διαµερίσµατα εµβαδού
ίσου ή µεγαλυτέρου του αντίστοιχου αναφερόµενου:
∆ιαµέρισµα κυρίως εργαστηρίου εµβαδού 25 τ.µ. τουλάχιστον
∆ιαµέρισµα πλύσεως σκευών εµβαδού 5 τ.µ. τουλάχιστον
Αποθήκη πρώτων υλών ή/ και έτοιµων προϊόντων εµβαδού 7 τ.µ. τουλάχιστον
Αποχωρητήριο προσωπικού 3 τ.µ.
Επιτρέπεται η εγκατάσταση του συστήµατος πλύσεως σκευών σε κατάλληλη θέση
του παρασκευαστηρίου, ώστε να µη ρυπαίνονται τα τρόφιµα κατά τη λειτουργία τούτου,
µε την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αυτός χώρος θα είναι τουλάχιστον 30 τ.µ.
Αν ορισµένες ποσότητες των ανωτέρω προϊόντων διαθέτονται λιανικώς, θα
υπάρχει επί πλέον ιδιαίτερο, σαφώς χωρισµένο, διαµέρισµα πρατηρίου εµβαδού 12 τ.µ.
τουλάχιστον.

Τα ανωτέρω εργαστήρια είναι άσχετα µε τα εργαστήρια των καταστηµάτων των
άρθρων 38 (σνακ – µπαρ, πιτσαρίες), 39 (ζαχαροπλαστεία, γαλακτοκοµεία, αναψυκτήρια),
43 (αµιγή πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστείου, αµιγή γαλακτοπωλεία) και 44 (υπεραγορές
τροφίµων) και ενδεχοµένως ιδρύονται από τους φορείς των καταστηµάτων τούτων σε
αυτοτελείς και ανεξάρτητους χώρους αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη των αναγκών
του καταστήµατός τους. Τα εργαστήρια αυτά θα έχουν το προβλεπόµενο από τις σχετικές
διατάξεις του οικείου άρθρου χώρο παρασκευαστηρίου µε την ανάλογη συγκρότηση και
εξοπλισµό (απαραίτητα σύστηµα πλύσεως των σκευών µαγειρικής ή ζαχαροπλαστικής),
αποχωρητήριο και, όπου απαιτείται, αποθήκη. Για τη λειτουργία τέτοιου εργαστηρίου
απαιτείται ιδιαίτερη άδεια, στην οποία θα σηµειώνεται ότι τα προϊόντα του θα διαθέτονται
αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του καταστήµατος του φορέα του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Άρθρο 53
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα καταστήµατα και εργαστήρια τροφίµων ή/ και ποτών, που βρίσκονται σε
λειτουργία κατά την έναρξη της ισχύος της παρούσας, υπόκεινται γενικά στους όρους της,
οι δε φορείς εκµεταλλεύσεώς τους οφείλουν να προσαρµόσουν τις εγκαταστάσεις της
επιχειρήσεώς τους στους ανωτέρω όρους, πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές
µετατροπές, οπότε θα επιτελεσθούν µόνον οι εφικτές βελτιώσεις, κατά την κρίση της
Υγειονοµικής Υπηρεσίας.
2. Για την κατά τα ανωτέρω προσαρµογή των εγκαταστάσεων των καταστηµάτων
και εργαστηρίου τροφίµων ή/ και ποτών η Υγειονοµική Υπηρεσία, θα ορίσει εύλογη, για
κάθε περίπτωση, προθεσµία, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους τρεις µήνες.
Πάντως, κατά την εφαρµογή της παρούσας δεν θίγονται αποκτηµένα νοµίµως
δικαιώµατα καταστηµάτων ή εργαστηρίων τροφίµων ή /και ποτών, τα οποία ιδρύθηκαν
πριν από την ισχύ της παρούσας και λειτουργούν στον όνοµα του ιδίου φορέα. Τέτοια
δικαιώµατα είναι ο µέγιστος αριθµός καθισµάτων, που είναι δυνατό να αναπτύσσονται
στην αίθουσα πελατών των καταστηµάτων άρθρων 37, 38 και 39, ο οποίος έχει
υπολογισθεί µε βάση παλαιότερες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις, τα προσφερόµενα σε ήδη
λειτουργούντα καταστήµατα είδη µε βάση την άδεια λειτουργίας τους, εφόσον η άδεια
αυτή έχει εκδοθεί νοµίµως, σύµφωνα µε τα παλαιότερο νοµοθετικό καθεστώς, κ.ά.
3. Καταστήµατα ή εργαστήρια τροφίµων ή/ και ποτών, που άρχισαν να ιδρύονται
πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας τους, θα έχει κατατεθεί στην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή εντός εξαµήνου από
την ηµέρα αυτή, κρίνονται ως προς τους όρους τους αναφερόµενους στους χώρους τους
(εµβαδόν, παρασκευή αποχωρητηρίων, αποστάσεις, κ.λπ.), µε βάση το νοµοθετικό
καθεστώς, που ίσχυε κατά την έναρξη της ιδρύσεώς τους, αν οι απαιτήσεις της παρούσας
είναι αυστηρότερες ως προς τους ανωτέρω όρους.
Για να διαπιστωθεί η ηµεροµηνία ενάρξεως της διαδικασίας ιδρύσεως
καταστήµατος ή εργαστηρίου ο ενδιαφερόµενος επισυνάπτει στην αίτησή του για την
απόκτηση της άδειας λειτουργίας τούτου ή καταθέτει συµπληρωµατικά στην Υγειονοµική
Υπηρεσία θεωρηµένο από την οικεία Οικονοµική Εφορία συµφωνητικό µισθώσεως του
χώρου, στον οποίο έχει εγκατασταθεί η επιχείρησή του, ή προκειµένου για ιδιόκτητο
χώρο, επικυρωµένα αντίγραφα των δελτίων παραγγελίας ή των τιµολογίων προµήθειας
του εξοπλισµού της επιχειρήσεως και υπεύθυνη δήλωση Ν. ∆. 105/69 του τεχνικού
(µηχανικού, διακοσµητή, τεχνίτη, κ.λπ.), που εργάσθηκε για την οργάνωση του

καταστήµατος ή εργαστηρίου, ή και οποιοδήποτε άλλα επίσηµα στοιχεία, στα οποία θα
φαίνεται απαραίτητα η ηµεροµηνία ενάρξεως των σχετικών εργασιών.
4. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και σε περιπτώσεως
επανεξετάσεως των αναφερόµενων σ’ αυτή καταστηµάτων, είτε για τη διαπίστωση της
συµπληρώσεως ελλείψεων, που είχαν επισηµανθεί κατά την αρχική κρίση τους, λόγω
υποβολής αιτήσεως θεραπείας ή ενστάσεως κατά του αποτελέσµατος της πρωτοβάθµιας
κρίσεώς τους, έστω και αν κατά την ηµέρα καταθέσεως στην αρµόδια Υπηρεσία της
αιτήσεως ή της ενστάσεως του ενδιαφεροµένου είχε περάσει το εξάµηνο χρονικό
διάστηµα, που ορίζει η ανωτέρω παράγραφος.
5. Νεοϊδρυόµενα εντός ξενοδοχείων καταστήµατα (εστιατόρια, σνακ µπαρ,
κυλικεία, ζαχαροπλαστεία κ.τ.όµ.), για τα οποία είχε δοθεί έγκριση από τον Ε.Ο.Τ. πριν
από την έναρξη της παρούσας, αν οι απαιτήσεις της υγειονοµικής αυτής ∆ιατάξεως είναι
αυστηρότερες, ως προς τους όρους τους αναφερόµενους στους χώρους τους, κρίνονται µε
βάση το νοµοθετικό καθεστώς, που ίσχυε κατά την ηµέρα που δόθηκε η ανωτέρω έγκριση
του Ε.Ο.Τ., ανεξάρτητα από το χρονικό διάστηµα, που έχει µεσολαβήσει µεταξύ των
ηµεροµηνιών χορηγήσεως της εγκρίσεως αυτής και καταθέσεως της αιτήσεως του
ενδιαφεροµένου για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατός του.
6. Εργαστήρια ή καταστήµατα τροφίµων ή/και ποτών, τα οποία ιδρύθηκαν και
λειτουργούσαν µε βάση το νοµοθετικό καθεστώς, που ίσχυε πριν από την ισχύ της
Α1β/11261/81 Υγειονοµικής ∆ιατάξεως, αν έχουν µεταβιβασθεί σε άλλο πρόσωπο οι
αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας τούτων έχουν
κατατεθεί στην οικεία Αστυνοµική Αρχή πριν από την έναρξη της παρούσας, κρίνονται ως
προς τους χώρους τους (είδος χώρου, εµβαδόν, ύψος, κ.λπ.) µε βάση το νοµοθετικό
καθεστώς, που ίσχυε κατά το χρόνο της προηγούµενης άδειας λειτουργίας τους.
Αν για τα ανωτέρω καταστήµατα ή εργαστήρια έχουν εκδοθεί στο αναµεταξύ
αρνητικές γνωµοδοτικές γνωµοδοτήσεις της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας, οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επανέλθουν µε νέα αίτησή τους, εντός προθεσµίας τριών
µηνών από την ηµέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας, ζητώντας την επανεξέταση των
καταστηµάτων ή εργαστηρίων τους, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο.
Άρθρο 54
Καταργητικές διατάξεις
Από την ηµέρα ενάρξεως της ισχύος της παρούσας καταργούνται:
1. Τα άρθρα 45 και 71 (πλην των άρθρων 54, 55, 65, 66, 68 και 69) του
Υγειονοµικού Κανονισµού (Φ.Ε.Κ. 275/1938 τ. Ε’), όπως έχουν τροποποιηθεί και
συµπληρωθεί µεταγενεστέρως µε την Γ1γ/6001/67 (ΦΕΚ 360/2-6-67 τ. Β’) και άλλες
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.
2. Η από 16-5-36 Υγειονοµική ∆ιάταξη «περί υγιεινής και καθαριότητος εργοστασίου
ζαχαροπλαστικής και παγωτών, ως και των καταστηµάτων πωλήσεως αυτών» (Φ.Ε.Κ.
105/23-6-36 τ. Β’).
3. Η από 17-4-53 Υγειονοµική ∆ιάταξη «περί τηρητέας διαδικασίας δια την
χορήγησιν αδείας λειτουργίας καταστηµάτων» (Φ.Ε.Κ. 108/7-5-53 τ.Β’).
4. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη 1101/55 «περί ιατρικής επιθεωρήσεως και εφοδιασµού
δι’ ατοµικού βιβλιαρίου υγείας των ασκούντων ορισµένα τινά επαγγέλµατα ατόµων»
(Φ.Ε.Κ. 146/3-8-55 τ.Ε’), όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µεταγενεστέρως.
5. Τα άρθρα 1 και 2 της ∆.Υ.Α. 2805/60 Υγειονοµικής ∆ιατάξεως «περί
αστυϊατρικών επιθεωρήσεων κ.λπ.» (Φ.Ε.Κ. 179/27-4-60 τ. Β’).

6. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη ∆.Υ.Α. 5130/60 «περί όρων υγιεινής των
καταστηµάτων πωλήσεως καταψυγµένων ισχύων και λοιπών αλιευµάτων» (Φ.Ε.Κ. 306/56-60 τ. Β’)
7. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη ∆.Υ.Α. 6800/60 «περί όρων υγιεινής πρατηρίων
καταψυγµένων τυποποιηµένων προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. 401/12-9-60 τ. Β’).
8. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1γ/3432/62 «περί πωλήσεως καταψυγµένων
τυποποιηµένων προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. 152/4-5-62 τ.Β’).
9. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1γ/4060/63 «περί όρων υγιεινής και καθαριότητας των
δι’ αυτοµάτων παγωτοποιητικών µηχανών παρασκευαζοµένου παγωτού, ως και του
τρόπου πωλήσεως αυτού» (Φ.Ε.Κ. 178/2-4-63 τ.Β’), όπως έχει τροποποιηθεί
µεταγενεστέρως µε τις «Υγειονοµικές ∆ιατάξεις Γ1/5665/73 (Φ.Ε.Κ. 624/31-5-73 τ. Β’)
και Γ1/3905/74 (Φ.Ε.Κ. 536/23-5-74 τ.Β’).
10. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1γ/1306/64 «περί όρων πωλήσεως ιχθύων υπό
πλανοδίων ιχθυοπωλών και εις λαϊκάς αγοράς» (Φ.Ε.Κ. 58/14-2-64 τ. Β’)
11. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1γ/425/67 «περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας
ψητοπωλείων, εψητηρίων και οβελιστηρίων» (Φ.Ε.Κ. 50/27-1-67 τ. Β’), όπως έχει
τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µεταγενεστέρως µε την Υγειονοµική ∆ιάταξη Γ1γ/6001/67
(Φ.Ε.Κ. 360/2-6-67 τ. Β’) και άλλες όµοιες.
12. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη Γ1/2117/74 «περί υγιεινής συσκευασίας του γάλακτος
(γιαούρτης)» (Φ.Ε.Κ. 309/12-3-74 τ.Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί
µεταγενεστέρως µε τις Υγειονοµικές ∆ιατάξεις Γ1/3316/74 (Φ.Ε.Κ. 424/20-4-74 τ.Β’) και
Γ1/8249/74 (Φ.Ε.Κ. 971/4-10-74 τ. Β’).
13. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη Γ1/02288/74 «περί συσκευασίας και τρόπου
διαθέσεως υπό πλανοδίων ή στασίµων µικροπωλητών κουλουριών, τυροπιττών,
σπανακοπιτών κ.λπ. αρτοσκευασµάτων» (Φ.Ε.Κ. 963/1-10-74 τ.Ε’).
14. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη Γ1/9900/74 «περί υποχρεωτικής κατασκευής
αποχωρητηρίων (Φ.Ε.Κ. 1266/3-12-74 τ. Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί
µεταγενεστέρως, κατά το µέρος αυτής, που αναφέρεται στον αριθµό και στον τρόπο
συσκευασίας των αποχωρητηρίων καταστηµάτων και εργαστηρίων τροφίµων και ποτών.
Κατά τα λοιπά η Υγειονοµική αυτή ∆ιάταξη εξακολουθεί να ισχύει για τα µη
αναφερόµενα στην παρούσα εργαστήρια και καταστήµατα και για τις κατοικίες κ.λπ.
15. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη Α1β/6370/77 «περί όρων υπό τους οποίους
επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία αυτόµατων πωλητών τροφίµων και ποτών»
(Φ.Ε.Κ. 869/12-9-77 τ.Β’).
16. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη Α1β/7771/77 «περί χρήσεως των υπογείων χώρων δια
την λειτουργίαν καταστηµάτων και εργαστηρίων» (Φ.Ε.Κ. 984/8-10-77 τ.Β’), όπως έχει
τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µεταγενεστέρως.
17. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη Α1β/10630/77 «περί πωλήσεως αναψυκτικών,
παγωτών και ορισµένων ζαχαρωδών προϊόντων εις αναπηρικά περίπτερα και καταστήµατα
ψιλικών» (Φ.Ε.Κ. 1178/15-11-77 τ.Β’)
18. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη Α1β/9321/80 «περί υπολογισµού του µεγίστου
αριθµού καθισµάτων, που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στα καταστήµατα εστιάσεως»
(Φ.Ε.Κ. 1079/223-10-80 τ.Β’)
19. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη Α1β/11261/81 µε θέµα «Υγειονοµικός έλεγχος,
γενικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστηµάτων και εργαστηρίων τροφίµων
ή/και ποτών και ειδικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστηµάτων τροφίµων ή/και
ποτών» (Φ.Ε.Κ. 46/8-2-82 τ.Β’).
20. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη Α1β/4743/3-5-83 για την «ίδρυση και λειτουργία
Κέντρων ∆ιασκεδάσεως σε χώρους φυσικών σπηλαίων» (Φ.Ε.Κ. 293/30-5-83 τ. Β’)

21. Η Υγειονοµική ∆ιάταξη Α1β/5191/19-5-83 για την τροποποίηση και
συµπλήρωση του άρθρου 6 της Α1β/11261/81 (Φ.Ε.Κ. 46/8-2-82 τ. Β’) Υγειονοµικής
∆ιάταξης «περί γενικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστηµάτων και
εργαστηρίων τροφίµων ή/και ποτών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των
καταστηµάτων τροφίµων ή/και ποτών (ΦΕΚ 301/31-5-83 τ. Β’)
22. Κάθε διάταξη του Υγειονοµικού Κανονισµού και των άλλων Υγειονοµικών
∆ιατάξεων αντίθετη µε τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 55
Ποινικές Κυρώσεις
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε το άρθρο 3
του Α.Ν. 2520/40, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο µόνο του Ν. 290/43, που
κυρώθηκε µε την 303/46 Π.Υ.Σ., αν από άλλες διατάξεις Νόµων ή ∆ιαταγµάτων δεν
προβλέπεται βαρύτερη ποινή.
Άρθρο 56
Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στα αρµόδια, σύµφωνα µε το άρθρο 4 αυτής,
Κρατικά όργανα, η δε ισχύς µετά 15/θήµερο από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα Αυγούστου 1983
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α’
ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ηµεροµηνία(1) ..................................................................................................Ώρα...............
Ο υγειονοµικός έλεγχος ενεργήθηκε από (2)
..................................................................................................................................................
Κατά τον ανωτέρω έλεγχο παρευρίσκονται εκ µέρους της επιχειρήσεως
(3)..........................
∆ιαπιστώσεις (4)..................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Υποδείξεις (5) .........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Οι ανωτέρω υποδείξεις θα εκτελεσθούν: (6) ..........................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Αποτέλεσµα υγειονοµικού ελέγχου (χαρακτηρισµός): (7)
..................................................................................................................................................
Οι υπάλληλοι που συνέπραξαν (8)
________________________________
* Παρέχεται για την εκτύπωση των Βιβλίων Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων, κάθε σελίδα
των οποίων θα αντιστοιχεί σε µια Έκθεση Υγειονοµικού Ελέγχου. Οι αριθµοί, που
παραπέµπουν στις οδηγίες συµπληρώσεως, θα εξαιρεθούν κατά την εκτύπωση των
βιβλίων.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Κατά την αναγραφή της ηµεροµηνίας ο µήνας αναφέρεται ολογράφως: π.χ. 15 Ιουνίου
1981.
2. Αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο και η υπηρεσιακή ιδιότητα των υπαλλήλων, που
συνέπραξαν κατά τον υγειονοµικό έλεγχο, υπό τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι
απαραιτήτως υγειονοµικός υπάλληλος.
3. Αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο του νοµέα της επιχειρήσεως ή του εκπροσώπου του,
που παρευρίσκονταν κατά την άσκηση του υγειονοµικού ελέγχου.
4. Περιγράφονται οι διαπιστώσεις των αρµοδίων υπαλλήλων κατά τον υγειονοµικό έλεγχο.
Τυχόν παραλείψεις αναφέρονται σαφώς και λεπτοµερώς.
5. Καταχωρούνται αριθµηµένες οι τυχόν υποδείξεις των αρµοδίων υπαλλήλων για τη
βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της επιχειρήσεως.
6. Τάσσεται εύλογη προθεσµία µε αναγραφή της ηµεροµηνίας µέχρι την οποία θα πρέπει
να εκτελεσθούν οι υποδείξεις των αρµοδίων υπαλλήλων π.χ. 15 Οκτωβρίου 1981. Αν
χρειασθεί, µπορεί να δοθούν διάφορες προθεσµίες, που η κάθε µία θα έχει διάρκεια
ανάλογη µε τη σοβαρότητα των ελλείψεων, για τη συµπλήρωση των οποίων δίδεται η
προθεσµία, τόσο από την άποψη της προστασίας της δηµόσιας υγείας, όσο και από την
άποψη του απαιτουµένου για τη συµπλήρωση του χρόνου και της απαραίτητης δαπάνης.
Στις περιπτώσεις αυτές κατά την αναγραφή της προθεσµίας, τόσο από την άποψη της
προστασίας της δηµόσιας υγείας, όσο και από την άποψη του απαιτούµενου για τη
συµπλήρωση τους χρόνου και της απαραίτητης δαπάνης. Στις περιπτώσεις αυτές κατά την
αναγραφή της προθεσµίας θα αναφέρονται και τα στοιχεία των αντίστοιχων υποδείξεων,

που πρέπει να εκτελεσθούν µέσα σ’αυτές: π.χ. «µε τα στοιχεία (α) και (β) µέχρι 10
Νοεµβρίου 1981» και «µε τα στοιχεία (γ), (δ) και (ε) µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1981».
7. Αναφέρεται ο χαρακτηρισµός της επιχειρήσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της
υγειονοµικής νοµοθεσίας.
8. Υπογράφουν οι υπάλληλοι, που συνέπραξαν κατά το υγειονοµικό έλεγχο, παραπλεύρως
δε υπό την υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου γράφεται ευανάγνωστα το ονοµατεπώνυµο
και η υπηρεσιακή ιδιότητά του.
___________________
* Οι οδηγίες αυτές, δεν τυπώνονται στο Βιβλίο Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων, αλλά
παρέχονται για ενηµέρωση Υγειονοµικών Υπαλλήλων
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β’)
ΝΟΜΑΡΧΙΑ............................
..................................................
............................ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (1)
Το παρόν βιβλίο, αφού σελιδοµετρήθηκε, βρέθηκε να έχει (2)
.................... σελίδες, πρόκειται δε να χρησιµοποιηθεί ως Βιβλίο
Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων του (3) ..............................................
του (4)..............................................................................................
που βρίσκεται στην οδό (5).............................................. αριθµ. (6)
της πόλεως ή του χωριού (7) ........................................................µε
αριθµό (8)..........................................................τ (9) ......................
...........................................................................................................
.......................... (10)
Ο Προϊστάµενος (11)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (12)
ΑΡΙΘ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤ...................................
ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΕΚ∆ΩΣΕΙ.....................
............................................................................
ΕΠΩΝΥΜΟ.........................................................
ΟΝΟΜΑ..............................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ..............................................
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ...........................................
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ............................................
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ .......................................
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ..........................................
___________________
* Καταχωρείται στην τελευταία σελίδα του κάθε Βιβλίου Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων
χωρίς τους αριθµούς που παραπέµπουν στις οδηγίες συµπληρώσεως.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
Συµπληρώνεται ο τίτλος της Υγειονοµικής Υπηρεσίας. Προκειµένου για τη Νοµαρχία
Αττικής αναγράφεται και το ∆ιαµέρισµα αυτής, στο οποίο ανήκει η ∆/νση Υγιεινής

Αριθµός σελίδων αριθµητικώς και ολογράφως.
Είδος καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου
Ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του κατόχου της άδειας λειτουργίας της επιχειρήσεως ή,
αν η άδεια έχει εκδοθεί στο όνοµα εταιρικής επιχειρήσεως, ο εµπορικός τίτλος αυτής.
(6) και (7) Συµπληρώνεται η οδός, ο αριθµός και η πόλη ή το χωριό, όπου βρίσκεται το
κατάστηµα ή το εργαστήριο ή εργοστάσιο.
(8) και (9) Συµπληρώνεται ο αριθµός της άδειας λειτουργίας και ο τίτλος της Αστυνοµικής
Αρχής, που την έχει επιδώσει.
10) Αναγράφεται ο τόπος και η ηµεροµηνία θεωρήσεως.
(11) Υπογραφή και ονοµατεπώνυµο του Προϊσταµένου της Υγειονοµικής Υπηρεσίας ή
του εξουσιοδοτηµένου να υπογράφει αντί αυτού (α.α.) υπαλλήλου.
(12) Παραθέτονται τα στοιχεία αστυνοµικής ταυτότητας του κατόχου της άδειας
λειτουργίας της επιχειρήσεως ή, αν η άδεια έχει επιδοθεί στο όνοµα εταιρικής
επιχειρήσεως, του προσώπου, που έχει ορισθεί υπεύθυνος µε πράξη της επιχειρήσεως.
_______________________
Οι ανωτέρω οδηγίες δεν τυπώνονται στο Βιβλίο Υγειονοµικών Επιθεωρήσεων, παρέχονται
όµως για ενηµέρωση των αρµοδίων Υγειονοµικών Υπαλλήλων.

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Γ’ )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ……………...
…………………..ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ………………..

ΕΚΘΕΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ
Ο..(1)…………………………………………………………………....................................
.
µε βαθµό………στ(2)………………… τ..(3)……………………….....................................
που έχω πάρει τον ορισµένο από τον Νόµο όρκο, επισκέφτηκα σήµερα την………του
µηνός………….του έτους 198., ηµέρα της εβδοµάδος ………και ώρα…………, το
…(4)……………………………………..............τ..(5)……………………………………
……………………………….............που βρίσκεται στ….. (6)…………………..στην
οδό…………………............………………..,
αριθ.
……………
της
περιοχής
του….Αστυνοµικού Τµήµατος………..και έκαµα υγειονοµική επιθεώρηση παρουσία τ….
…(7)……………………. Κατά την υγειονοµική αυτή επιθεώρηση διαπίστωσα τα
ακόλουθα :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση :
Της Υγειον. ∆ιατάξεως ……….(ΦΕΚ………..τ. Β’) άρθρο… ………………………....
Της Υγειον. ∆ιατάξεως ………(ΦΕΚ………...τ. Β’) άρθρο…...................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
………………………………………………………………………
Για τις παραβάσεις αυτές το ανωτέρω………………χαρακτηρίζεται ως ΑΚΑΘΑΡΤΟ και
επειδή υπαίτιος είναι ο νοµέας αυτού….(8)…….....................................................ή και
ο……(9)…………………προτείνω να τ……(10)…………….....…ασκηθεί ποινική δίωξη.
(Σηµ. για το Εθν. Τυπογρ.
(11)………………..
Ακολουθεί η ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,
Ο Υγειονοµικός Υπάλληλος
που παρατίθεται στην πίσω σελίδα).
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ
Ονοµατεπώνυµο και υπηρεσιακή ιδιότητα του συντάκτη της εκθέσεως.
«Τµήµα ή ∆ιεύθυνση Υγιεινής», κατά περίπτωση.
Αναφέρεται η Νοµαρχία και, προκειµένου για τη Νοµαρχία Αττικής, το ∆ιαµέρισµα
αυτής.
Αναφέρεται το είδος της επιχειρήσεως.
Ονοµατεπώνυµο και όνοµα πατρός του νοµέα της επιχειρήσεως.
Αναφέρεται η πόλη ή το χωριό, όπου βρίσκεται η επιχείρηση.
Αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο του προσώπου, που παρευρισκόταν κατά τον υγειονοµικό
έλεγχο ( ο ίδιος ο νοµέας της επιχειρήσεως ή ο εκπρόσωπός του).
Συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο του νοµέα της επιχειρήσεως.
Αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο τυχόν άλλου προσώπου υπαίτιου ή συνυπαίτιου µε τον
νοµέα της επιχειρήσεως, για την παράβαση που διαπιστώθηκε.
(10) Συµπληρώνεται η λέξη «του» ή «τους» κατά περίπτωση.
(11)Αναγράφεται ο τόπος και η ηµεροµηνία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Με κινητά καθίσµατα
(πλην των «σκαµπό»)

Με σταθερά καθίσµατα ή
σκαµπώ
Εποχιακά λειτουργούντος

6

7

8

9

11

12

13

3

50

33

3

2

58

41

11

4

72

36

4

3

83

47

15

5

142

71

6

4

157

86

20

3

50

33

-

2

55

38

8

Αποθήκη

5

1
0

Βλέπε παρατήρηση α/α 8

Αποδυτήρια προσωπικού

4

Βλέπε παρατήρηση α/α 7

Αποχωρητήρια

2

α) µέχρι 50
καθισµάτων
β) 51-100
καθισµάτων
γ) 101 – 200
καθισµάτων
Αµιγή µπαρ, καθώς
και καφετέριες και
κυλικεία, εφόσον
απαλλάσσονται
από την
υποχρέωση να
διαθέτουν
παρασκευαστήριο,
δυναµικότητας:
α) µέχρι 50
καθισµάτων

3

Βλέπε παρατήρηση α/α 6

Καφενεία,
καφετέριες και
κυλικεία, εφόσον
δεν απαλλάσσονται
από την
υποχρέωση να
διαθέτουν
παρασκευαστήριο,
δυναµικότητας:

Χώρος πλύσεως σκευών

1.

Παρασκευαστήριο

2

Με σταθερά καθίσµατα ή
«σκαµπό»

1

Συνολικό
εµβαδόν
του
καταστήµατος

Αίθουσα
πελατών µε
βάση
τη
δυναµικότη
τά της
Με κινητά καθίσµατα
(πλην των «σκαµπό»)

Κατηγορία
καταστηµάτων
ανάλογα µε το
είδος και τη
δυναµικότητά τους

Χώρος
εγκαταστάσεως
µπουφέ, ταµείου, κλπ.

α/
α

ψυγείου,

Απαραίτητο ελάχιστο εµβαδόν σε τ. µ. των καταστηµάτων του άρθρου 37 και, αναλυτικά,
των διαµερισµάτων τους.

β) 51-100
καθισµάτων
γ) 101 – 200
καθισµάτων

4

72

36

-

3

79

43

11

5

142

71

-

4

151

80

14

Παρατηρήσεις:
Το σηµειούµενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 συνολικό εµβαδόν των καταστηµάτων του
άρθρου 37 δεν πρέπει να θεωρείται ως οριστικό, δεδοµένου ότι τούτο, όπως αναφέρεται
και κατωτέρω (παρατηρήσεις 2, 3, 6, 7, 9, 10), θα µεταβάλλεται κατά περίπτωση, ανάλογα
µε τη δυναµικότητα του καταστήµατος, βάσει της οποίας υπολογίζεται το µέγεθος της
αίθουσας πελατών και το συνολικό εµβαδόν των απαραίτητων αποχωρητηρίων πελατών
και της αποθήκης, ανάλογα µε τον αριθµό των απασχολούµενων ατόµων, από τον οποίο
εξαρτάται η ύπαρξη αποχωρητηρίων προσωπικού, ή και µε άλλους παράγοντες που µπορεί
να επηρεάσουν το συνολικό εµβαδόν του καταστήµατος.
Στα καταστήµατα των κατηγοριών µε α/α 1α και 2α αντίστοιχα αναφερόµενο στη στήλη 4
ή 5 εµβαδόν της αίθουσας πελατών αφορά στη µεγαλύτερη δυναµικότητα των
καταστηµάτων της αντίστοιχης κατηγορίας (50 καθισµάτων). Για καταστήµατα
µικρότερης δυναµικότητας το σηµειούµενο στις ανωτέρω στήλες εµβαδόν της αίθουσας
πελατών µειώνεται κατά 1 τ.µ. για κάθε κινητό κάθισµα, πλην των «σκαµπό», (στήλη 4) ή
κατά 0,65 τ. µ. για κάθε σταθερό κάθισµα ή «σκαµπό» (στήλη 5), επηρεάζοντας ανάλογα
το συνολικό εµβαδόν του καταστήµατος (στήλη 11 ή 12).
Στα καταστήµατα των κατηγοριών µε α/α 1β, 1γ, 2β και 2γ το αντίστοιχα αναφερόµενο
στη στήλη 4 ή 5 εµβαδόν της αίθουσας πελατών αφορά στη µικρότερη δυναµικότητα των
καταστηµάτων της αντίστοιχης κατηγορίας (51 ή 101 καθισµάτων). Για καταστήµατα
µεγαλύτερης δυναµικότητας το σηµειούµενο στις ανωτέρω στήλες εµβαδόν της αίθουσας
πελατών αυξάνεται κατά 1,40 τ. µ. για κάθε κινητό κάθισµα, πλην των «σκαµπό», (στήλη
4) ή κατά 0,70 τ.µ. για κάθε σταθερό κάθισµα ή «σκαµπό» (στήλη 5), επηρεάζοντας
ανάλογα το συνολικό εµβαδόν του καταστήµατος (στήλη 11 ή 12).
Ο διπλός καναπές υπολογίζεται για δύο σταθερά καθίσµατα ο τριπλός για τρία κ.ο.κ.
Τα προβλεπόµενα για τα καταστήµατα δυναµικότητας 101 µέχρι 200 καθισµάτων εµβαδά
των χώρων εργασίας, στα µεγαλύτερης δυναµικότητας καταστήµατα αυξάνονται, του µεν
παρασκευαστηρίου κατά 2 τ.µ., του δε χώρου πλύσεως σκευών κατά 1 τ.µ., για κάθε µια
επί πλέον 100/άδα ή µέρος αυτής (20 – 100) καθισµάτων, επηρεάζοντας ανάλογα και το
απαιτούµενο συνολικό εµβαδόν του καταστήµατος (στήλη 11 ή 12 ή 13).
Το απαραίτητο για τα αποχωρητήρια εµβαδόν είναι συνάρτηση του απαιτούµενου,
ανάλογα µε τη δυναµικότητα του καταστήµατος και τον αριθµό των απασχολούµενων σ’
αυτό ατόµων, αριθµού τούτων, σύµφωνα µε την παρ. 3 εδ. α , β και γ του άρθρου 25, και
ισοδυναµεί µε το γινόµενο του αριθµού αυτού επί 2,50 τ.µ. Το εµβαδόν αυτό πρέπει να
προστίθεται στο αναφερόµενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 συνολικό εµβαδόν του
καταστήµατος.
Στα καταστήµατα, στα οποία απασχολούνται κατά βάρδια περισσότερα από 3 άτοµα,
απαιτείται και αποδυτήριο προσωπικού, το εµβαδόν του οποίου, υπολογιζόµενο σε 1 τ.µ.
για κάθε απασχολούµενο άτοµο, θα προστίθεται στο απαιτούµενο συνολικό εµβαδόν του
καταστήµατος (στήλη 11 ή 12 ή 13).
Στα καταστήµατα του άρθρου 37 δεν είναι απαραίτητη η αποθήκη τροφίµων. Συνίσταται
όµως η ύπαρξη ιδιαίτερου χώρου, προοριζόµενου για την τοποθέτηση των κιβωτίων µε τις
γεµάτες ή κενές φιάλες των ποτών. Ο χώρος αυτός θα έχει εµβαδόν ανάλογο µε τη

δυναµικότητα του καταστήµατος, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του, και θα είναι
χωρισµένος από τους άλλους χώρους έστω και µε ξυλοκατασκευή.
Στα καταστήµατα της κατηγορίας µε α/α 2 ανήκουν και τα ανοικτά µπαρ ξενοδοχείων, για
τα οποία εφαρµόζεται και η Υγειονοµική διάταξη «για τη λειτουργία καταστηµάτων σε
ξενοδοχεία». Στα καταστήµατα αυτά δεν είναι απαραίτητο το ιδιαίτερο αποχωρητήριο.
Συνεπώς, ο απαιτούµενος ελάχιστος συνολικός χώρος των καταστηµάτων τούτων θα είναι
σύµφωνος µε το αντίστοιχο σηµειούµενο στη στήλη 13 εµβαδόν, ανάλογα µε τον αριθµό
των αναπτυσσόµενων καθισµάτων.
Στα καταστήµατα, στα οποία παρασκευάζονται και προσφέρονται λουκουµάδες θα
υπάρχει ιδιαίτερο παρασκευαστήριο εµβαδού 6 τ.µ. τουλάχιστον. Το εµβαδόν τούτο
πρέπει να προστίθεται στο σηµειούµενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 αντίστοιχο συνολικό
εµβαδόν του καταστήµατος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
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3.

α) µέχρι 50
καθισµάτ.
β) 51-100
καθισµάτων
γ) 101- 200
καθισµάτων
Πιτσαρίες και
σνακ µπαρ χωρίς
παρασκευαστήριο
, δυναµικότητας:
α) µέχρι 50
καθισµάτ.
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Με κινητά καθίσµατα (πλην των
Με σταθερά καθίσµατα ή «σκαµπό»
Εποχιακά λειτουργούντος

7

Αποθήκη

Προπαρασκευαστήριο

Αποχωρητήρια
Αποδυτήρια προσωπικού

Εστιατόρια,
οινοµαγειρεία,
ψαροταβέρνες,
ψητοπωλεία,
σνακ µπαρ,
πιτσαρίες
δυναµικότητας:
α) µέχρι 50
καθισµάτων
β) 51-100
καθισµάτων
γ) 101 – 200
καθισµάτων
δ) 201 καθ. και
πάνω
Οβελιστήρια
δυναµικότητας:
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βλέπε παρατήρηση α/α/ 6
βλέπε παρατήρηση α/α/ 7

1.

3

Συνολικό
εµβαδόν του
καταστήµατος
Χώρος πλύσεως σκευών

2

Παρασκευαστήριο

1

Αίθουσα
πελατών
µε
βάση
τη
δυναµικότητά
τους
Με κινητά καθίσµατα (πλην των
«σκαµπό»)
Με σταθερά καθίσµατα ή σκαµπό»

α/
α

Κατηγορία
καταστηµάτων
ανάλογα µε το
είδος και τη
δυναµικότητά
τους

Χώρος εγκαταστάσεως ψυγείων
µπουφέ, ταµείου, κλπ.

Απαραίτητο ελάχιστο συνολικό εµβαδόν σε τ.µ. των καταστηµάτων του άρθρου 38 και,
αναλυτικά, των διαµερισµάτων τους.
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4.

β) 51-100
καθισµάτων
γ) 101– 200
καθισµάτων
Οινοµαγειρεία ή
άλλα παρόµοια
καταστήµατα,
λαϊκής µορφής
(«κουτούκια»
πατσατζίδικα,
κ.τ.όµ.)
δυναµικότητας
µέχρι 20
καθισµάτων:
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Παρατηρήσεις:
Το σηµειούµενο στη στήλη 12 ή 13 ή 14 συνολικό εµβαδόν των καταστηµάτων του
άρθρου 38 δεν πρέπει να θεωρείται ως οριστικό, δεδοµένου ότι τούτο, όπως αναφέρεται
και κατωτέρω (παρατηρήσεις 2, 3, 6, 7, και 8), θα µεταβάλλεται κατά περίπτωση, ανάλογα
µε τη δυναµικότητα του καταστήµατος, βάσει της οποίας υπολογίζεται το µέγεθος της
αίθουσας πελατών και το συνολικό εµβαδόν των απαραίτητων αποχωρητηρίων πελατών
και της αποθήκης και ανάλογα µε τον αριθµό των απασχολούµενων ατόµων, από τον
οποίο εξαρτάται η ύπαρξη αποχωρητηρίων προσωπικού ή και µε άλλους ακόµη
παράγοντες, που µπορεί να επηρεάσουν το συνολικό εµβαδόν του καταστήµατος.
Στα καταστήµατα των κατηγοριών µε α/α, 1α, 2α, 3α και 4 το αντίστοιχο αναφερόµενο
στη στήλη 4 ή 5 εµβαδόν της αίθουσας πελατών αφορά στη µεγαλύτερη δυναµικότητα των
καταστηµάτων της αντίστοιχης κατηγορίας (50 ή 20 καθισµάτων). Για καταστήµατα
µικρότερης δυναµικότητας το σηµειούµενο στις ανωτέρω στήλες εµβαδόν της αίθουσας
πελατών µειώνεται κατά 1 τ.µ. για κάθε κινητό κάθισµα, πλην των «σκαµπό», (στήλη 4) ή
κατά 0,65 τ.µ. για κάθε σταθερό κάθισµα ή «σκαµπό» (στήλη 5), επηρεάζοντας ανάλογα
το συνολικό εµβαδόν του καταστήµατος (στήλη 12 ή 13).
– Στα καταστήµατα των κατηγοριών µε α/α 1β, 1γ, 2β, 2γ, 3β και 3γ το αντίστοιχο
αναφερόµενο στη στήλη 4 ή 5 εµβαδόν της αίθουσας πελατών αφορά στη µικρότερη
δυναµικότητα των καταστηµάτων της αντίστοιχης κατηγορίας (51 ή 101 καθισµάτων). Για
καταστήµατα µεγαλύτερης δυναµικότητας το σηµειούµενο στις ανωτέρω στήλες εµβαδόν
της αίθουσας πελατών αυξάνεται κατά 1,40 τ.µ. για κάθε κινητό κάθισµα, πλην των
«σκαµπό», (στήλη 4) ή κατά 0,70 τ.µ. για κάθε επιπλέον σταθερό κάθισµα ή «σκαµπό»
(στήλη 5), επηρεάζοντας ανάλογα το συνολικό εµβαδόν του καταστήµατος (στήλη 12 ή
13).
– Ο διπλός καναπές υπολογίζεται για δύο σταθερά καθίσµατα ο τριπλός για τρία κ.ο.κ.
– Τα προβλεπόµενα για τα καταστήµατα δυναµικότητας 101 µέχρι 200 καθισµάτων
εµβαδά των χώρων εργασίας, στα µεγαλύτερης δυναµικότητας καταστήµατα αυξάνονται,
του µεν παρασκευαστηρίου κατά 4 τ. µ., του δε χώρου πλύσεως σκευών κατά 1 τ.µ., για
κάθε µια επί πλέον 100/τάδα ή µέρος αυτής (20 – 100) καθισµάτων, επηρεάζοντας
ανάλογα και το απαιτούµενο συνολικό εµβαδόν του καταστήµατος (στήλη 12 ή 13 ή 14).
– Το απαραίτητο για τα αποχωρητήρια εµβαδόν είναι συνάρτηση του απαιτούµενου,
ανάλογα µε τη δυναµικότητα του καταστήµατος και τον αριθµό των απασχολούµενων σ’
αυτό ατόµων, αριθµού τούτων, σύµφωνα µε την παρ. 3 εδ. α, β και γ του άρθρου 25, και

ισοδυναµεί µε το γινόµενο του αριθµού αυτού επί 2,50 τ.µ. Το εµβαδόν αυτό πρέπει να
προστίθεται στο αναφερόµενο στη στήλη 12 ή 13 ή 14 συνολικό εµβαδόν του
καταστήµατος.
– Στα καταστήµατα, στα οποία απασχολούνται κατά βάρδια περισσότερα από τρία άτοµα,
απαιτείται και αποδυτήριο προσωπικού, το εµβαδόν του οποίου, υπολογιζόµενο σε 1 τ.µ.
για κάθε απασχολούµενο κατά βάρδια άτοµο, θα προστίθεται στο απαιτούµενο συνολικό
εµβαδόν του καταστήµατος (στήλη 12 ή 13 ή 14).
– Σε καταστήµατα δυναµικότητας 151-200 καθισµάτων θα υπάρχει αποθήκη τροφίµων ή
ποτών εµβαδού 5 τ.µ. τουλάχιστον. Συνεπώς τα καταστήµατα δυναµικότητας 101 µέχρι
150 καθισµάτων, στα οποία δεν είναι απαραίτητη η αποθήκη, τα συνολικά εµβαδά των
στηλών 12, 13 και 14 θα µειώνονται κατά 5 τ.µ.. Στα καταστήµατα δυναµικότητας
µεγαλύτερης των 200 καθισµάτων το εµβαδόν της αποθήκης αυξάνεται κατά 5 τ.µ. για
κάθε µια επιπλέον 100/τάδα ή µέρος αυτής (20-100) καθισµάτων, επηρεάζοντας ανάλογα
και το απαιτούµενο συνολικό εµβαδόν του καταστήµατος (στήλη 12 ή 13 ή 14).
– Το παρασκευαστήριο δεν είναι απαραίτητο στα σνακ µπαρ και στις πιτσαρίες
(κατηγορία α/α 3), εφόσον τα προσφερόµενα είδη προέρχονται από αναγνωρισµένα
εργαστήρια ή εργοστάσια. Ο χώρος όµως εγκαταστάσεως ψυγείου, µπουφέ, κ.λπ. θα είναι
αυξηµένος, όπως σηµειώνεται στη στήλη 3, για την τοποθέτηση του κλιβάνου,
θερµοθαλάµου, κ.λπ.
Στα καταστήµατα, µε α/α 3 ανήκουν και τα ανοικτά σνακ µπαρ ξενοδοχείων, για τα οποία
εφαρµόζεται και η Υγειονοµική ∆ιάταξη «για τη λειτουργία καταστηµάτων σε
ξενοδοχεία». Στα καταστήµατα αυτά δεν είναι απαραίτητο το ιδιαίτερο αποχωρητήριο.
Συνεπώς ο απαιτούµενος ελάχιστος συνολικός χώρος των καταστηµάτων τούτων θα είναι
σύµφωνος µε το αντίστοιχο σηµειούµενο στη στήλη 14 εµβαδόν, ανάλογα µε τον αριθµό
των αναπτυσσόµενων καθισµάτων, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου.
Αν η πλύση των σκευών γίνεται στις εγκαταστάσεις πλύσεως σκευών του ξενοδοχείου,
στο ανοικτό σνακ µπαρ θα υπάρχει διπλός νεροχύτης, για το πλύσιµο µόνο των ποτηριών,
όπως ορίζει τη ανωτέρω Υγειονοµική ∆ιάταξη. Στην περίπτωση αυτή για την
εγκατάσταση του ανωτέρω συστήµατος πλύσεως σκευών θα υπολογίζεται χώρος σύµφωνα
µε τη στήλη 7 του παραρτήµατος 1 (και όχι µε τη στήλη 8 του παρόντος παραρτήµατος),
ανάλογα µε τον αριθµό των αναπτυσσόµενων καθισµάτων, επηρεάζοντας ανάλογα το
σηµειούµενο στη στήλη 14 αντίστοιχο συνολικό εµβαδόν του καταστήµατος.

Αποχωρητήρι
Αποδυτήρια
προσωπικού
Αποθήκη

Χώρος

Αίθουσα
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βάση
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Κατηγορία
καταστηµάτων
ανάλογα µε το είδος
και τη δυναµικότητά

Παρασκευαστ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Απαραίτητο ελάχιστο εµβαδόν σε τ.µ. των καταστηµάτων του άρθρου 39 και, αναλυτικά,
των διαµερισµάτων τους.
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βλέπε παρατήρηση α/α/ 12
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Παρατηρήσεις:
Το σηµειωµένο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 συνολικό εµβαδόν των καταστηµάτων του άρθρου
39 δεν πρέπει να θεωρείται ως οριστικό, δεδοµένου ότι τούτο, όπως αναφέρεται και
κατωτέρω (παρατηρ.: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13), θα µεταβάλλεται κατά περίπτωση,
ανάλογα µε τη δυναµικότητα του καταστήµατος, βάσει της οποίας υπολογίζεται το
µέγεθος της αίθουσας πελατών και το συνολικό εµβαδόν των απαραίτητων
αποχωρητηρίων πελατών και της αποθήκης και ανάλογα µε τον αριθµό των
απασχολούµενων ατόµων, από τον οποίο εξαρτάται η ύπαρξη αποχωρητηρίων
προσωπικού ή και µε άλλους ακόµη παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν το συνολικό
εµβαδόν του καταστήµατος.
Στα καταστήµατα των κατηγοριών µε α/α, 1α, 2α, 3α και 4α το αντίστοιχο αναφερόµενο
στη στήλη 4 ή 5 εµβαδόν της αίθουσας πελατών αφορά στη µεγαλύτερη δυναµικότητα των
καταστηµάτων της αντίστοιχης κατηγορίας (50 καθισµάτων). Για καταστήµατα
µικρότερης δυναµικότητας το σηµειούµενο στις ανωτέρω στήλες εµβαδόν της αίθουσας
πελατών µειώνεται κατά 1 τ. µ. για κάθε κινητό κάθισµα, πλην των «σκαµπό», (στήλη 4) ή
κατά 0,65 τ.µ. για κάθε σταθερό κάθισµα ή «σκαµπό» (στήλη 5), επηρεάζοντας ανάλογα
το συνολικό εµβαδόν του καταστήµατος (στήλη 11 ή 12).
– Στα καταστήµατα των κατηγοριών µε α/α 1β, 1γ, 2β, 2γ, 3β, 3γ, 4β και 4γ το αντίστοιχο
αναφερόµενο στη στήλη 4 ή 5 εµβαδόν της αίθουσας πελατών αφορά στη µικρότερη
δυναµικότητα των καταστηµάτων της αντίστοιχης κατηγορίας (51 ή 101 καθισµάτων). Για
καταστήµατα µεγαλύτερης δυναµικότητας το σηµειούµενο στις ανωτέρω στήλες εµβαδόν
της αίθουσας πελατών αυξάνεται κατά 1,40 τ.µ. για κάθε κινητό κάθισµα, πλην των
«σκαµπό», (στήλη 4) ή κατά 0,70 τ.µ. για κάθε επιπλέον σταθερό κάθισµα ή «σκαµπό»
(στήλη 5), επηρεάζοντας ανάλογα το συνολικό εµβαδόν του καταστήµατος (στήλη 11 ή
12).
– Ο διπλός καναπές υπολογίζεται για δύο σταθερά καθίσµατα ο τριπλός για τρία κ.ο.κ.
– Τα προβλεπόµενα για τα καταστήµατα δυναµικότητας 101 µέχρι 200 καθισµάτων
εµβαδόν του παρασκευαστηρίου (στήλη 6) αυξάνεται στα καταστήµατα, που έχουν
δυνατότητες αναπτύξεως περισσότερων από 200 καθισµάτων, κατά 5 τ.µ. προκειµένου για
καταστήµατα της κατηγορίας µε α/α 1 (στα οποία γίνεται παρασκευή των προσφερόµενων
ειδών), ή κατά 2 τ.µ., προκειµένου για καταστήµατα µε α/α 2 και 4 (ζαχαροπλαστεία και
γαλακτοπωλεία χωρίς εργαστήρια και λουκουµατζίδικα), για κάθε µια επί πλέον 100/τάδα
ή µέρος αυτής (20 – 100) καθισµάτων, επηρεάζοντας ανάλογα και το συνολικό εµβαδόν
του καταστήµατος (στήλη 11 ή 12 ή 13).
– ∆εν είναι απαραίτητο τα παρασκευαστήρια στα αναψυκτήρια και µπουγατσάδικα
(κατηγορία µε α/α 3) τα οποία προµηθεύονται όλα τα προσφερόµενα είδη από
αναγνωρισµένα εργαστήρια ή εργοστάσια.
– Τα προβλεπόµενα για τα καταστήµατα δυναµικότητας 101 µέχρι 200 καθισµάτων
εµβαδόν του χώρου πλύσεως σκευών (στήλη 7) αυξάνεται στα καταστήµατα, που έχουν
δυνατότητες αναπτύξεως περισσότερων από 200 καθισµάτων, κατά 1 τ.µ. για κάθε µια επί
πλέον 100/τάδα ή µέρος αυτής (20 µέχρι 100) καθισµάτων, επηρεάζοντας ανάλογα και το
συνολικό εµβαδόν του καταστήµατος (στήλη 11 ή 12 ή 13).
– Στα καταστήµατα των κατηγοριών µε α/α και 3 εφόσον παρασκευάζονται και
προσφέρονται λουκουµάδες, θα υπάρχει ιδιαίτερο παρασκευαστήριο του ισοδύναµου

λουκουµατζίδικο. Το εµβαδόν τούτο πρέπει να προστίθεται στο σηµειωµένο στη στήλη 11
ή 12 ή 13 αντίστοιχο συνολικό εµβαδόν.
Στα ζαχαροπλαστεία µε εργαστήρια, εφόσον παρασκευάζονται τα µεζεδάκια µε πρώτες
ύλες, οι οποίες είναι δυνατό να ρυπαίνουν τα γλυκίσµατα, θα υπάρχει ιδιαίτερα για το
σκοπό αυτό παρασκευαστήριο εµβαδού 10 τ.µ. τουλάχιστον. Το εµβαδόν τούτο πρέπει να
προστίθεται στο σηµειούµενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 συνολικό εµβαδόν του
καταστήµατος.
Στα καταστήµατα, µε α/α 1 στα οποία παρασκευάζονται γλυκίσµατα ή άλλα
παρασκευάσµατα, αν η δυναµικότητα τούτων είναι µεγαλύτερη των 200 καθισµάτων, το
σηµειούµενο στη στήλη 10 εµβαδόν της αποθήκης αυξάνεται κατά 5 τ.µ. για κάθε µία επί
πλέον 100/τάδα ή µέρος αυτής (20-100) καθισµάτων, επηρεάζοντας ανάλογα και το
συνολικό εµβαδόν του καταστήµατος (στήλη 11 ή 12 ή 13).
Καταστήµατα της ανωτέρω κατηγορίας, που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως µέχρι 50
καθισµάτων, θα έχουν αποθήκη εµβαδού τουλάχιστον 5 τ.µ., αν η Υγειονοµική Υπηρεσία
κρίνει ότι έχουν αυξηµένη παραγωγή γλυκισµάτων ή άλλων παρασκευασµάτων
προοριζοµένων για διάθεση σε περαστικούς πελάτες. Το εµβαδόν της αποθήκης αυτής
πρέπει να προστίθεται στα σηµειούµενα στη στήλη 11 ή 12 ή 13 αντίστοιχο συνολικό
εµβαδόν.
Τα απαραίτητα για τα αποχωρητήρια εµβαδόν είναι συνάρτηση του απαιτούµενου,
ανάλογα µε τη δυναµικότητα του καταστήµατος και τον αριθµό των απασχολουµένων σ’
αυτό ατόµων, αριθµού τούτων, σύµφωνα µε την παρ. 3 εδ. α, β και γ του άρθρου 25, και
ισοδυναµεί µε το γινόµενο του αριθµού αυτού επί 2,50 τ.µ. Το εµβαδόν αυτό πρέπει να
προστίθεται στο αναφερόµενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 αντίστοιχο συνολικό εµβαδόν.
Στα καταστήµατα, στα οποία απασχολούνται κατά βάρδια περισσότερα από 3 άτοµα,
απαιτείται και αποδυτήριο προσωπικού, το εµβαδόν του οποίου, υπολογιζόµενο σε 1 τ.µ.
για κάθε απασχολούµενο κατά βάρδια άτοµο, πρέπει να προστίθεται στο σηµειούµενο στη
στήλη 11 ή 12 ή 13 αντίστοιχο συνολικό εµβαδόν του καταστήµατος.
Στα καταστήµατα µε α/α 3 ανήκουν και τα ανοικτά αναψυκτήρια ξενοδοχείων, για τα
οποία εφαρµόζονται και η Υγειονοµική ∆ιάταξη «για τη λειτουργία καταστηµάτων σε
ξενοδοχεία». Στα καταστήµατα αυτά δεν είναι απαραίτητο το ιδιαίτερο αποχωρητήριο.
Συνεπώς ο απαιτούµενος ελάχιστος συνολικός χώρος των καταστηµάτων τούτων θα είναι
σύµφωνος µε το αντίστοιχο σηµειούµενο στη στήλη 13 εµβαδόν, ανάλογα µε τον αριθµό
των αναπτυσσόµενων καθισµάτων, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου. Αν η πλύση
των σκευών γίνεται στις εγκαταστάσεις πλύσεως σκευών του ξενοδοχείου, στο ανοικτό
αναψυκτήριο θα υπάρχει διπλός νεροχύτης για πλύσιµο µόνον των ποτηριών, όπως ορίζει
η ανωτέρω Υγειονοµική ∆ιάταξη. Στην περίπτωση αυτή για την εγκατάσταση του
ανωτέρω συστήµατος πλύσεως σκευών θα υπολογίζεται χώρος σύµφωνα µε τη στήλη 7
του Παραρτήµατος 1 και όχι µε τη στήλη 7 του παρόντος παραρτήµατος), ανάλογα µε τον
αριθµό των αναπτυσσόµενων καθισµάτων, επηρεάζοντας ανάλογα το σηµειούµενο στη
στήλη 13 αντίστοιχο συνολικό εµβαδόν του καταστήµατος.

