Αποθ-8577/83
(ΦΕΚ-528/Β/8-9-83)
[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83

Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών και ειδικών όρων ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εργαζηηρων και καηαζηημάηων ηροθίμων
ή/και ποηών.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:
1. Σον ΑΝ-2520/40 "περί Τγειονομικών διατάξεων".
2. Σο ΠΔ-544/77 "περί Οργανισμού του Τπουργείου Κοινωνικών Τπηρεσιών".
3. Σο Αρθ-14 Ν-1266/82, που τροποποίησε το Αρθ-12 Ν-400/76 "περί Τπουργικού υμβουλίου και
Τπουργείων".
4. Σην κοινή Αποφ-1512/82 του Προέδρου της Κυβερνήσεως και του Τπουργού Τγείας και Πρόνοιας για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Τφυπουργούς Τγείας και Πρόνοιας (ΥΕΚ-856/Β/29-10-82).
5. Σην Τγ_Δξις-11261/81 με θέμα "Τγειονομικός 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 (ΥΕΚ-46/Β/8-2-82).
6. Σα σχετικά έγγραφα των Περιφερειακών Τγειονομικών Τπηρεσιών και Επαγγελματικών Οργανώσεων, στα οποία διατυπώνονται προτάσεις για την τροποποίηση της Τγ_Δξις-11261/81,
Αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την Τγ_Δξις-11261/81 με την παρούσα όμοια, η οποία θα ισχύει σε όλη την Επικράτεια.
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ-Ι.
Τγειονομικός έλεγχος.
ΑΡΘΡΟΝ-1. Ορισμοί.
ΑΡΘΡΟΝ-2. Που ασκείται ο Τγειονομικός έλεγχος.
ΑΡΘΡΟΝ-3. Αρμόδιος Υορέας Τγειονομικού Ελέγχου.
ΑΡΘΡΟΝ-4. Αρμόδια 'Οργανα Τγειονομικού Ελέγχου.
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ-ΙΙ.
'Αδειες ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Βιβλία υγειονομικών επιθεωρήσεων. Βιβλιάρια υγείας.
ΑΡΘΡΟΝ-5. Ορισμοί.
ΑΡΘΡΟΝ-6. 'Αδειες ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων, εργαστηρίων και εργοστασίων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΑΡΘΡΟΝ-7. Δικαιολογητικά - χεδιαγράμματα.
ΑΡΘΡΟΝ-8. Διαδικασία εκδόσεως της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας.
ΑΡΘΡΟΝ-9. Προέλεγχος καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΑΡΘΡΟΝ-10. Διάθεση μέσου κινήσεως των αρμόδιων υπαλλήλων από τον ενδιαφερόμενο.
ΑΡΘΡΟΝ-11. Απαγόρευση λειτουργίας και ανάκληση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας
καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΑΡΘΡΟΝ-12. Βιβλία Τγειονομικών Επιθεωρήσεων.
ΑΡΘΡΟΝ-13. Εγγραφές στο Βιβλίο Τγειονομικών Επιθεωρήσεων.
ΑΡΘΡΟΝ-14. Βιβλιάρια Τγείας Προσωπικού.
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ-ΙΙΙ.
Γενικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων και ποτών.
ΑΡΘΡΟΝ-15. Οίκημα.
ΑΡΘΡΟΝ-16. Εμβαδόν.
ΑΡΘΡΟΝ-17. 'Τψος.
ΑΡΘΡΟΝ-18. Σοίχοι.
ΑΡΘΡΟΝ-19. Οροφή.
ΑΡΘΡΟΝ-20. Δάπεδο.
ΑΡΘΡΟΝ-21. Αερισμός.
ΑΡΘΡΟΝ-22. Υωτισμός.
ΑΡΘΡΟΝ-23. 'Τδρευση.
ΑΡΘΡΟΝ-24. Αποχέτευση.
ΑΡΘΡΟΝ-25. Αποχωρητήρια.
ΑΡΘΡΟΝ-26. Φώρος πλύσεως σκευών και τρόπος πλύσεως τούτων.
ΑΡΘΡΟΝ-27. Απαγωγή καπνών, αερίων καύσεως κλπ.
ΑΡΘΡΟΝ-28. Αποθήκες.
ΑΡΘΡΟΝ-29. Χυγεία, μηχανήματα, όργανα, συσκευές και σκεύη.
ΑΡΘΡΟΝ-30. Ιματιοφυλάκια - Αποδυτήρια.
ΑΡΘΡΟΝ-31. 'Επιπλα.
ΑΡΘΡΟΝ-32. Καθαριότητα.
ΑΡΘΡΟΝ-33. Απορρίμματα.
ΑΡΘΡΟΝ-34. Κατοικίδια ζώα.
ΑΡΘΡΟΝ-35. Εντομοκτόνα - μυοκτονία.
ΑΡΘΡΟΝ-36. Προσωπικό.
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ-IV.
Ειδικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών.
ΑΡΘΡΟΝ-37. Καταστήματα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό, σε καθισμένους πελάτες.
ΑΡΘΡΟΝ-38. Καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται ή/και προσφέρονται σε καθισμένους πελάτες φαγητά με τη συνοδεία ή μη ποτών.
ΑΡΘΡΟΝ-39. Καταστήματα στα οποία παρασκευάζονται και προσφέρονται γλυκίσματα
και κάθε είδους παρασκευάσματα γάλακτος κλπ σε καθισμένους πελάτες.
(Μέρος Α μέχρι παρ.6)
(Μέρος Β)
ΑΡΘΡΟΝ-41. Κέντρα διασκεδάσεως.
ΑΡΘΡΟΝ-42. Καταστήματα, τα οποία διαθέτουν σε περαστικούς πελάτες τρόφιμα και
ποστά για άμεση κατανάλωση.
ΑΡΘΡΟΝ-43. Καταστήματα τροφίμων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω
από εκείνους διαθέσεώς τους.

ΑΡΘΡΟΝ-44. Τπεραγορές Σροφίμων ("ούπερ μάρκετς τροφίμων").
ΑΡΘΡΟΝ-45. Αποθήκες τροφίμων ή/και ποτών χονδρικού εμπορίου.
ΑΡΘΡΟΝ-46. Λαϊκές Αγορές.
ΑΡΘΡΟΝ-47. Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών και ορισμένων
ζαχαρωδών προϊόντων στα αναπηρικά περίπτερα και καταστήματα ψιλικών.
ΑΡΘΡΟΝ-48. Αυτόματοι Πωλητές τροφίμων ή ποτών.
ΑΡΘΡΟΝ-49. Πλανόδιοι και στάσιμοι μικροπωλητές τροφίμων ή ποτών.
ΑΡΘΡΟΝ-50. Αρτοποιεία και Πρατήρια άρτου.
ΑΡΘΡΟΝ-51. 'Οροι ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών σε
χωριά με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων.
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ-V.
ΑΡΘΡΟΝ-52. Εργαστήρια τροφίμων και ποτών.
ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ-VI.
ΑΡΘΡΟΝ-53. Μεταβατικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟΝ-54. Καταργητικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟΝ-55. Ποινικές Κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟΝ-56. Ισχύς
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ-Ι.
Απαραίτητο ελάχιστο εμβαδόν σε τετραγωνικά μέτρα των καταστημάτων του Αρθ-37 και, αναλυτικά, των
διαμερισμάτων τους.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ-ΙΙ.
Απαραίτητο ελάχιστο εμβαδόν σε τετραγωνικά μέτρα των καταστημάτων του Αρθ-38 και, αναλυτικά, των
διαμερισμάτων τους.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ-ΙΙΙ.
Απαραίτητο ελάχιστο εμβαδόν σε τετραγωνικά μέτρα των καταστημάτων του Αρθ-39 και, αναλυτικά, των
διαμερισμάτων τους.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 1983

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. - Υγειονομικός έλεγτος
Αξζξν 1.

Νξηζκνί

1. "γεηνλνκηθφο έιεγρνο" είλαη ε ιεπηνκεξήο εμέηαζε απφ ηηο αξκφδηεο γεηνλνκηθέο πεξεζίεο ησλ
ηξνθίκσλ δστθήο ή θπηηθήο πξνειεχζεσο θαη ησλ πνηψλ, θαζψο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ ρψξσλ
θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ παξνπζηάδνπλ πγεηνλνκηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη
θαησηέξσ, ζην άξζξν 2, γηα λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ δπζκελείο επηδξάζεηο ζηε δεκφζηα γεία θαη ζην
πεξηβάιινλ γεληθφηεξα.
Πθνπφο ηνπ γεηνλνκηθνχ ειέγρνπ είλαη ε πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο γείαο.
2. "γεηνλνκηθή πεξεζία" θαιείηαη ε αξκφδηα γηα ηα ζέκαηα Γεκνζίαο γείαο πεξεζία ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Ξξφλνηαο, πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε λνκφ, άζρεηα απφ ηε δηνηθεηηθή ηεο εμάξηεζε.
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βιέπε αξζξ.28 Λ.2130/93 πεξί αξκνδηφηεηαο ΝΡΑ γηα ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο
θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Αξζξν 2
Ξνχ αζθείηαη ν γεηνλνκηθφο έιεγρνο
Αλαιπηηθά ν γεηνλνκηθφο έιεγρνο αζθείηαη, ηαθηηθά ή έθηαθηα, πιελ ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, θαη:
Πηνπο ρψξνπο θαη ζηα κέζα παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, βηνκεραλνπνηήζεσο, εκπνξίαο, δηαθηλήζεσο,
απνζεθεχζεσο, ζπληεξήζεσο, πσιήζεσο θαη θαηαλαιψζεσο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.
Πηα καγεηξεία, εζηηαηφξηα θαη ινηπνχο βνεζεηηθνχο ρψξνπο πγηεηλήο ησλ εξγνζηαζίσλ γεληθά, ηδησηηθψλ θιηληθψλ, νίθσλ" επγεξίαο θαη άιισλ παξφκνησλ επηρεηξήζεσλ.
Πηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηαζηήκαηα θαη γεληθά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ (μελνδνρεία χπλνπ, αίζνπζεο δεκφζησλ ζεακάησλ, θνκκσηήξηα, θνπξεία, ινπηξά,
ρψξνη πγηεηλήο θαη θπιηθεία ππαίζξησλ δεκφζησλ ζεακάησλ, φπσο ζεξηλψλ θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ, αζιεηηθψλ γεπέδσλ θ.η.φκ., θαζψο θαη θάζε είδνπο θαηαζθελψζεηο θιπ.).
Πηα θάζε είδνπο ζπγθνηλσληαθά κέζα (μεξάο, ζάιαζζαο θαη αέξνο).
Πηα θάζε είδνπο εξγνζηάζηα, εξγαζηήξηα θαη θαηαζηήκαηα, νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφ λα επηδξάζνπλ δπζκελψο ζηε δεκφζηα πγεία θαη ζην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα.
Πηηο πδξεχζεηο, αξδεχζεηο, απνρεηεχζεηο θαη ζε θάζε είδνπο άιιεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Πηνλ ηξφπν θαη ζηα κέζα ζπιινγήο θαη απνθνκηδήο ησλ απνξξηκάησλ, θαζψο θαη ζηνπο ρψξνπο δηαζέζεσο ηνχησλ.
Πηηο πηελν ή θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο (βνπζηάζηα, ρνηξνζηάζηα, πνηκληνζηάζηα, πηελνηξνθεία
θ.η.φκ.), θαζψο θαη ζηα ζθαγεία, ζηα εξγαζηήξηα θαηεξγαζίαο λσπψλ δεξκάησλ θαη ζε άιιεο παξφκνηεο επηρεηξήζεηο.
Πηα νπνηαδήπνηε κεηαρεηξηζκέλα είδε ηκαηηζκνχ, ππνδήζεσο, θιηλνζηξσκλήο, βηβιίσλ θ.η.φκ., ηα
νπνία πξννξίδνληαη γηα εκπνξία ή επεμαξγαζία θαη ζηνπο ρψξνπο δηαζέζεσο, απνζεθεχζεσο θαη επεμεξγαζίαο απηψλ.
Πηνπο αλνηθηνχο, δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο, ρψξνπο (δξφκνη, πιαηείεο, θπζηθέο ή ηερλεηέο θνηιφηεηεο
ηνπ εδάθνπο, αγξνί, ζεξκνθήπηα, απιέο, θσηαγσγνί πνιπθαηνηθηψλ θαη κεγάξσλ, αθηέο νκαδηθήο θνιπκβήζεσο, θνιπκβεηηθέο δεμακελέο θ.η.φκ.), θαζψο θαη ζηηο θαηνηθίεο, ζε πεξηπηψζεηο δεκηνπξγίαο
αλζπγηεηλψλ εζηηψλ, εθφζνλ νη έλνηθνη ηνχησλ δέρνληαη ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ή, επί αξλήζεηο ηνπο,
ηφζνλ ππάξρεη έγγξαθε παξαγγειία ηεο αξκφδηαο Δηζαγγειηθήο Αξρήο, φπσο ν Λφκνο
νξίδεη.
Αξζξν 3

Αξκφδηνο Φνξέαο γεηνλνκηθνχ Διέγρνπ

1. Αξκφδηα θαη ππεχζπλε πεξεζία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ γεηνλνκηθνχ ειέγρνπ είλαη ε Γηεχζπλζε Γεκνζίαο γηεηλήο ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Ξξφλνηαο. Ν Γ/ληήο ηεο Γ/λζεσο Γεκνζίαο γηεη-

λήο παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ γεηνλνκηθνχ Θαλνληζκνχ, πξνβαίλνληαο ν
ίδηνο, φηαλ θξίλεη ζθφπηκν, ζηελ άζθεζε γεηνλνκηθνχ ειέγρνπ ή αλαζέηνληαο ην έξγν ηνχην ζε άιινπο αξκφδηνπο γεηνλνκηθνχο ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεσο Γεκνζίαο γηεηλήο.
2. Ξξνθεηκέλνπ γηα πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ δστθήο πξνιεχζεσο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ
παξαζθεπήο, επεμεξγαζίαο, απνζεθεχζεσο, δηαθηλήζεσο, ζπληεξήζεσο θαη δηαζέζεσο απηψλ, αξκφδηα θαη ππεχζπλε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ειέγρνπ ηνχηνπ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα
ζρεηηθή λνκνζεζία, είλαη θαη ε Γ/λζε Θηεληαηξηθήο Γεκνζίαο γείαο ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο.

Αξζξν 4

Αξκφδηα Νξγαλα γεηνλνκηθνχ Διέγρνπ

1. Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ γεηνλνκηθνχ ειέγρνπ αλήθεη ζηνπο γεηνλνκηθνχο ππαιιήινπο (γεηνλνιφγνη Ηαηξνί, άιινη Ηαηξνί θαη Δπφπηεο Γεκνζίαο γείαο) ηεο Γ/λζεσο Γεκνζίαο γηεηλήο
ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Ξξφλνηαο θαη ησλ γεηνλνκηθψλ πεξεζηψλ ησλ Λνκαξρηψλ ή, πξνθεηκέλνπ
γηα ηελ πεξηνρή Λνκαξρίαο Αηηηθήο, ησλ γεηνλνκηθψλ πεξεζηψλ ησλ Γηακεξηζκάησλ απηήο.
2. Αλεμαξηήησο ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ γηα πγεηνλνκηθφ έιεγρν ηξνθίκσλ δστθήο πξνειεχζεσο
θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαζθεπήο, επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο, απνζεθεχζεσο, ζπληεξήζεσο, δηαθηλήζεσο θαη δηαζέζεσο απηψλ, εθαξκφδνληαη θαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ λνκνζεζηψλ ησλ πνπξγείσλ Γεσξγίαο θαη Γεκνζίαο Ράμεσο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αξκνδηφηεηα αζθήζεσο ηνπ αλσηέξσ πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ αλήθεη θαη ζηνπο Θηεληάηξνπο ησλ Θηεληαηξηθψλ πεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ηεο Αζηπθηεληαηξηθήο πεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Γεκνζίαο Ράμεσο.
3. Δίλαη δπλαηφ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ππαιιήινπο
ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο θαη ππάιιεινη άιισλ Θξαηηθψλ Φνξέσλ (Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ, πεξεζηψλ
Θηεληαηξηθήο, Δκπνξίνπ, Δ.Ν.Ρ. θ.α.), ζηελ πεξίπησζε φκσο απηή ε επζχλε γηα ηε ζσζηή δηεμαγσγή
ηνπ ειέγρνπ ηνχηνπ αλήθεη θαηά θχξην ιφγν ζηνπο αξκφδηνπο γεηνλνκηθνχο ππαιιήινπο. Αλ φκσο
πξφθεηηαη γηα πγεηνλνκηθφ έιεγρν ηξνθίκσλ δστθήο πξνειεχζεσο, θαηά ηνλ νπνίν ζπκπξάηηνπλ θαη
Θηελίαηξνη ησλ πνπξγείσλ Γεσξγίαο ή Γεκνζίαο Ράμεσο, ε επζχλε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ ηξνθίκσλ απηψλ αλήθεη ζηνπο εηδηθνχο απηνχο επηζηήκνλεο Θξαηηθνχο ππαιιήινπο.
4. Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ απφ άιινπο Θξαηηθνχο ππαιιήινπο ή ππαιιήινπο Λ.Ξ.Γ.Γ. ή Νξγαληζκψλ ρσξίο ηε ζπκκεηνρή θαη' απηφλ θαη αξκφδηνπ γεηνλνκηθνχ ππαιιήινπ,
κε εμαίξεζε ηνπο εηδηθνχο γηα ηελ θάζε πεξίπησζε επηζηήκνλεο ππαιιήινπο Θξαηηθψλ Φνξέσλ αξκφδησλ, βάζεη ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο, γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ ρψξσλ παξαζθεπήο, επεμεξγαζίαο, απνζεθεχζεσο, δηαθηλήζεσο, εκπνξίαο θαη δηαζέζεσο απηψλ ή γηα ζαθψο
θαζνξηζκέλνπο πγεηνλνκηθνχο ειέγρνπο, φπσο είλαη ν έιεγρνο ηεο ξππάλζεσο ηνπ πεξηβάιινληνο ή ν
έιεγρνο ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ.
5. γεηνλνκηθφο έιεγρνο ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο, δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο, γηα ηελ αλαθάιπςε ή εμαθξίβσζε εζηηψλ ξππάλζεσο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ζηνπο πιαλφδηνπο ή ζηάζηκνπο πσιεηέο ηξνθίκσλ, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ ζπλζεθψλ δηαζέζεσο ησλ πσινπκέλσλ εηδψλ, αζθείηαη θαη απφ ηα Νξγαλα ησλ νηθείσλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ ή ηεο Αζηπλνκίαο ηνπ νηθείνπ Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο, εθφζνλ ε άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ηνχηνπ αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία θαη ησλ πεξεζηψλ απηψλ.
6. Σεκηθνί, ππάιιεινη ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ πεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ, νη νπνίνη αζθνχλ
έιεγρν ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, εθαξκφδνληαο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη ηεο Αγνξαλνκηθήο λνκνζεζίαο, κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο
ζρεηηθέο γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο, αλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο δηαπηζηψζνπλ φηη δηαζέηνληαη ζηελ θαηαλάισζε ηξφθηκα αθαηάιιεια ή επηβιαβή ή επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

'Αδειες ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Βιβλία υγειονομικών επιθεωρήσεων. Βιβλιάρια υγείας.
Αξζξν 5

Νξηζκνί

1. "Θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο" είλαη ηα θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία γίλεηαη παξαζθεπή
ή θαη δηάζεζε ζε πειάηεο (θαζηζκέλνπο, φξζηνπο, πεξαζηηθνχο) θαγεηψλ ή γιπθηζκάησλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ παξαζθεπάζκαηνο ηξνθίκσλ ή πνηψλ ή απνζήθεπζε ή ζπληήξεζε ή εκπνξία θάζε είδνπο
ηξνθίκσλ ή πνηψλ, θαζψο θαη ηα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ εμαηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα
πξνθιεζεί βιάβε ζηε δεκφζηα πγεία, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζηηο άιιεο γεηνλνκηθέο Γ/μεηο.
2. "Δξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο" είλαη ηα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα, ζηα
νπνία γίλεηαη παξαζθεπή, επεμεξγαζία, ζπζθεπαζία θιπ., ρεηξηζκνί ηξνθίκσλ ή πνηψλ, ρσξίο φκσο
απεπζείαο δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζην Θαηαλαισηηθφ Θνηλφ, θαζψο θαη ηα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα ράξηηλσλ ή πιαζηηθψλ ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ παξαζθεπαδφκελσλ εηδψλ, ηα νπνία
πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κηα κφλν θνξά σο πεξηέθηεο ηξνθίκσλ ή πνηψλ ή σο κέζα αηνκηθήο πγηεηλήο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζηηο άιιεο γεηνλνκηθέο Γ/μεηο.

Αξζξν 6
Αδεηεο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ, εξγαζηεξίσλ θαη εξγνζηαζίσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.
1. Γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο απαηηείηαη άδεηα ηεο νηθείαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο, ρνξεγνχκελε κε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, αλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Λφκν ηέηνηα Δπηηξνπή, ηεο αξκφδηαο
γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, φηη πιεξνχληαη νη φξνη ησλ ζρεηηθψλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ.
2. Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε απνθηήζεσο ηεο αλσηέξσ άδεηαο ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο ηα θαηαζηήκαηα ή εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, γηα ηα νπνία εηδηθνί Λφκνη ή Γηαηάγκαηα πξνβιέπνπλ ηε ρνξήγεζε άδεηαο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο απφ άιιν Θξαηηθφ Φνξέα κε
ζχκθσλε γλψκε ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο ή ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή άιινπ
αξκφδηνπ Ππιινγηθνχ Νξγάλνπ, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη θαη εθπξφζσπνο ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο.
Δπίζεο εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε απνθηήζεσο ηεο αλσηέξσ άδεηαο ηα εξγαζηήξηα θαη εξγνζηάζηα νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ηεκαρηζκνχ θαη απνζηεψζεσο θξέαηνο θαη παξαζθεπήο θηκά, ειαηνπξγίαο θαη καθαξνλνπνηταο, θαζψο θαη νη θάζε είδνπο αιεπξφκπινη.
3. Αλ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο Λφκνπ ή Γ/καηνο πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ άιινλ Θξαηηθφ Φνξέα, ρσξίο
ηελ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο
πεξεζίαο, ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα απνθηήζεη ηελ άδεηα ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξηλ
απφ ηελ άδεηα, πνπ πξνβιέπνπλ νη αλσηέξσ εηδηθέο δηαηάμεηο. Ζ παξάγξαθνο απηή δελ εθαξκφδεηαη
ζηα εξγαζηήξηα θαη εξγνζηάζηα ηνπ ηειεπηαίνπ εδάθηνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
Αλ γηα ηελ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο Λφκνπ ή Γ/καηνο θ.ιπ., άδεηα ζθνπηκφηεηαο εθδηδφκελε απφ
ηνλ Λνκάξρε ή άιιε Αξρή, ε πξνβιεπφκελε απφ ην παξφλ άξζξν άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο
ηνχηνπ ρνξεγείηαη κεηά ηελ απφθηεζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο ζθνπηκφηεηαο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ καδί κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο άιια δηθαηνινγεηηθά.
4. Ζ άδεηα ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ρνξεγείηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (εηαηξηθέο επηρεηξήζεηο, ζπλεηαηξηζκνί θ.ιπ.) θαη ηζρχεη γηα ην θηίξην θαη ηνπο ρψξνπο, γηα ηνπο νπνίνπο έρεη εθδνζεί, ρσξίο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Θαη' εμαίξεζε, νη άδεηεο, πνπ ρνξεγνχληαη κε βάζε ηηο Αζηπλνκηθέο Γ/μεηο "πεξί ππαηζξίσλ επαγγεικάησλ", ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ άξζξσλ ηεο
παξνχζαο, ηζρχνπλ γηα νξηζκέλν ρξφλν, ζχκθσλα κε ηηο Αζηπλνκηθέο απηέο Γηαηάμεηο.
Νη άδεηεο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ, εξγαζηεξίσλ θαη εξγνζηαζίσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 άξζξνπ 1 ηεο ΓΗγ/6001/67 γεηνλνκηθήο Γηαηάμεσο, έζησ θαη αλ δελ έρνπλ αλαλεσζεί κεηά ηε ιήμε ηνπο, ή κε ηελ παξ. 4 ή 8 άξζξνπ 6 ηεο
ΑΗβ/11261/81 φκνηαο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ρσξίο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ νη αλαθεξφκελνη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο ιφγνη αλαθιήζεψο ηνπο. Νη θάηνρνη φκσο ησλ αλσηέξσ αδεηψλ νθείινπλ λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 53 ηεο πα-

ξνχζαο, γηα ηελ πξνζαξκνγή, φζν είλαη δπλαηφ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο θαη άιισλ ζπλαθψλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, Γηαηαγκάησλ θ.ιπ. θαη
γηα ηελ εμαζθάιηζε πγηεηλφηεξσλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Ξξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ε άδεηα εθδίδεηαη ζην φλνκα είηε ηνπ λνκίκσο νξηδφκελνπ
εθπξνζψπνπ ηεο, είηε ηεο επηρεηξήζεσο, ζηελ ηειεπηαία φκσο πεξίπησζε ε επηρείξεζε, κε πξάμε ηεο
θνηλνπνηνχκελε ζηηο αξκφδηεο γεηνλνκηθέο θαη Αζηπλνκηθέο Αξρέο νθείιεη λα νξίζεη έλαλ απφ ηνπο
εηαίξνπο ηεο σο ππεχζπλν γηα ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ γεηνλνκηθψλ
Γηαηάμεσλ.
5. Θεσξείηαη ίδξπζε λένπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
θαη ζπλεπψο απαηηείηαη λέα άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνχηνπ ε κεηαθνξά ή επέθηαζε ή αιιαγή
ή κεηαβίβαζή ηνπ, θαζψο θαη ε νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ,
εθηφο αλ, θαηά ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, ε γηλνκέλε ηξνπνπνίεζε είρε
ζαλ ζπλέπεηα ηε βειηίσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνχηνπ.
Υο κεηαβίβαζε θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ελλνείηαη
θαη ε εθρψξεζε κε ελνίθην ηεο εθκεηαιιεχζεσο ησλ εγθαηαζηάζεσλ (νίθεκα, εμνπιηζκφο θιπ.) ηνχηνπ απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε άιιν πξφζσπν.
Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαηηνχκελεο άδεηαο ιφγσ κεηαθνξάο ή επεθηάζεσο ή άιιαγήο ή νπζηψδνπο
ηξνπνπνηήζεσο ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ή κεηαβηβάζεσο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζα αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία, φπσο θαη πξνθεηκέλνπ γηα άδεηα λεντδξπνκέλνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ, πνπ θαζνξίδεη ην άξζξν
8 ηεο παξνχζαο, θαη ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ
απφθηεζε ηεο λέαο άδεηαο.
"Δμαηξεηηθά, ζε πεξηπηψζεηο ζπληαμηνδνηήζεσο ή ζαλάηνπ ηνπ πξνζψπνπ, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, γεγνλφο πνπ ζα θαίλεηαη απφ επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ Γηπιψκαηνο Απνλνκήο Ππληάμεσο ή ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, φηη θαηαηέζεθε αίηεζε
γηα ζπληαμηνδφηεζε κε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο Ιεμηαξρηθήο Ξξάμεο ζαλάηνπ, θαηά πεξίπησζε, θαη ηεο ηπρφλ κεηαβηβάζεσο ηνχηνπ ζηε ζχδπγν ή ζηα ηέθλα ή ζε ζπληεξνχκελα απ' απηφ αδέιθηα ηνπ αλσηέξσ πξνζψπνπ, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ αληηθαζίζηαηαη ππνρξεσηηθά κε λέα άδεηα, εθδηδφκελε ζην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ, ζην νπνίν κεηαβηβάδεηαη,
ρσξίο λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηεο παξνχζαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά θ.ιπ., ηα νπνία αθνξνχλ ην θηίξην θαη ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ρνχην δελ ηζρχεη ζε πεξηπηψζεηο πνπ, πέξα απφ ηελ αλσηέξσ κεηαβίβαζε, έρεη γίλεη θαη κεηαθνξά ή επέθηαζε ή αιιαγή ή νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ, νπφηε γηα ηελ έθδνζε ηεο λέαο άδεηαο εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηεο παξνχζαο".
***Ρν εληφο " " εδάθην αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 8 ηεο ππ'αξηζκ. 1β/6020/1993 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ γείαο, Ξξφλνηαο θαη Θνηλ.Αζθαιίζεσλ (ΦΔΘ Β'94).
Ζ αληηθαηάζηαζε, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηνπ εθπξνζψπνπ εηαηξηθήο επηρεηξήζεσο, ζην φλνκα ηνπ
νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο, απφ άιινλ ζπλέηαηξν δελ ζεσξείηαη κεηαβίβαζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή
εξγνζηαζίνπ, εθφζνλ, πξνθεηκέλνπ γηα πξνζσπηθή εηαηξεία δελ απνρψξεζαλ φια ηα πξφζσπα, πνπ
ηελ ίδξπζαλ, ή, πξνθεηκέλνπ γηα αλψλπκε εηαηξεία, ε πιεηνςεθία ησλ κεηφρσλ ηεο εμαθνινπζεί λα
ππάξρεη ζηα ηδξπηηθά κέιε ηεο.
Πηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ
ή εξγνζηαζίνπ αληηθαζίζηαηαη κε λέα άδεηα, εθδηδφκελε ζην φλνκα ηνπ λένπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξηθήο επηρεηξήζεσο ρσξίο λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο
δηαηάμεσο ηνπ επφκελνπ εδάθηνπ. Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν αληηθαζίζηαηαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, αλ δεηεζεί ε πξνζζήθε ζ' απηήλ
ηνπ νλφκαηνο θαη άιινπ ζπλεηαίξνπ.
Ρα αλσηέξσ δελ ηζρχνπλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο, νπφηε απαηηείηαη λέα άδεηα, γηα ηελ έθδνζε
ηεο νπνίαο αθνινπζείηαη ε πεξηγξαθφκελε ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο δηαδηθαζία, ήηνη:
- αλ, πξνθεηκέλνπ γηα πξνζσπηθή εηαηξεία, έρνπλ απνρσξήζεη φια ηα πξφζσπα, πνπ ηελ ίδξπζαλ.
- αλ, πξνθεηκέλνπ γηα αλψλπκε εηαηξεία, ε πιεηνςεθία ησλ κεηφρσλ απηήο έπαπζε λα αλήθεη ζηα
ηδξπηηθά κέιε ηεο.
- αλ, παξάιιεια κε ηε κεηαβνιή ηεο εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξηθήο επηρεηξήζεσο, έρεη γίλεη θαη κεηαθνξά ή επέθηαζε ή αιιαγή ή νπζηψδεο ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ απηήο.
Κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο εηαηξηθήο επηρεηξήζεσο ιφγσ αιιαγήο ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο, ζην φλνκα ηνπ
νπνίνπ είρε εθδνζεί ε πξνεγνχκελε άδεηα, ε εηαηξηθή επηρείξεζε νθείιεη λα νξίζεη εθπξφζσπφ ηεο σο

ππεχζπλν γηα ηελ ηήξεζε ησλ επηβαιιφκελσλ κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα πγεηνλνκηθή λνκνζεζία φξσλ.
Ρα αλαθεξφκελα αλσηέξσ γηα ηηο εηαηξηθέο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνληαη θαη πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο (θαηαζηήκαηα, εξγαζηήξηα, εξγνζηάζηα) πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ θάζε είδνπο Ππλεηαηξηζκψλ.
6. Ζ άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε εληφο παιφθξαθηνπ πιαηζίνπ, ην νπνίν ζα είλαη αλαξηεκέλν ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ρψξνπ ηεο επηρεηξήζεσο.
7. Πε πεξίπησζε κεηαθνξάο ή κεηαβηβάζεσο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη επί δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα δηάθνξεο αηηίεο, πιελ ηεο αλσηέξαο βίαο, επί ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ηνπ έηνπο, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνχηνπ παχεη λα ηζρχεη θαη επηζηξέθεηαη ππνρξεσηηθψο θαη αλππεξζέησο απφ ηνλ θάηνρν ηεο ζηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή γηα αθχξσζε.
Αλ ν ελδηαθεξφκελνο επηζπκεί λα επαλαιεηηνπξγήζεη ην θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην ή εξγνζηάζην ηνπ
κεηά ηελ επί έλα έηνο θαη πιένλ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, δεηεί αξκνδίσο ηελ έθδνζε λέαο άδεηαο,
γηα ηε ρνξήγεζε ηεο νπνίαο ζα θξίλεηαη ηνχην βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο θαηά ηελ ππνβνιή
ηεο αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
Δπί επηδφζεσο λέαο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο ιφγσ επεθηάζεσο ή αιιαγήο ή νπζηψδνπο ηξνπνπνηήζεσο ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ηνχηνπ, ε παιηά άδεηα επηζηξέθεηαη ζηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή, επηζπλαπηνκέλε ζηε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο λέαο άδεηαο.
Αλ δηαπηζησζεί φηη θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην ή εξγνζηάζην πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ιεηηνπξγεί
βάζεη άδεηαο, πνπ έρεη εθδνζεί ζην φλνκα πξνζψπνπ, ην νπνίν έπαπζε λα εθκεηαιιεχεηαη ηνχην, ε
Αζηπλνκηθή Αξρή επηβάιιεη ην θιείζηκν ηνπ, επεηδή ιεηηνπξγεί παξαλφκσο, ρσξίο ηελ απαηηνχκελε
άδεηα ιεηηνπξγίαο, θαη αζθεί πνηληθή δίσμε ηφζν θαηά ηνπ λένπ λνκέα ηνπ, φζν θαη θαηά ηνπ θαηφρνπ
ηεο παιηάο άδεηαο.
Ρα εδάθηα πξψην θαη ηέηαξην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρνπλ εθαξκνγή θαη ζε πεξηπηψζεηο, πνπ
ην πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζα εθρσξήζεη κε ελνίθην ηελ εθκεηάιιεπζε
ησλ εγθαηαζηάζεσλ (νίθεκα, εμνπιηζκφο θιπ.) ηνχηνπ ζε άιιν πξφζσπν.
8. Πε ζεηζκφπιεθηεο πεξηνρέο επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνζσξηλήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο
ή εξγαζηεξίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο κεηαζηεγαδφκελνπ αλαγθαζηηθά ιφγσ θαηαζηξνθήο ηνπ
νηθήκαηνο, ζην νπνίν ζηεγαδφηαλ ηνχην θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ζπλέβεζαλ νη ζεηζκνί, εθφζνλ ην
θαηάζηεκα ή ην εξγαζηήξην ζα εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί θαη ζηνλ λέν ρψξν ππφ ηνλ ίδην, φπσο θαη
πξηλ, θνξέα.
Ζ αλσηέξσ πξνζσξηλή άδεηα ιεηηνπξγίαο εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, ελ ειιείςεη, ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, φηη ην νίθεκα, ζην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη ην θαηάζηεκα ή ην εξγαζηήξην, πιεξεί ηνπο αλαθεξφκελνπο ηνπιάρηζηνλ ζην άξζξν 51 ηεο παξνχζαο πγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
Ζ δηάξθεηα ηεο αλσηέξσ άδεηαο ζα είλαη δηεηήο, κπνξεί φκσο λα παξαηαζεί κέρξη ην δηπιάζην, αλ ε
αξκφδηα γεηνλνκηθή Δπηηξνπή ή, ελ ειιείςεη, ε νηθεία γεηνλνκηθή πεξεζία δηαπηζηψζεη φηη ζηελ πεξηνρή δελ έρνπλ εμαζθαιηζζεί αθφκε νη πξνυπνζέζεηο νξηζηηθήο ζηεγάζεσο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ζε θαηάιιειν θηίξην.
Γηα ηελ νξηζηηθή εγθαηάζηαζε ζεηζκφπιεθηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε αλνηθνδνκεκέλν νίθεκα, είηε ζην ίδην ζην νπνίν ζηεγαδφληαλ πξηλ απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ
απφ ηνπο ζεηζκνχο, είηε ζε άιιν, απαηηείηαη λέα άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο λέαο απηήο άδεηαο ην αλσηέξσ θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην θξίλεηαη σο πξνο ηνπο
ρψξνπο ηνπ κε βάζε ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, πνπ ίζρπε θαηά ηελ αξρηθή ίδξπζε ηνπ ζην νίθεκα πνπ θαηαζηξάθεθε απφ ηνπο ζεηζκνχο.
Ρν πξνεγνχκελν εδάθην έρεη εθαξκνγή θαη ζηα ζεηζκφπιεθηα θαηαζηήκαηα ή εξγαζηήξηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, γηα ηα νπνία αθφηνπ εγθαηαζηάζεθαλ νξηζηηθά ζε αλνηθνδνκεκέλα νηθήκαηα δελ
έρεη ρνξεγεζεί ε απαηηνχκελε, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, λέα άδεηα.
Ζ παξνχζα παξάγξαθνο εθαξκφδεηαη θαη ζηα θαηαζηήκαηα ή εξγαζηήξηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ έρνπλ πιεγεί απφ θάζε είδνπο άιιεο ζενκελίεο.
9. Ρα θαηαζηήκαηα, εξγαζηήξηα θαη εξγνζηάζηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην παξφλ άξζξν άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο, πιείνληαη απηεπαγγέιησο
απφ ηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή, νη δε παξαβάηεο δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Α.Λ. 2520/40.
Ζ ππνβνιή ζηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή ηεο αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ησλ αλαθεξφκελσλ
ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθαξκνγή
ηεο δηαηάμεσο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.

***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Πχκθσλα κε ηελ παξ.ΗΗ, πεξ.24 ηεο Α ΓΗΑΓΞ/Α1/3143/14.2-20.2.2002 (ΦΔΘ
Β΄193) ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
"α. Ρν πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο ζηα Κεηξψα ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ θαηαξγείηαη. (πνβάιιεηαη νχησο ή άιισο ππνρξεσηηθά ζηε
Γ.Ν.. γηά ηε δήισζε ΄Δλαξμεο Δπηηεδεχκαηνο).
β. Ρν απνιπηήξην ζηξαηνχ ή ην πηζηνπνηεηηθφ λφκηκεο απαιιαγήο απφ ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο θαηαξγείηαη.
γ. Ζ επίδεημε ηνπ εθινγηθνχ βηβιηαξίνπ θαηαξγείηαη, αθνχ νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηεο παξ.4 ηνπ
άξζξνπ 108 ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο (ΞΓ 92/94) θαηαξγήζεθαλ κε ην άξζξν 6, παξ.5 ηνπ
Λ.2623/98.
δ. Ρν θσηναληίγξαθν ηνπ Βηβιηαξίνπ γείαο ηνπ Δπηρεηξεκαηία λα δεηείηαη απφ ην δήκν κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν λνκέαο ή ν πγεηνλνκηθφο ππεχζπλνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί ε άδεηα, δελ ζα εξγάδεηαη ζην θαηάζηεκα.
ε. Ζ βεβαίσζε ηεο Ξνιενδνκίαο φηη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη ην θαηάζηεκα είλαη ρψξνο θχξηαο ρξήζεο κε πξννξηζκφ ηε ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο, λα εθδίδεηαη απφ ηε Ρερληθή πεξεζία
ηνπ δήκνπ, εθφζνλ βέβαηα απηφ πξνθχπηεη επζέσο απφ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.
ζη. Γηά ηνπο Γήκνπο πνπ δελ έρνπλ νξγαλσκέλεο Ρερληθέο πεξεζίεο, ζα πξέπεη ε βεβαίσζε λα
εμαθνινπζήζεη λα εθδίδεηαη απφ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ξνιενδνκίαο."
Αξζξν 7

Γηθαηνινγεηηθά - Πρεδηαγξάκκαηα

1. Γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδάθηνπ ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ζηελ νηθεία
Αζηπλνκηθή Αξρή ζρεηηθή αίηεζε, ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη ηα ζρεδηαγξάκκαηα θαηφςεσο ησλ ρψξσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ, ην πξνβιεπφκελν απφ ηνλ Λφκν παξάβνιν θαη
νη ηπρφλ απαηηνχκελεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, βεβαηψζεηο ή δειψζεηο, πνπ νξίδνπλ ηα άξζξα 15
παξ. 1, 3, 5, 7 θαη 9, 21 παξ. 3, 37 παξ. 4α (1), 38 παξ. 3α(1), 39 παξ. 4α(1), 41, 51 παξ. 2γ θ.α.
ηεο παξνχζαο ή άιιεο γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, πνπ ζα δεηήζεη ε
Αζηπλνκηθή Αξρή, σο αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο άιισλ Λνκνζεζηψλ (ζηνηρεία λνκηκφηεηαο
θηηξίνπ, απφζπαζκα Ξνηληθνχ Κεηξψνπ, θ.α.).
Ξιελ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί, εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα θαιέζεη εγγξάθσο ή πξνθνξηθψο ηνλ ελδηαθεξφκελν λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία,
λα δψζεη δηεπθξηλήζεηο ή λα πξνβεί ζε ζπκπιεξψζεηο θιπ. ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ εηδηθψλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο.
"Δηδηθά γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε κφληκα αγθπξνβνιεκέλα πινία ή άιια πισηά λαππεγήκαηα, ππνβάιινληαη, καδί κε ηελ αίηεζε πξνο ηελ αξκφδηα
Αξρή, θαη η' αθφινπζα κφλν δηθαηνινγεηηθά:
α) Πρεδηαγξάκκαηα θάηνςεο ησλ ρψξσλ, εηο ηξηπινχλ, ζεσξεκέλα απφ ηελ Γ/λζε Διέγρνπ Δκπνξηθψλ (ΓΔΔΞ) ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο.
β) Βεβαίσζε ηεο ΓΔΔΞ, ε νπνία παξέρεηαη κεηά απφ έιεγρν, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη ην πινίν ή
ην πισηφ λαππήγεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη φηη
πιεξεί φια ηα κέηξα αζθάιεηαο, ππξαζθάιεηαο, πξνζηαζίαο ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θ.ιπ. ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο.
γ) Αδεηα ρξήζεο ζαιάζζηνπ Σψξνπ.
δ) Ρν πξνβιεπφκελν παξάβνιν.
ε) Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ ηχπνπ Β' θαη,
ζη) Βηβιηάξην πγείαο, θαη γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
ζε ζαιαζζνπιννχληαη πινία ππνβάιινληαη, καδί κε ηελ αίηεζε πξνο ηελ αξκνδία Ιηκεληθή Αξρή, θαη
η' αθφινπζα κφλν δηθαηνινγεηηθά.
α) Πρεδηαγξάκκαηα θάηνςεο ησλ Σψξσλ, εηο ηξηπινχλ, ζεσξεκέλα απφ ηε Γ/λζε Διέγρνπ Δκπνξηθψλ πινίσλ (ΓΔΔΞ) ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο.
β) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ Ξξσηνθφινπ Γεληθήο Δπηζεψξεζεο (Ξ.Γ.Δ.) ή ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ Αζθαιείαο Δπηβαηηθνχ (ΞΑ Δ/Γ), πινία αλάινγα.
γ) Ρν πξνβιεπφκελν παξάβνιν, θαη
δ) Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ."

***Ρα εληφο " " εδάθηα πξνζηέζεθαλ σο άλσ κε ηελ παξ. 1 ηεο ππ'αξηζκ. 1β/5628/1994 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ γείαο (ΦΔΘ Β'760).
2. Ρα αλσηέξσ ζρεδηαγξάκκαηα ζα ζπληάζζνληαη απφ δηπισκαηνχρν κεραληθφ ή ππνρεκαραληθφ ή
εξγνδεγφ ή ζρεδηαζηή ππφ θιίκαθα 1:50 ζε ηξία αληίηππα, ζα απεηθνλίδνληαη δε ζ' απηά ιεπηνκεξψο
φινη νη ρψξνη ηεο επηρεηξήζεσο θαη ζα αλαθέξνληαη κε αθξίβεηα νη δηαζηάζεηο (κήθνο, πιάηνο, χςνο)
θαη ν πξννξηζκφο ηνπ θάζε ρψξνπ. Αθφκε ζα απνηππψλνληαη θαη νη ηπρφλ ππαίζξηνη ρψξνη, εθφζνλ
πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ θαηαζηήκαηνο ησλ άξζξσλ 37, 38, 39 θαη 41 ηεο παξνχζαο.
Δηδηθά, πξνθεηκέλνπ γηα Πνχπεξ Κάξθεηο θαη κηθηά θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, ζηα ζρεδηαγξάκκαηα ζα
ζεκεηψλνληαη θαη νη λνεηψο ρσξηζκέλνη ρψξνη, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηνχησλ, γηα δε ηα παληνπσιεία θαη ηηο απνζήθεο ηξνθίκσλ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ζα ζεκεηψλνληαη νη λνεηψο θαζνξηζκέλνη ρψξνη ηνπνζεηήζεσο εηδψλ θαζαξηζκνχ, απνζκεηηθψλ ρψξσλ, εληνκνθηφλσλ θαη άιισλ εηδψλ άζρεησλ κε ηα ηξφθηκα, επηηξεπφκελσλ λα πσινχληαη ζηα θαηαζηήκαηα απηά ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο.
Ξξνθεηκέλνπ γηα κηθξά θαηαζηήκαηα θαη εξγαζηήξηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ βξίζθνληαη
ζε νηθηζκνχο θάησ ησλ 5.000 θαηνίθσλ, κπνξεί λα γίλνπλ δεθηά ζρεδηαγξάκκαηα ζπληαγκέλα απφ
θαηάιιειν θαη έκπεηξν πξφζσπν, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Γεληθά, ζρεδηαγξάκκαηα πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη δελ αληαπνθξίλνληαη
πιήξσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επηζηξέθνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν σο απαξάδεθηα.
3. Αλ θαηά ηελ επηζεψξεζε θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο δηαπηζησζεί αξκνδίσο ε ζπλδξνκή ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, πνπ θαζνξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη ησλ άιισλ ζρεηηθψλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, ηα ηξία αληίηππα ησλ αλσηέξσ ζρεδηαγξακκάησλ ππνγξάθνληαη απφ ηα αξκφδηα ππεξεζηαθά Νξγαλα, ηα νπνία ελήξγεζαλ ηνλ
πγεηνλνκηθφ έιεγρν, θαη ζεσξνχληαη απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, θαη αθνινχζσο ην κελ έλα αληίηππν παξακέλεη ζηνλ νηθείν θάθειιν ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, ηα δε άιια δχν
επηζηξέθνληαη ζηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή, ε νπνία παξαδίδεη ην έλα αληίηππν ζηνλ ελδηαθεξφκελν
γηα λα ην δηαηεξήζεη καδί κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο εληφο παιφθξαθηνπ πιαηζίνπ, αλαξηεκέλν ζε θαηάιιειε ζέζε ηνπ ρψξνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρεηξήζεψο ηνπ, θαη θξαηάεη ην άιιν αληίηππν
ζην αξρείν ηεο.

Αξζξν 8

Γηαδηθαζία εθδφζεσο ηεο άδεηαο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο

1. Ζ Αζηπλνκηθή Αξρή δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ ηνπ,
ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη θαη φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθά.
2. Ζ γεηνλνκηθή πεξεζία, εληφο πξνζεζκίαο δέθα ην πνιχ εκεξψλ, αθφηνπ ζα παξαιάβεη ηελ αλσηέξσ αίηεζε, πξέπεη λα αλαζέζεη ζηελ αξκφδηα γεηνλνκηθή Δπηηξνπή ή, ελ ειιείςεη, ζηα αξκφδηα
γεηνλνκηθά Νξγαλα ηελ άζθεζε ηνπ απαξαίηεηνπ πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ ησλ ρψξσλ θαη ηεο
ζπγθξνηήζεσο ηεο λεντδξπφκελεο επηρεηξήζεσο, γηα λα δηαπηζησζεί αλ ζπληξέρνπλ νη πγεηνλνκηθνί
φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ θαζνξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη ησλ άιισλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ.
Ξξνθεηκέλνπ γηα θαηαζηήκαηα, εξγαζηήξηα θαη εξγνζηάζηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ ηδξχνληαη εθηφο ηεο έδξαο ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, ν αλσηέξσ έιεγρνο κπνξεί λα ελεξγεζεί ζε πξνζεζκία κεγαιχηεξε ησλ δέθα εκεξψλ, φρη φκσο πέξαλ ηνπ 20/εκέξνπ, αθφηνπ ζα θζάζεη ε ζρεηηθή αίηεζε ζηελ γεηνλνκηθή πεξεζία, αλαιφγσο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο πεξεζίαο απηήο γηα ηελ θίλεζε
ησλ ακφδησλ ππαιιήισλ ηεο.
Θαηά ηνλ αλσηέξσ πγεηνλνκηθφ έιεγρν νη αξκφδηνη ππάιιεινη είλαη δπλαηφ λα ιακβάλνπλ θαηά πξνζέγγηζε, ην πνιχ κέρξη 5%, ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη ησλ άιισλ ηζρπνπζψλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, Γ/γκάησλ θιπ. αξηζκνχο, πνπ εθθξάδνπλ ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε χςε ή άιιεο δηαζηάζεηο, εκβαδά θαη απνζηάζεηο, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
θαηνίθσλ ή ησλ πειαηψλ.
3. Κεηά ηελ άζθεζε ηνπ απαξαίηεηνπ πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ ηνπ λεντδξπφκελνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ ε αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία επηζηξέθεη ζηελ Αζηπλνκηθή Αξρή ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη ηα δχν αληίηππα ησλ ζρεδηαγξακκάησλ ππνγξακκέλα θαη ζεσξεκέλα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, αλ ην θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην ή εξγνζηάζην θξηζεί θαηάιιειν γηα ηελ απφθηεζε ηεο δεηνχκελεο άδεηαο, ή θαη
ηα ηξία αληίηππα ησλ ζρεδηαγξακκάησλ αλππφγξαθα θαη αζεψξεηα, αλ απηφ θξηζεί αθαηάιιειν. Πην

ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, πιελ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ζηνηρείσλ, επηζπλάπηεηαη θαη ε γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ζε έλα αληίηππν, αλ
είλαη ζεηηθή, ή ζε δχν αληίηππα αλ είλαη αξλεηηθή) άιισο, αλ ν Λφκνο δελ πξνβιέπεη ηε ζπγθξφηεζε
ηέηνησλ Δπηηξνπψλ, ε γεηνλνκηθή πεξεζία κε ην ελ ιφγσ έγγξαθφ ηεο γλσκνδνηεί γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ ρψξσλ, ηεο ζπγθξνηήζεσο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο λεντδξπφκελεο επηρεηξήζεσο.
4. Αλ θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην ή εξγνζηάζην πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο παξνπζηάδεη κηθξνειιείςεηο, νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα ζπκπιεξσζνχλ ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, ε αξκφδηα γεηνλνκηθή
Δπηηξνπή ή, ελ ειιείςεη, ε γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί, αλ ην δεηήζεη ν ελδηαθεξφκελνο, λα νξίζεη
εχινγε πξνζεζκία, ην πνιχ δέθα εκεξψλ, γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ θαη κεηά ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο απηήο λα επαλαιάβεη ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν, ελεξγψληαο πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
5. Αλ θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην ή εξγνζηάζην πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θξηζεί αθαηάιιειν, γηαηί
δελ πιεξεί νπζηψδεηο πγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, θαζνξηδφκελνπο απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ άιισλ ζρεηηθψλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ ή γεληθά
ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ζηε γλσκνδφηεζε ηεο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, ελ ειιείςεη
ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο ζα αλαθέξνληαη ζαθψο θαη ιεπηνκεξψο νη δηαπηζηψζεηο ησλ αξκφδησλ
ππεξεζηαθψλ Νξγάλσλ, πνπ ελήξγεζαλ ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν, ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε αλσηέξσ
γλσκνδφηεζε. Αλ έρνπλ δηαπηζησζεί ειιείςεηο, νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα ζπκπιεξσζνχλ, ζηε γλσκνδφηεζε απηή ζα θαηαρσξνχληαη θαη νη αλαγθαίεο ζπκπιεξψζεηο ή βειηηψζεηο, πνπ πξέπεη λα γίλνπλ
γηα λα ρνξεγεζεί ε δεγνχκελε άδεηα.
Ζ αλσηέξσ αξλεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο ζπληάζζεηαη ζε ηξία αληίηππα, απφ ηα νπνία ηα δχν αληίηππα δηαβηβάδνληαη ζηελ Αζηπλνκηθή Αξρή, καδί
κε ηελ άιιε αιιεινγξαθία, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ παξφληνο. Ζ Αζηπλνκηθή Αξρή επηδίδεη
θαηά ηε λνκηθή δηαδηθαζία, ζηνλ ελδηαθεξφκελν ην έλα αληίηππν ηεο γλσκνδνηήζεσο γηα ελεκέξσζή
ηνπ.
6. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο ζπκπιεξψζεη ηηο ειιείςεηο, ηηο νπνίεο δηαπίζησζαλ ηα αξκφδηα ππεξεζηαθά
Νξγαλα, πνπ ελήξγεζαλ ηνλ αλσηέξσ πγεηνλνκηθφ έιεγρν, δεηεί κε λέα αίηεζή ηνπ πξνο ηελ Αζηπλνκηθή Αξρή ηελ επαλεμέηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρεηξήζεσο ηνπ, γηα ηελ νπνία αθνινπζείηαη ε
πην πάλσ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία.
7. Θαηά ηεο αξλεηηθήο γλσκνδνηήζεσο ηεο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ελ ειιείςεη, ηεο γεηνλνκηθήο
πεξεζίαο ν ελδηαθεξφκελνο έρεη δηθαίσκα, εληφο πξνζεζκίαο 20 εκεξψλ αθφηνπ παξέιαβε ηε γλσκνδφηεζε απηή, λα πξνζθχγεη, κέζσ ηεο νηθείαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο, ζηε Β'/ζκηα γεηνλνκηθή
Δπηηξνπή ή, αλ ν Λφκνο δελ πξνβιέπεη ηε ζπγθξφηεζε ηέηνησλ Δπηηξνπψλ, ζηνλ Λνκάξρε δεηψληαο
ηελ επαλεμέηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρεηξήζεψο ηνπ.
Θαηά ηνλ επαλέιεγρν ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ, θαηφπηλ ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζθπγήο ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ, ε αξκφδηα Β'/ζκηα γεηνλνκηθή Δπηηξνπή ή, ελ ειιείςεη, ηα αξκφδηα γεηνλνκηθά
Νξγαλα ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο εμεηάδνπλ αλ πξάγκαηη απηέο παξνπζηάδνπλ ηηο ειιείςεηο εμαηηίαο
ησλ νπνίσλ ην θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην ή εξγνζηάζην θξίζεθε πξσηνβαζκίσο σο αθαηάιιειν, θαη γεληθά αλ πιεξνχλ ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ θαζνξίδεη ε ζρεηηθή πγεηνλνκηθή
λνκνζεζία, ε νπνία εθαξκφδεηαη ρσξίο παξεθθιίζεηο θαη θαηά ηνλ αλσηέξσ επαλέιεγρν.
8. Ζ Αζηπλνκηθή Αξρή δεζκεχεηαη απφ ηελ θαηαθαηηθή γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, ελ ειιείςεη, ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο θαη νθείιεη λα ρνξεγήζεη ηε δεηνχκελε άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο, εθηφο αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ
πξνβιέπνληαη απφ άιιεο, πιελ ησλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, δηαηάμεηο Λφκσλ, Γηαηαγκάησλ, Αζηπλνκηθψλ Γηαηάμεσλ θιπ.
Δπίζεο ε Αζηπλνκηθή Αξρή νθείιεη λα κε ρνξεγήζεη ηε δεηνχκελε άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο
θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, αλ έρεη εθδνζεί αξκνδίσο
αξλεηηθή γλσκνδφηεζε.
9. Ζ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή θνηλνπνηεί ηελ θαηά ηελ αλσηέξσ ρνξεγνχκελε άδεηα ζηελ αξκφδηα
γεηνλνκηθή πεξεζία γηα ελεκέξσζε ηνπ ηεξνχκελνπ ηδηαίηεξνπ γηα ηελ θάζε πεξίπησζε θαθέιινπ.
Ν θάθειινο απηφο ζα πεξηέρεη, πιελ ηεο αλσηέξσ άδεηαο, θαη ην έλα απφ ηα ηξία αληίηππα ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ ππνγξακκέλν θαη ζεσξεκέλν, ζχκθσλα
κε ηελ παξ. 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο γλσκνδνηήζεσο ηεο γεηνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ή, ελ ειιείςεη, ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, θαζψο θαη θάζε άιιν έγγξαθν πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο.

Αξζξν 9

Ξξνέιεγρνο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο

1. Ν ελδηαθεξφκελνο λα ηδξχζεη θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην ή εξγνζηάζην πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πξηλ απφ θάζε άιιε ελέξγεηα ηνπ (ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ αγνξαπσιεζίαο ή κηζζψζεσο ηνπ ρψξνπ, δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ, ζπγθξφηεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ θιπ.),
κπνξεί, αλ ην επηζπκεί, λα δεηήζεη απφ ηελ αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηνλ αλ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ αλσηέξσ ρψξνπ γηα ηνλ ζθνπφ, γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη, αλ ην χςνο θαη ην εκβαδφλ ηνχηνπ είλαη ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη γεληθά
ηεο ηζρχνπζαο ζρεηηθήο γεηνλνκηθήο Λνκνζεζίαο θαη, αθφκε, λα ελεκεξσζεί γηα ηνπο φξνπο, πνπ
πξέπεη λα πιεξνχλ νη ρψξνη θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεσο ηνπ (χδξεπζε, απνρέηεπζε, αεξηζκφο, θσηηζκφο, ζπγθξφηεζε, εμνπιηζκφο θιπ.), θαη γηα ηηο βειηηψζεηο, πνπ πξέπεη λα θάλεη.
2. Θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ γεηνλνκηθή πεξεζία ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίδεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξ. 7 ηεο παξνχζαο ζρεδηαγξάκκαηα ζε δχν αληίηππα, ζηα νπνία έρνπλ απνηππσζεί κε αθξίβεηα νη ρψξνη, νη πξννξηδφκελνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεσο, θαη, απαξαίηεηα, ζα θαίλεηαη ην χςνο θαη ην εκβαδφλ ηνχησλ, θαζψο θαη αλ ν ρψξνο είλαη ζε ηζφγεην, ππφγεην ή
φξνθν. Ξέξα απφ ηα ζρεδηαγξάκκαηα απηά, ε γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί, αλ ρξεηαζζεί, λα δεηήζεη
απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα ηεο πξνζθνκίζεη θαη άιια επίζεκα ζηνηρεία, φπσο είλαη, ζε πεξηπηψζεηο
ππφγεηνπ ρψξνπ, ε βεβαίσζε ηεο πεξεζίαο Ξνιενδνκίαο φηη ν ρψξνο απηφο είλαη θπξίαο ρξήζεσο
πξννξηδφκελνο γηα θαηάζηεκα.
3. Κε βάζε ηα αλσηέξσ ζρεδηαγξάκκαηα θαη άιια ζηνηρεία ή, αλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ρξεηαζζεί, θαη κε επηηφπην έιεγρν απφ αξκφδην ππάιιειν, ε γεηνλνκηθή πεξεζία εμεηάδεη αλ ν ρψξνο,
πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεσο, πξνζθέξεηαη θαη' αξρήλ γηα ηνλ
ζθνπφ απηφλ (επαξθέο εκβαδφλ θαη χςνο, ρψξνο θπξίαο ρξήζεσο θιπ.). Αλ ην απνηέιεζκα ηεο αλσηέξσ εμεηάζεσο είλαη ζεηηθφ, ε αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία ππνδεηθλχεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηηο
αλαγθαίεο βειηηψζεηο ή πξφζζεηεο θαηαζθεπέο, πνπ ελδερνκέλσο πξέπεη λα θάλεη αθφκε, θαη ελεκεξψλεη απηφλ γηα ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ή θαη άιισλ γεηνλνκηθψλ Γ/μεσλ, Γ/γκάησλ
θιπ., πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγθξφηεζε θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ππφ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ, ψζηε ηειηθά νη ρψξνη, ε ζπγθξφηεζε θαη ν εμνπιηζκφο ηνχηνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο γεηνλνκηθήο Λνκνζεζίαο.
4. Νη ηπρφλ ππνδεηθλπφκελεο θαηαζθεπέο θαη βειηηψζεηο ησλ ρψξσλ θαη, απαξαίηεηα, νη απαηηνχκελνη, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ή άιιεο γεηνλνκηθήο Γηαηάμεσο, Γ/καηνο θιπ.,
ρψξνη θαη ηα εκβαδά ηνχησλ, ν αλαγθαίνο αξηζκφο ησλ απνρσξεηεξίσλ θιπ. ζα ζεκεηψλνληαη ζηα
πξνζθνκηδφκελα απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζρεδηαγξάκκαηα, ηα νπνία ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν, πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ εμέηαζε ηνχησλ θαη ηελ παξνρή ησλ αλσηέξσ πιεξνθνξηψλ,
θαη απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο. Ρν έλα απφ ηα ζρεδηαγξάκκαηα απηά επηζηξέθεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ην άιιν παξακέλεη ζην αξρείν ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο ζε ηδηαίηεξν
θάθειιν, πνπ απφ ηε ζηηγκή απηή δεκηνπξγείηαη (άξζξν 8 παξ. 9).
Νη αξκφδηνη ππάιιεινη, πνπ ππνγξάθνπλ ηα αλσηέξσ ζρεδηαγξάκκαηα, είλαη ππεχζπλνη, ζχκθσλα
κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο δηνηθεηηθήο Λνκνζεζίαο, γηα ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ελεξγψληαο κε αθξίβεηα κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο ή άιιεο ζρεηηθήο γεηνλνκηθήο Γηαηάμεσο, Γηαηάγκαηνο θιπ.
5. Ρν απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ πξνειέγρνπ δελ δεζκεχεη ηελ αξκφδηα γεηνλνκηθή Δπηηξνπή ή, ελ
ειιείςεη, ηελ γεηνλνκηθή πεξεζία θαηά ηνλ ηειηθφ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ηνχην, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο δεηνχκελεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο απηνχ, αλ δηαπηζησζεί φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ ζπκκνξθψζεθε κε ηηο ππνδείμεηο, πνπ
ζεκείσζε ζην ζρεδηάγξακκα ε γεηνλνκηθή πεξεζία θαηά ηνλ αλσηέξσ πξνέιεγρν, θαη γεληθά κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο γεηνλνκηθήο Λνκνζεζίαο, πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα πνπ έγηλε ν πξνέιεγρνο, ή φηη ηα ζηνηρεία πνπ είρε πξνζθνκίζεη θαηά ηνλ πξνέιεγρν ζηελ γεηνλνκηθή πεξεζία ήηαλ αλαθξηβή.
Δπίζεο, ην απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ πξνειέγρνπ δελ δεζκεχεη ηελ αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή γηα ηε
ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ λεντδξπφκελνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ,
ζην νπνίν αλαθέξεηαη ηνχην, αλ δελ ζπληξέρνπλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ επηβάιινληαη απφ
άιιεο, πιελ ησλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, δηαηάμεηο Λφκσλ, Γηαηαγκάησλ, Αζηπλνκηθψλ Γηαηάμεσλ
θιπ. (Ξνιενδνκηθέο Γηαηάμεηο, Ξπξνζβεζηηθέο Γηαηάμεηο, δηαηάμεηο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία
ηεο αζθάιεηαο, ηεο εζπρίαο θαη αλέζεσο ησλ πνιηηψλ, θιπ.) γηα ηνπο νπνίνπο ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη, πξηλ απφ ηνλ αλσηέξσ πγεηνλνκηθφ πξνέιεγρν, λα ζπκβνπιεχεηαη θαη ηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή θαη θάζε άιιε αξκφδηα Θξαηηθή πεξεζία (Ξνιενδνκίαο, Ξπξνζβεζηηθή θ.α.).
Αξζξν 10
Γηάζεζε κέζνπ θηλήζεσο ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν
1. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο θηλήζεσο ησλ αξκφδησλ
ππεξεζηαθψλ Νξγάλσλ κε έμνδα ηνπ Γεκνζίνπ (εμάληιεζε πηζηψζεσλ νδνηπνξηθψλ εμφδσλ, αδπλα-

κία θηλήζεσο ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ θιπ.), γηα ηελ έγθαηξε άζθεζε πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ ή πξνειέγρνπ λεντδξπνκέλνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο,
εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο επείγεηαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ ή πξνειέγρνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρεηξήζεψο ηνπ, κπνξεί, θαηαζέηνληαο ζηελ γεηνλνκηθή πεξεζία ζρεηηθή δήισζε
Λ.Γ. 105/69, λα δεηήζεη ηε κεηαθνξά ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ κε κεηαθνξηθφ
κέζν, πνπ ζα δηαζέζεη ν ίδηνο.
2. Ζ δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ηίζεηαη ππφ ηελ θξίζε ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, ν νπνίνο ζπλεθηηκψληαο θαη ηηο άιιεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο απνθαζίδεη ηειηθά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ή κε ηνπ αλσηέξσ αηηήκαηνο.

Αξζξν 11
Απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο θαη αλάθιεζε αδεηψλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ
ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.
1. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ επηβνιή
πνηληθψλ ή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζηνπο παξαβάηεο ηεο παξνχζαο ή άιισλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ,
ν νηθείνο Λνκάξρεο κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία εθδίδεηαη βάζεη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο γλσκνδνηήζεσο
ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, ελ ειιείςεη, ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, κπνξεί λα
απαγνξεχζεη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ηε ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, αλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο ή
θαη άιισλ ζρεηηθψλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, Γηαηαγκάησλ θιπ., εμαηηίαο ηεο νπνίαο ηνχην ιεηηνπξγεί
θάησ απφ απαξάδεθηεο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο ζε ζεκείν, πνπ λα απεηιείηαη ε δεκφζηα πγεία.
Ζ θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην επηβαιιφκελε απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο απνηειεί πξνιεπηηθφ κέηξν, ην νπνίν απνβιέπεη
ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, θαη ζπλεπψο ε δηάξθεηα απηήο ζα είλαη αλάινγε κε ην ρξνληθφ
δηάζηεκα, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ βειηηψζεσο ησλ απαξάδεθησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρεηξήζεσο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, ελ ειιείςεη, ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δεκφζηα πγεία
(πξνζσξηλή απαγφξεπζε). Ζ επηβαιιφκελε απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ
ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζα είλαη νξηζηηθή ζε πεξηπηψζεηο ηερληθήο ή άιιεο αδπλακίαο εθηειέζεσο ησλ θξηλνκέλσλ σο απαξαηηήησλ εξγαζηψλ βειηηψζεσο ησλ απαξάδεθησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνχηνπ, ε ζπλέρηζε ηεο νπνίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θίλδπλν ζηε δεκφζηα πγεία.
2. Ζ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Λνκάξρε θνηλνπνηείηαη θαη ζηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή, ε νπνία αθνινχζσο ζθξαγίδεη ην θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην ή εξγνζηάζην, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε απφθαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο ζρεηηθήο Λνκνζεζίαο.
3. Πε πεξίπησζε πξνζσξηλήο θαηά ηα αλσηέξσ απαγνξεχζεσο ηεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ, αλ ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ππεχζπλε δήισζε Λ.Γ. 105/69 φηη δελ ζα
ζέζεη ηνχην ζε ιεηηνπξγία, ε Αζηπλνκηθή Αξρή, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο θαη ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, επηηξέπεη ην άλνηγκα ησλ ζπξψλ ηνπ αλσηέξσ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ κε
απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ππέδεημε ε αξκφδηα γεηνλνκηθή Δπηηξνπή ή ε
γεηνλνκηθή πεξεζία γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ.
4. Ζ πξνζσξηλή απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο αλαζηέιιεηαη κε λεψηεξε απφθαζε ηνπ Λνκάξρε, εθδηδφκελε θαηφπηλ λεψηεξεο
πιήξσο αηηηνινγεκέλεο γλσκνδνηήζεσο ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, ελ ειιείςεη, ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, αλ δηαπηζησζεί φηη έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο βειηησηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνχηνπ.
5. Αλ ε επηβαιιφκελε απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη νξηζηηθή, ε νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή, κεηά ηελ παξαιαβή ηεο θαηά
ηελ παξ. 1 εθδηδφκελεο απνθάζεσο ηνπ Λνκάξρε, αλαθαιεί νξηζηηθά ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνχηνπ.
6. Ζ Αζηπλνκηθή Αξρή, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο γλσκνδνηήζεσο ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, ελ ειιείςεη, ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, αλαθαιεί ηελ άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, αλ δηαπηζησζεί φηη γηα ηελ απφθηεζή ηεο ν λνκέαο απηνχ παξαπιάλεζε νπσζδήπνηε ηα αξκφδηα ππεξεζηαθά Νξγαλα ζε ζεκείν πνπ
λα ηνπ ρνξεγεζεί ηειηθά ε αλσηέξσ άδεηα θαηά παξέθθιηζε αλαθεξφκελσλ ζε νπζηψδεηο πγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο ζρεηηθήο
λνκνζεζίαο.
7. Ξξηλ απφ ηελ επηβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απαγνξεχζεσο ηεο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (ή άιισλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ

πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία), ν Λνκάξρεο θαιεί εγγξάθσο ζε αθξφαζε ηνλ ελδηαθεξφκελν, ν νπνίνο νθείιεη λα απνινγεζεί εληφο πξνζεζκίαο δέθα ην πνιχ εκεξψλ
απφ ηελ εκέξα επηδφζεσο ζ' απηφλ ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξ. 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Κεηά ηελ απνινγία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ν Λνκάξρεο δίλεη εληνιή ζηε Β'/ζκηα γεηνλνκηθή Δπηηξνπή
ή, ελ ειιείςεη, ζηνλ Ξξντζηάκελν ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο λα εμεηάζεη ην θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην
ή εξγνζηάζην ηνχηνπ. Ζ Β'/ζκηα γεηνλνκηθή Δπηηξνπή ή ν Ξξντζηάκελνο ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο,
αλ θαηά ηελ επαλεμέηαζε ηνπ αλσηέξσ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ δηαπηζηψζεη φηη
είλαη θαηνξζσηή ε εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ βειηησηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη εθφζνλ ζα θξίλεη φηη ε επί βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο δελ απεηιεί άκεζα ηε δεκφζηα πγεία, κπνξεί λα ππνδείμεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηηο ζπγθεθξηκέλεο βειηηψζεηο, πνπ πξέπεη λα θάλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρεηξήζεσο ηνπ,
ηάζζνληαο εχινγε πξνζεζκία, αλάινγε κε ην κέγεζνο ησλ βειηηψζεσλ θαη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ πιεκκειή ιεηηνπξγία ηνχησλ. Ζ πξνζεζκία απηή γηα θαλέλα
ιφγν δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε κέξεο.
8. Πε ιίαλ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αλ απφ πιήξσο αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, ελ ειιείςεη, ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο πξνθχπηεη φηη απφ ηε ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θηλδπλεχεη άκεζα ε δεκφζηα
πγεία, ν Λνκάξρεο εθδίδεη ηελ αλαθεξφκελε ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφθαζε ηνπ γηα ηελ
πξνζσξηλή απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλσηέξσ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ,
εθηεινχκελε ακέζσο απφ ηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή, θαη ηαπηφρξνλα θηλεί ηελ πεξηγξαθφκελε ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηαδηθαζία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθή ή ηελ πξνζσξηλή, γηα νξηζκέλν ρξφλν, απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνχηνπ.
Αξζξν 12

Βηβιία γεηνλνκηθψλ Δπηζεσξήζεσλ

1. Πε θάζε θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην ή εξγνζηάζην πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζα ππάξρεη Βηβιίν
γεηνλνκηθψλ Δπηζεσξήζεσλ εληαίνπ ηχπνπ, ην νπνίν ζα πεξηέρεη 50 ηνπιάρηζηνλ "Δθζέζεηο γεηνλνκηθνχ Διέγρνπ", ζαλ ην επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα Ι'.
2. Ρν αλσηέξσ Βηβιίν γεηνλνκηθψλ Δπηζεσξήζεσλ ζα είλαη αξηζκεκέλν θαη ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ (ππφδεηγκα Β'), ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη
θαη ηα ζηνηρεία ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ, θαζψο θαη ηα
ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ
έρεη εθδνζεί απηή, ή, αλ ε άδεηα έρεη εθδνζεί ζην φλνκα εηαηξηθήο επηρεηξήζεσο, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ εηαίξνπ πνπ έρεη νξηζζεί κε πξάμε ηεο επηρεηξήζεσο σο ππεχζπλνο εθπξφζσπνο απηήο.
3. Ρν Βηβιίν γεηνλνκηθψλ Δπηζεσξήζεσλ είλαη επίζεκν δεκφζην έγγξαθν, γηα ηελ θαιή ζε δηαηήξεζε ηνχηνπ ή ηελ ηπρφλ απψιεηα, ή θαηαζηξνθή ή παξαπνίεζε ηνπ επζχλεηαη ν θάηνρφο ηνπ ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ.
4. Νηαλ εμαληιεζνχλ φιεο νη ζειίδεο ηνπ Βηβιίνπ γεηνλνκηθψλ Δπηζεσξήζεσλ ν θάηνρφο ηνπ ή ν
λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνχηνπ πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ έγθαηξε αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηελ αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία, ζηελ νπνία παξνπζηάδεη ην παιαηφ φκνην. Ρν παιαηφ Βηβιίν γεηνλνκηθψλ
Δπηζεσξήζεσλ δηαηεξείηαη ζην θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην ή εξγνζηάζην θαη επηδεηθλχεηαη ζηα αξκφδηα
Νξγαλα γεηνλνκηθνχ Διέγρνπ φηαλ δεηεζεί.
Αληηθαηάζηαζε ηνπ Βηβιίνπ γεηνλνκηθψλ Δπηζεσξήζεσλ γίλεηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο κεξηθήο ή νινζρεξνχο θαηαζηξνθήο ή απσιείαο ηνπ, θαηφπηλ θαηαζέζεσο ζηελ γεηνλνκηθή πεξεζία, επί κελ κεξηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ, ηνπ κεξηθψο θαηαζηξακκέλνπ Βηβιίνπ, επί δε νινζρεξνχο θαηαζηξνθήο ή
απσιείαο ηνπ, ππεχζπλεο δειψζεσο Λ.Γ. 105/69 ηνπ θαηφρνπ ηνπ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη φηη ηνχην
έρεη θαηαζηξαθεί νινζρεξψο ή έρεη ραζεί.
5. Γηα ηε ζεψξεζε ηνπ Βηβιίνπ γεηνλνκηθψλ Δπηζεσξήζεσλ ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξνζθνκίδεη ζηελ
γεηνλνκηθή πεξεζία απαξαίηεηα θαη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηήξηνπ ή εξγνζηαζίνπ ηνπ θαη ην δειηίν ηεο Αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηάο ηνπ.
6. Ζ γεηνλνκηθή πεξεζία ηεξεί επξεηήξην, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα εθάζηνηε ζεσξνχκελα Βηβιία γεηνλνκηθψλ Δπηζεσξήζεσλ θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ επσλχκσλ ησλ θαηφρσλ ηνπο, ψζηε λα
κπνξεί λα δηαπηζηψλεηαη εχθνια αλ έρεη εθδνζεί ζην παξειζφλ ηέηνην Βηβιίν γηα ηελ ίδηα επηρείξεζε
θαη λα απνθεχγεηαη ε έθδνζε πεξηζζφηεξσλ απφ έλα Βηβιίσλ γεηνλνκηθψλ Δπηζεσξήζεσλ. Γηα λα γίλεηαη επρεξέζηεξα ν αλσηέξσ έιεγρνο ε γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί λα δηαηεξεί ηδηαίηεξν επξεηήξην
γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρσξίζεη ηελ πεξηνρή ηεο.

Αξζξν 13

Δγγξαθέο ζην Βηβιίν γεηνλνκηθψλ Δπηζεσξήζεσλ

1. Κεηά ηε ιήμε ηνπ πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ν αξκφδηνο πγεηνλνκηθφο ππάιιεινο θαηαρσξεί ζην Βηβιίν γεηνλνκηθψλ Δπηζεσξήζεσλ ηηο δηαπηζηψζεηο, πνπ έθαλε θαηά ηνλ έιεγρφ ηνπ, ηηο ηπρφλ ππνδείμεηο ηνπ γηα ηε βειηίσζε
ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρεηξήζεσο, νξίδνληαο γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ εχινγε πξνζεζκία, θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ αλσηέξσ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ,
αλάινγα κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ.
2. Αλαιπηηθφηεξα, θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην ή εξγνζηάζην πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ραξαθηεξίδεηαη αλάινγα κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ αξκφδηνπ γεηνλνκηθνχ παιιήινπ θαηά ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρφ
ηνπ:
α) Υο ΘΑΘΑΟΝ, αλ νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη απφ πγεηνλνκηθήο απφςεσο ιίαλ ηθαλνπνηεηηθέο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιήξσο ε δεκφζηα πγεία.
β) Υο ΠΣΔΡΗΘΑ ΘΑΘΑΟΝ, αλ νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δελ είλαη απφ πγεηνλνκηθήο απφςεσο ιίαλ
ηθαλνπνηεηηθέο, ιφγσ αηεινχο θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή
εμαηηίαο ειιείςεσλ, πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί ζηνπο ρψξνπο θαη ζηε ζπγθξφηεζή ηνπ, ή παξαιείςεσλ,
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη εθφζνλ δελ θηλδπλεχεη άκεζα ε δεκφζηα πγεία.
γ) Υο ΑΘΑΘΑΟΡΝ, αλ ηνχην ιεηηνπξγεί θάησ απφ πγεηνλνκηθέο απαξάδεθηεο ζπλζήθεο, εμαηηίαο ησλ
νπνίσλ κπνξεί λα πξνθιεζεί θίλδπλνο ζε βάξνο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ή αλ έρεη ραξαθηεξηζζεί ζπλερψο θαηά ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο πγεηνλνκηθνχο ειέγρνπο θαη γηα ηηο ίδηεο ειιείςεηο ή παξαιείςεηο
σο ΠΣΔΡΗΘΑ ΘΑΘΑΟΝ θαη δηαπηζηψλεηαη φηη δελ θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο βειηηψζεσο ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ.
3. Ν ραξαθηεξηζκφο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο σο
ΠΣΔΡΗΘΑ ΘΑΘΑΟΝ ή ΑΘΑΘΑΟΡΝ πξέπεη λα αηηηνινγείηαη απφιπηα. Ρέηνηνο ραξαθηεξηζκφο είλαη απαξάδεθηνο αλ δελ είλαη ηεθκεξησκέλνο θαη αλ ζηελ εγγξαθή ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ δελ πεξηγξάθνληαη νη παξαβάζεηο, ηηο νπνίεο δηαπίζησζε θαηά ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν θαη εμαηηίαο ησλ νπνίσλ θαηέιεμε ζηνλ ραξαθηεξηζκφ απηφλ.
Γεληθά, ν ραξαθηεξηζκφο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο,
ζα απνηειεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα ησλ δηαπηζηψζεσλ ηνπ αξκφδηνπ πγεηνλνκηθνχ ππαιιήινπ θαηά
ηνλ έιεγρν, πνπ ελήξγεζε ζ' απηφ.
4. Αλ θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην ή εξγνζηάζην πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ραξαθηεξηζζεί σο
ΑΘΑΘΑΟΡΝ, ν λνκέαο ηνχηνπ ή άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 4 ηεο
παξνχζαο, πξφζσπν κελχεηαη, θαηφπηλ θαηαζέζεσο ζηελ αξκφδηα θαηά ηνλ Λφκν Αξρή Δθζέζεσο
γεηνλνκηθήο Δπηζεσξήζεσο (ππφδεηγκα Γ') ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρεηξήζεσο, ζπληαγκέλε απφ
ηνλ γεηνλνκηθφ ππάιιειν, πνπ ελήξγεζε ηνλ έιεγρν.
" Αξζξν 14

Βηβιηάξηα γείαο Ξξνζσπηθνχ

1. Νζνη αζθνχλ ή επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ηνπ ρεηξηζηή ηξνθίκσλ ή πνηψλ, είηε σο εηδηθνί επαγγεικαηίεο, είηε σο ππάιιεινη ή εξγάηεο ή βνεζνί απηψλ, ή απαζρνινχληαη κε νπνηαδήπνηε
ζρέζε ζε μελνδνρεία, δεκφζηα ινπηξά, θαζαξηζηήξηα, θνκκσηήξηα, θνπξεία, εζηηαηφξηα, δαραξνπιαζηεία, θαθελεία θαη άιιεο επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, παξέρνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπο
ζην Θνηλφ, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε Βηβιηάξην γείαο, ζην νπνίν ζα βεβαηψλεηαη φηη ν θάηνρφο
ηνπ, πέξαζε απφ ηαηξηθή εμέηαζε θαη δελ βξέζεθε λα πάζρεη απφ κεηαδνηηθφ ή άιιν λφζεκα κε ζπκβαηφ κε ηελ απαζρφιεζή ηνπ. Διαβε επίζεο γλψζε ηεο ππνρξεψζεψο ηνπ γηα άκεζε δήισζε ζηνλ
ζεξάπνληα γηαηξφ ηνπ ΗΘΑ ή ζηνλ ηαηξφ νηθείνπ Αζθαιηζηηθνχ Φνξέα ηνπ ή ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ή ηεο επηρείξεζεο αλ παξνπζηάζεη ζπκπηψκαηα ελφο απφ ηα επφκελα λνζήκαηα:
- Γηάξξνηα νπνηαζδήπνηε δηάξθεηαο θαη εληάζεσο
- Βήρα, θαηαξξνή κε ππξεηφ
- Δμάλζεκα δεξκαηηθφ, πιεγέο, δνζηήλα/εο, εγθαχκαηα θ.α. δεξκαηηθέο δηαηαξαρέο
- Δκπχξεην λφζεκα ην νπνίν δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ 3 εκέξεο.
Νη γπλαίθεο ή άιια πξφζσπα, πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα ζπλνδνχ ζακψλσλ ζηα κπαξ, θακπαξέ, εληεπθηήξηα θαη άιια παξφκνηα θαηαζηήκαηα γηα θαηαλάισζε πνηψλ (θνλζνκαηξίο), νθείινπλ λα έρνπλ εθνδηαζζεί κε ην αλσηέξσ Βηβιηάξην γείαο θαη λα ππνβάιινληαη ζηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο, πνπ
θαηά ηελ θξίζε θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο επηβάιιεη ε γεηνλνκηθή πεξεζία.
2. Πε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ λφζεκα κε ζπκβαηφ κε ηελ εξγαζία ηνπο δελ ρνξεγείηαη βηβιηάξην γείαο κέρξηο νξηζηηθήο απνθαηαζηάζεσο ηεο πγείαο ηνπο, δηαπίζησζε ε νπνία γίλεηαη απφ αξκφδηεο
γεηνλνκηθέο πεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε ηαηξηθά δεδνκέλα θαη ηηο ηπρφλ απαξαίηεηεο

παξαθιηληθέο εμεηάζεηο.
3. Ρν αλσηέξσ Βηβιηάξην γείαο εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία γεηνλνκηθή πεξεζία. Γηα ην ζθνπφ απηφλ
ν ελδηαθεξφκελνο εμεηάδεηαη απφ ηνλ Ηαηξφ ηεο αλσηέξσ πεξεζίαο ή απφ άιιν Θξαηηθφ Ηαηξφ ή Ηαηξφ Λ.Ξ.Γ.Γ., πνπ ζα νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Λνκάξρε.
4. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Βηβιηαξίνπ γείαο νη εξγαδφκελνη ζε θαηαζηήκαηα ή εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά κελ ζε ηαηξηθή θιηληθή εμέηαζε, ζε παξαθιηληθέο εμεηάζεηο δε θαηά ηελ θξίζε ηνπ εμεηαζηή Ηαηξνχ. Νη εμεηάζεηο απηέο ζα επαλαιακβάλνληαη θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηελ αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία ή ηνλ εμεηαζηή Ηαηξφ.
Νη πξναλαθεξφκελεο παξαθιηληθέο εμεηάζεηο ζα γίλνληαη απαξαίηεηα ζε Θξαηηθά Δξγαζηήξηα ή ζε
εξγαζηήξηα Λνζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. ή Λ.Ξ.Η.Γ. ηνπ λνκνχ ή ζε εξγαζηήξηα Αζθαιηζηηθψλ
Νξγαληζκψλ δσξεάλ εθφζνλ ε ηζρχνπζα ζρεηηθή Λνκνζεζία παξέρεη απηή ηε δπλαηφηεηα, ή ζε
αληίζεηε πεξίπησζε, κε έμνδα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
Δμεηδηθεπκέλεο παξαθιηληθέο εμεηάζεηο ζα γίλνληαη ζε εηδηθά Θέληξα ή ηδξχκαηα ηα νπνία δηαζέηνπλ
ηε ζρεηηθή πείξα θαη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.
Ρα αλσηέξσ εξγαζηήξηα νθείινπλ λα θαηαρσξνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, πνπ ελήξγεζαλ, ζηελ νηθεία ζειίδα ηνπ βηβιηαξίνπ, πνπ έρεη ηνλ ηίηιν "Γειηίν απνηειεζκάησλ ηαηξηθψλ ή εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ".
5. Ζ γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί, φηαλ θξίλεη ζθφπηκν, λα ππνρξεψζεη ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηα
θαηαζηήκαηα, εξγαζηήξηα θαη εξγνζηάζηα γεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο λα ππνζηνχλ ηνπο εθάζηνηε
επηβαιιφκελνπο απφ απηήλ πξνθπιαθηηθνχο εκβνιηαζκνχο.
6. Ρν βηβιηάξην πγείαο ζεσξείηαη αθνχ ζπκπιεξσζνχλ πέληε έηε απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεψο ηνπ
ή ηεο ηειεπηαίαο ζεσξήζεψο ηνπ.
7. Ζ αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία ηεξεί Δηδηθφ Κεηξψν θαηφρσλ βηβιηαξίσλ πγείαο ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη, πιελ ησλ άιισλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη ππφρξεσλ θαη νη εκεξνκελίεο εθδφζεσο
θαη ζεσξήζεσο ησλ βηβιηαξίσλ.
8. Ρν βηβιηάξην γείαο ζα είλαη εληαίνπ ηχπνπ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ παξέρεη ε Γ/λζε Γεκφζηαο γηεηλήο ηνπ πνπξγείνπ γείαο, Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ε αληηθαηάζηαζε
ησλ παιαηψλ ζα γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπο.
9. Πε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπνπ ε ζρεηηθή εξγαηηθή λνκνζεζά πξνβιέπεη ηελ ελζσκάησζε βηβιηαξίσλ εξγαζίαο θαη πγείαο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο (π.ρ. ησλ απαζρνινπκέλσλ ζε μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο), νη θάηνρνη ησλ βηβιηαξίσλ
ηνχησλ νθείινπλ λα ππνβάινληαη ζηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο (θιηληθέο θαη παξαθιηληθέο) εμεηάζεηο θαη
ζηνπο πξνθπιαθηηθνχο εκβνιηαζκνχο φπσο νξίδνπλ νη παξ. 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ρα
ζηνηρεία ηνχησλ ζα θαηαρσξνχληαη ζην Δηδηθφ Κεηξψν ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ
αλσηέξσ παξάγξαθν 7.
10. Ρν βηβιηάξην πγείαο θξαηείηαη ελεκεξσκέλν απφ ηνλ θάηνρν θαη επηδεηθλχεηαη, φηαλ δεηείηαη ζηα
αξκφδηα Νξγαλα γεηνλνκηθνχ θαη ζηε Γηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο πνπ απαζρνιείηαη ν εξγαδφκελνο.
Νη λνκείο θαηαζηεκάησλ, εξγαζηεξίσλ θαη εξγνζηαζίσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή νη λφκηκνη
εθπξφζσπνη ηνχησλ νθείινπλ λα κελ πξνζιακβάλνπλ ή απαζρνινχλ ζηελ επηρείξεζή ηνπο άηνκα, ηα
νπνία δελ θαηέρνπλ βηβιηάξην πγείαο ή δελ έρνπλ ζεσξήζεη απηά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
11. Πε θάζε θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην ή εξγνζηάζην πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζα ππάξρεη αλαξηεκέλε ζε θαηάιιειε ζέζε, ψζηε λα κπνξεί λα ειέγρεηαη επρεξψο απφ ηνπο αξκφδηνπο πγεηνλνκηθνχο
ππαιιήινπο, νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζ' απηφ αηφκσλ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο, κε ηελ νπνία αζρνιείηαη ην θάζε άηνκν. Ζ θαηάζηαζε απηή ζα ελεκεξψλεηαη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο ζπλζέζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρεηξήζεσο (απνρψξεζε ή
πξφζιεςε ππαιιήισλ)."
***Ρν άξζξν 14 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ ππ'αξηζκ.8405/29.10-11.11.1992 απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ γείαο Ξξφλνηαο (ΦΔΘ Β'665).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Γεληθνί φξνη ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
Αξζξν 15

Νίθεκα

1. Γηα ηελ ίδξπζε θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή θαη πνηψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νηθήκαηα κφληκεο θαηαζθεπήο (ιηζφθηηζηα, πιηζφθηηζηα ή άιιε παξφκνηα θαηαζθεπή), ηα νπνία ζα πιεξνχλ ηνπο πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο φξνπο, ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεη γηα ηνπο ρψξνπο θπξίαο ρξήζεσο ν
Γεληθφο Νηθνδνκηθφο Θαλνληζκφο, πνπ ίζρπε θαηά ηνλ ρξφλν νηθνδνκήζεσο ηνχησλ.
Ξξνθαηαζθεπαζκέλα ιπφκελα νηθήκαηα ζηεξηδφκελα ζε ζηαζεξή βάζε απφ κπεηφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηαζηεκάησλ ή εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή θαη πνηψλ αλ κε βάζε
ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο Ξνιενδνκίαο ραξαθηεξίδνληαη σο νηθήκαηα κφληκεο
θαηαζθεπήο θαη εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο Ξνιενδνκηθήο Λνκνζεζίαο θαη ηεο παξνχζαο ή άιιεο ζρεηηθήο γεηνλνκηθήο Γηαηάμεσο.
2. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ
ή θαη πνηψλ πξφρεηξσλ θαηαζθεπψλ απφ μχια, ιακαξίλεο ή άιια παξεκθεξή πιηθά, θαζψο θαη πιηθά
παιαηψλ θηηξίσλ, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφ λα εμαζθαιίζνπλ ηε δεκφζηα πγεία.
3. Ρα θαηαζηήκαηα θαη εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή θαη πνηψλ ζα είλαη απνκνλσκέλα απφ θαηνηθίεο ή
άιια θαηαζηήκαηα θαη, εθφζνλ βξίζθνληαη ζε πνιπθαηνηθίεο, δελ ζα επηθνηλσλνχλ κε εζσηεξηθνχο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνχησλ (ζπξσξείν, θιηκαθνζηάζην, δηάδξνκνη) θαη ζα έρνπλ ηδηαίηεξε εμσηεξηθή είζνδν. Δμαηξεηηθά, πξνθεηκέλνπ γηα ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξ.5 θαη 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαζηήκαηα, είλαη δπλαηφ λα επηηξαπεί ε επηθνηλσλία ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ην ζπξσξείν πνιπθαηνηθίαο
θαη ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ηνχηνπ κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ γηα ηε δηαθπγή ησλ πειαηψλ, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο.
4. Απαγνξεχεηαη ε ίδξπζε θαηαζηεκάησλ ή εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή θαη πνηψλ ζε δηακεξίζκαηα
νξφθσλ πνιπθαηνηθηψλ, πιελ ησλ κεγάξσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα επαγγεικαηηθέο ζηέγεο. Θαη' εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε ίδξπζε ησλ αλσηέξσ θαηαζηεκάησλ ή εξγαζηεξίσλ ζε δηακεξίζκαηα νξφθσλ πνιπθαηνηθηψλ, εθφζνλ έρνπλ ηδηαίηεξε εμσηεξηθή είζνδν θαη ηδηαίηεξνπο ρψξνπο
πξνζπειάζεσο πξνο απηά θαη είλαη ηειείσο απνκνλσκέλα απφ ηα άιια δηακεξίζκαηα θαη ηνπο άιινπο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο πνιπθαηνηθίαο, ηα δε δηακεξίζκαηα, πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην φξνθν θαη
ζηνπο ακέζσο πάλσ θαη θάησ απφ απηά νξφθνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη σο επαγγεικαηηθέο ζηέγεο ή γηα
θαηνηθία ηνπ λνκέα ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγαζηεξίνπ.
Ρν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο ηδξχζεσο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ηξνθίκσλ ή θαη πνηψλ ζηνλ φξνθν θηηξίνπ απνηεινπκέλνπ απφ ην ηζφγεην θαη έλαλ φξνθν, αλ
ζην ηζφγεην ή θαη ζηνλ φξνθν ππάξρεη έζησ θαη έλα δηακέξηζκα ρξεζηκνπνηνχκελν σο θαηνηθία.
Δπηηξέπεηαη ε ίδξπζε θπιηθείσλ ζε πνιπθαηνηθίεο, ζηηο νπνίεο ζηεγάδνληαη εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ή
θαη γξαθεία, έζησ θαη αλ νξηζκέλα δηακεξίζκαηα ηνχησλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηνηθίεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηνχην δελ απαγνξεχεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη φηη ζηα θπιηθεία απηά,
πξννξηδφκελα γηα ηελ εμππεξέηεζε κφλνλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ζηεγαδφκελσλ ζηελ πνιπθαηνηθία θαηαζηεκάησλ ή θαη γξαθείσλ, δελ ζα αλαπηχζζνληαη ηξαπέδηα θαη θαζίζκαηα.
5. Γηα ηελ ίδξπζε ζην εμήο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ηξνθίκσλ ή/ θαη πνηψλ, αθφκε θαη ηκήκαηνο ηνχηνπ, ζε ππφγεην ρψξν, ν νπνίνο κε βάζε επηζπλαπηφκελε ζηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ
βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο Ξνιενδνκίαο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη σο ρψξνο θπξίαο ρξήζεσο
πξννξηδφκελνο γηα θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην, ζα πιεξνχληαη θαη νη αθφινπζνη πξφζζεηνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο:
α. - Αλ δελ είλαη δπλαηή ε εμαζθάιηζε πιήξνπο θπζηθνχ αεξηζκνχ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ, ζα ππάξρεη απαξαίηεηα εηδηθή εγθαηάζηαζε ηερλεηνχ αεξηζκνχ ηθαλή λα αλαλεψλεη ηνλ αέξα πιήξσο θαη ζπλερψο, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 21
ηεοπαξνχζαο.
"Δπηηξέπεηαη θαη' εμαίξεζε ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζε ππφγεηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο (ζε θηίξηα πνπ
έρνπλ θηηζζεί βάζεη ησλ Γηαηάμεσλ ηνπ ΓΝΘ/73 θαη παιαηνηέξσλ), ηκεκάησλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη
εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή θαη πνηψλ (θνπδίλαο, παξαζθεπαζηεξίνπ, ζπζηήκαηα πιχζεσο ζθεπψλ εζηηαηνξίσλ, δαραξ/ζηείσλ θαη άιισλ παξφκνησλ θαηαζηεκάησλ), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πιεξνχληαη
θαη νη πξφζζεηνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθ. (α) (β) θαη (γ) ηεο απηήο πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο".
***Ρν εληφο " " εδάθην πξνζηέζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 1 ηεο ΑΗβ/6285/22-29 Ηνπλ. 1987 (ΦΔΘ
Β' 343) απφθ. π. γ. Ξξφλ. θαη Θνηλ. Αζθαιίζεσλ.

β. - Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζα είλαη αλάινγε κε ηνλ πξννξηζκφ θαη ηε ρξήζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ή
εξγαζηεξίνπ, εμαζθαιίδνληαο αθίλδπλα ηελ ειεθηξνδφηεζε ηνπ κε ηελ επζχλε αδεηνχρνπ εγθαηαζηάηε ειεθηξνιφγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4485/66, ζρεηηθή δήισζε ηνπ νπνίνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή
εξγαζηεξίνπ ηνπ.
γ. - Λα έρνπλ ιεθζεί ηα αλαγθαία κέηξα ππξαζθαιείαο θαη αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πειαηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε χπαξμε εμφδνπ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο Ξπξνζβεζηηθήο Λνκνζεζίαο, γεγνλφο πνπ ζα θαίλεηαη ζε επηζπλαπηφκελε
ζηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ βεβαίσζε ηεο Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο.
Ρα αλσηέξσ δελ εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο, πνπ ππφγεηνη ρψξνη ρξεζηκνπνηνχληαη σο βνεζεηηθνί
ρψξνη θαηαζηεκάησλ ή εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή/ θαη πνηψλ (απνζήθεο, απνρσξεηήξηα, ινπηξά θαη
απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ).
6. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε εζσηεξηθψλ αλνηθηψλ εμσζηψλ (παηάξηα) εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ή εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή/ θαη πνηψλ σο ρψξσλ αλαπηχμεσο ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ, πσιήζεσο ηξνθίκσλ ή/ θαη πνηψλ ή άιισλ εηδψλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη άιισλ
ζρεηηθψλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ θαη γεληθά εγθαηαζηάζεσο νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηεο επηρεηξήζεσο.
Ζ θαηαζθεπή θαη ε δηάηαμε ησλ θαηά ηα αλσηέξσ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ εζσηεξηθψλ αλνηθηψλ εμσζηψλ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Νηθνδνκηθνχ
Θαλνληζκνχ. Πε πεξηπηψζεηο ακθηβνιηψλ ηεο γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη δηαηάμεσο ησλ
πξννξηδφκελσλ γηα ηηο αλαθεξφκελεο ζην πξνεγνχκελν εδάθην ρξήζεηο παηαξηψλ ε γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα ηεο πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο
Ξνιενδνκηθήο πεξεζίαο.
Ξέξα απφ ηα αλσηέξσ, αλ νη ρψξνη θάησ απφ ηηο θιίκαθεο, πνπ νδεγνχλ ζηνπο εζσηεξηθνχο αλνηθηνχο εμψζηεο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξνθίκσλ ή πνηψλ ή ζθεπψλ ή γηα ηελ παξακνλή πειαηψλ, νη θιίκαθεο απηέο ζα είλαη επελδπκέλεο εζσηεξηθά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν θάησ απφ
απηέο ρψξνο απφ θάζε είδνπο ξππάλζεηο, νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα πξνθαινχληαη θαηά ηε ρξήζε ησλ
θιηκάθσλ απφ ηνπο πειάηεο θαη ην πξνζσπηθφ.
7. Πην εμήο δελ επηηξέπεηαη ε ίδξπζε ζε ηζφγεηνπο ή άιινπο ρψξνπο πνιπθαηνηθηψλ θαη γεληθά νηθεκάησλ, ζηα νπνία ζηεγάδνληαη θαηνηθίεο, νξηζκέλσλ εηδψλ θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ
ή/θαη πνηψλ, ησλ νπνίσλ ε εγθαηάζηαζε ζηνπο ρψξνπο ηνχηνπ απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ ηεο
πνιπθαηνηθίαο ή, ελ ειιείςεη θαλνληζκνχ, απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ ζηεγαδφκελσλ ζην
ίδην θηίξην θαηνηθηψλ, έζησ θαη αλ ηα θαηαζηήκαηα ή εξγαζηήξηα απηά πιεξνχλ ηνπο θαζνξηδφκελνπο
απφ ηελ παξνχζα θαη ηηο άιιεο ζρεηηθέο γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο φξνπο.
"Γηα ηελ απφθηενε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηνπο αλαθεξφκελνπο ζην πξνεγνχκελν εδάθην ρψξνπο, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/86 ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο πνιπθαηνηθίαο ή ελ ειιείςεη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ρψξνπ,
ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ην θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη φηη ν Θαλνληζκφο
ηεο Ξνιπθαηνηθίαο ή ελ ειιείςεη ε πιεηνςεθία ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ ζηεγαδφκελσλ ζην ίδην θηίξην δηακεξηζκάησλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ινηπψλ ρψξσλ, (θαηαζηεκάησλ, βνεζεηηθψλ ρψξσλ
θ.ιπ.), επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ηνχηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππφ ίδξπζε θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ. Ζ επηζχλαςε ηεο δειψζεσο απηήο, ε νπνία ζπκιεξψλεη ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ αδείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη ηνχην δελ αλαηξεί ηελ επζχλε ηνπ ππνγξάςαληνο ηελ σο άλσ δήισζε γηα ην πεξηερφκελν απηήο. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ ρνξεγεζείζα άδεηα αλαθαιείηαη, εθφζνλ ππάξμεη απφθαζε αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ πεξί ηνπ αλαιεζνχο πεξηερνκέλνπ ηεο δειψζεσο."
***Ρν εληφο " " εδάθην αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 9 ηεο ππ'αξηζκ. 1β/6020/1993 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ γείαο, Ξξφλνηαο θαη Θνηλ.Αζθαιίζεσλ (ΦΔΘ Β'94).
8. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ ζε ρψξνπο
πνπ επηθνηλσλνχλ κε θαηνηθίεο ή κε βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαηνηθηψλ ή κε άιια άζρεηα θαηαζηήκαηα,
πιελ ησλ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ ξεηψο αλαθέξνληαη ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο.
9. Ρα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο θαγεηψλ, γιπθηζκάησλ, πνηψλ θιπ. ζε θαζηζκέλνπο πειάηεο, εθφζνλ έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο πεξηζζφηεξσλ απφ πελήληα (50) θαζηζκάησλ, ζα πιεξνχλ, πιελ
ησλ πεξηγξαθνκέλσλ ζηηο γεληθέο θαη εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη ζε άιιεο γεηνλνκηθέο
Γηαηάμεηο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, θαη ηνπο επηβαιιφκελνπο κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο
Ξπξνζβεζηηθήο Λνκνζεζίαο φξνπο ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ ζακψλσλ ηνπο. Ρνχην ζα θαίλεηαη ζε βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο, πνπ ζα επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ Θαηαζηήκαηφο ηνπ.
"10. Ρα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζε ζαιαζζνπιννχληα πινία ή ζε κφληκα αγθπξνβνιεκέλα πινία ή άιια πισηά λαππεγήκαηα, ζα πιεξνχλ, σο

πξνο ηελ θαηαζθεπή, ηνπο ρψξνπο, ην χςνο θ.ιπ. ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο".
***Ζ εληφο " " παξάγξαθνο 10 πξνζηέζεθε σο άλσ κε ηελ παξ. 3 ηεο ππ'αξηζκ. 1β/5628/1994
απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ γείαο (ΦΔΘ Β'760).
Αξζξν 16

Δκβαδφλ

1. Ρν εκβαδφλ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ ζα είλαη αλάινγν πξνο ην είδνο
θαη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνχηνπ, ψζηε λα απνθιείεηαη ε ζπκθφξεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ επίπισλ ζηνλ ρψξν, γηα λα γίλεηαη εχθνια ν θαζαξηζκφο ηνπ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε θπθινθνξία
ησλ πειαηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη πάλησο δελ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην φξην εκβαδνχ,
πνπ νξίδνπλ νη εηδηθέο γηα θάζε είδνο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη ησλ
άιισλ ζρεηηθψλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ.
Υο εκβαδφλ ελφο ρψξνπ ελλνείηαη ν αξηζκφο ζε ηεηξαγσληθά κέηξα, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κέηξεζε
ηεο εθκεηαιιεχζηκεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ ηνπ ρψξνπ ηνχηνπ.
2. Πην ζπλνιηθφ εκβαδφλ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ηξνθίκσλ ή πνηψλ κπνξεί λα ζπλππνινγηζζεί θαη ην εκβαδφλ ηνπ λφκηκα θαηαζθεπαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Ν.Θ., εζσηεξηθνχ
αλνηθηνχ εμψζηε (παηάξη), εθφζνλ ν ρψξνο απηφο πξννξίδεηαη γηα ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 6 ηνπ
πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ρξήζεηο, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο ρξήζεσο ηνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ γξαθείσλ ηεο επηρεηξήζεσο.

Αξζξν 17

ςνο

1. Ρν ειεχζεξν χςνο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζα είλαη ην πξνβιεπφκελν
απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Ν.Θ. γηα ηνπο ρψξνπο θπξίαο ρξήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη άιιν απφ ηηο
εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη ησλ άιισλ ζρεηηθψλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ.
2. Δμαηξεηηθά, πξνθεηκέλνπ γηα θαηαζηήκαηα ή εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή πνηψλ, ηα νπνία βξίζθνληαη
ζε πεξηνρέο, φπνπ θαηά ηελ επνρή νηθνδνκήζεσο ηνπ θηηξίνπ δελ είραλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ ηφηε ηζρχνληνο Γ.Ν.Θ. (γεγνλφο πνπ ζα απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκα έγγξαθα), επηηξέπεηαη ην ειεχζεξν
χςνο ηνχησλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,50 κ.
Ξξνθεηκέλνπ γηα θαηαζηήκαηα ή εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή πνηψλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε νηθηζκνχο ή
ζπλνηθίεο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί επίζεκα σο πξνζδηνξηζκνί, ην ειεχζεξν χςνο ηνχησλ επηηξέπεηαη
λα είλαη 2,20κ. Αλ φκσο ζε ηέηνηα θαηαζηήκαηα εμππεξεηνχληαη θαζηζκέλνη πειάηεο, ζα παίξλνληαη
φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο αεξηζκνχ, θπζηθνχ ή ηερλεηνχ, φισλ γεληθά
ησλ ρψξσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο αίζνπζαο πειαηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο.
3. Αλ ην θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζηεγάδεηαη ζε ππφγεην ρψξν, ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο, ην χςνο ηνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,70 κ.
Γηα θαηαζηήκαηα ή εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζηεγαδφκελα ζε ρψξνπο, νη νπνίνη θαηά ηνλ ρξφλν
νηθνδνκήζεσο ηνπ είραλ ραξαθηεξηζζεί, ζχκθσλα κε ηνλ ηφηε ηζρχνληα Γ.Ν.Θ., σο ππφγεηνη, εθφζνλ
κε βάζε ηνλ λεψηεξν Γ.Ν.Θ. ζεσξνχληαη ηζφγεηνη, κπνξεί λα γίλεη δεθηφ ην χςνο ην πξνβιεπφκελν
απφ ηνλ ηζρχνληα θαηά ηελ νηθνδφκεζε ηνπο Γ.Ν.Π. γηα ηα ππφγεηα.
Αξζξν 18

Ρνίρνη

1. Νη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζα είλαη ιείεο
θαη, κέρξη 2κ. ηνπιάρηζηνλ χςνο, αδηαπφηηζηεο (επηθάιπςε κε εθπαισκέλα πιαθίδηα πνξζειάλεο ή
άιιν θαηάιιειν, αδηαπφηηζην, ιείν θαη αλζεθηηθφ πιηθφ, ή ρξσκαηηζκφο κε ειαηφρξσκα ή πιαζηηθφ
ρξψκα, θαηφπηλ ζρεηηθήο επεμεξγαζίαο, ψζηε λα γίλνπλ ιείεο θαη αδηαπφηηζηεο, αλαιφγσο ηνπ είδνπο
ησλ ρψξσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη
άιισλ ζρεηηθψλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ). Νη ινηπέο επηθάλεηέο ηνπο ζα πδξνρξσκαηίδνληαη.
Νξηζκέλνη ρψξνη θαηαζηεκάησλ ή εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ κπνξεί λα εμαηξεζνχλ απφ ην λα είλαη αδηαπφηηζηεο νη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ηνπο, εθφζνλ ηνχην αλαθέξεηαη ξεηψο ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο
παξνχζαο ή άιιεο γεηνλνκηθήο Γηαηάμεσο.
Πηα ππνθείκελα ζε αγνξαλνκηθή θαηάηαμε θαηαζηήκαηα, αλ απφ ηελ ηζρχνπζα Αγνξαλνκηθή Λνκνζεζία πξνβιέπνληαη απζηεξφηεξνη φξνη γηα ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ ηνίρσλ ηνπο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο Λνκνζεζίαο απηήο.

2. Νη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ζα ρξσκαηίδνληαη κε αλνηθηά ρξψκαηα, κε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζην ιεπθφ κε ειαθξά απφπιηζε πξνο νπνηνδήπνηε ρξήκα ηεο αξεζθείαο ηνπ θαηαζηεκαηάξρε. Ν ρξσκαηηζκφο
ησλ επηθαλεηψλ ησλ ηνίρσλ κε ζθνχξα ρξψκαηα απαγνξεχεηαη.
Αξζξν 19

Νξνθή

1. Ζ νξνθή θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζα είλαη θαιήο θαηαζθεπήο, ρσξίο
ξσγκέο ή νπέο ή άιια παξφκνηα αλνίγκαηα, θαη ε επηθάλεηά ηεο ζα είλαη ιεία θαη ειαηνρξσκαηηζκέλε
ή ζηηιβσκέλε, αλ είλαη μχιηλε, ή πδξνρξσκαηηζκέλε, αλ είλαη απφ αζβεζηνθνλία.
2. Αλ ν ρψξνο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ηξνθίκσλ ή πνηψλ θαιχπηεηαη απφ θεξακσηή ή παξφκνηαο θαηαζθεπήο ζηέγε ή απφ ην μχιηλν δάπεδν ηνπ ακέζσο ππεξθείκελνπ νξφθνπ, ζα ππάξρεη απαξαίηεηα ςεπδνξνθή, εθηφο αλ νη ζαλίδεο ηεο ζηέγεο ή ηνπ δαπέδνπ είλαη θαιά πξνζαξκνζκέλεο ζε
ζεκείν πνπ λα κε δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ηνπο θελά, νπφηε ε θαηαζθεπή ςεπδνξνθήο είλαη πξναηξεηηθή. Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε επηθάλεηα ηεο νξνθήο, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο ζαλίδεο ηεο ζηέγεο ή
ηνπ δαπέδνπ ηνπ ππεξθείκελνπ νξφθνπ, ζα είλαη ειαηνρξσκαηηζκέλε ή ζηηιβσκέλε θαη ν λνκέαο ηνπ
θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ζα θξνληίδεη λα κε δεκηνπξγνχληαη ζηνπο δνθνχο αξάρλεο θαη γεληθά
λα δηαηεξείηαη ε νξνθή απφιπηα θαζαξή.
Αλ ν φξνθνο, πνπ βξίζθεηαη ακέζσο πάλσ απφ ην θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην, θαηνηθείηαη απφ νηθνγέλεηα άζρεηε πξνο ηνλ λνκέα ηνχηνπ, ε θαηαζθεπή ηεο ςεπδνξνθήο είλαη ππνρξεσηηθή, εθηφο αλ ππάξρεη δήισζε Λ.Γ. 105/69 ηνπ αξρεγνχ ηεο νηθνγέλεηαο απηήο φηη δέρεηαη λα κελ θαηαζθεπαζζεί ε
αλσηέξσ ςεπδνξνθή.

Αξζξν 20

Γάπεδν

1. Ρα δάπεδα ησλ θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ
αδηαπφηηζην πιηθφ θαη ιείν (ηζηκεληνθνλία, κσζατθφ, πιάθεο καξκάξνπ ή, αλ δελ απαγνξεχεηαη απφ
ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ή άιιεο γεηνλ. Γ/μεσο, απφ ζηκεληνθνλία επηθαιπκκέλε κε πιαζηηθά πιαθίδηα, θιπ.) θαη ζα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ρσξίο ξσγκέο ή άιιεο θζνξέο, θαη απφιπηα θαζαξφ.
2. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε δαπέδσλ απφ ζθιεξφ μχιν ζηηιβσκέλν (παξθέ) ή δαπέδσλ επηθαιπκκέλσλ
ζε φιε ηελ έθηαζή ηνπο κε ηάπεηα (κνθέηηα) ζε νξηζκέλα είδε θαηαζηεκάησλ, εθφζνλ ηνχην αλαθέξεηαη ξεηψο ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ή άιισλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ.
Αξζξν 21

Αεξηζκφο

1. Ν αεξηζκφο ησλ ρψξσλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζα είλαη πιήξεο
θαη ζα γίλεηαη κε ηηο ζχξεο, ηα παξάζπξα θαη ηνπο θεγγίηεο ησλ ζπξψλ ή παξαζχξσλ.
2. Πηα θαηαζηήκαηα θαη εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή πνηψλ, ζηα νπνία δεκηνπξγείηαη πληγεξά αηκφζθαηξα, ιφγσ παξακνλήο ζ' απηά επί πνιχ ρξφλν πνιιψλ αηφκσλ, εξγαδνκέλσλ ή πειαηψλ, ή ιφγσ παξαγσγήο αεξίσλ θαηά ηελ παξαζθεπή θαγεηψλ ή άιισλ παξαζθεπαζκάησλ ή θαηά ην ςήζηκν θξέαηνο, θαζψο θαη ζε εθείλα πνπ ζηεγάδνληαη ζε ππφγεηνπο ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο δελ εμαζθαιίδεηαη
πιήξεο θπζηθφο αεξηζκφο, ζα ππάξρνπλ εηδηθέο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζπλερνχο θαη πιήξνπο
αλαλεψζεσο ηνπ αέξνο.
3. Ζ γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί, αλ ην θξίλεη απαξαίηεην, λα δεηήζεη απφ ηνλ λνκέα ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ηελ πξνζθφκηζε βεβαηψζεσο Λ.Γ. 105/69 ηνπ εγθαηαζηάηε ηερληθνχ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη φηη ε εγθαηάζηαζε αεξηζκνχ, πνπ ηνπνζέηεζε, αληανθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο θαη ηεο επηζηήκεο γηα ηνλ πιήξε αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ, ή αθφκε λα δεηήζεη ηνλ έιεγρν ηεο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσο απφ ηε Κεραλνινγηθή πεξεζία.
4. Πε κηθξά θαηαζηήκαηα θαη εξγαζηήξηα ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξεί λα επηηξαπεί ε
ρξήζε θαη άιισλ κέζσλ ηερλεηνχ αεξηζκνχ, ηθαλψλ λα επηηχρνπλ ηε ζπλερή θαη πιήξε αλαλέσζε
ηνπ αέξνο, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εηδηθνί αλεκηζηήξεο (VENTILATEUR), πνπ ηνπνζεηνχκελνη
ζε αλνίγκαηα ησλ ηνίρσλ αλαλεψλνπλ ζπλερψο ηνλ αέξα.
5. Θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κέζσλ ηερλεηνχ αεξηζκνχ γεληθά ζα παίξλνληαη κέηξα, ψζηε θαηά ηε
ιεηηνπξγία ηνπο λα κε δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα πγείαο ησλ πειαηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, αθφκε

θαη ελνριήζεηο ζε βάξνο ησλ πεξηνίθσλ. Αλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηερλεηνχ αεξηζκνχ πξνθαινχληαη ξεχκαηα επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία ησλ πειαηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ή ζφξπβνη ζε
βαζκφ πνπ, θαηά ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, λα ελνρινχληαη νη πεξίνηθνη, ν θαηαζηεκαηάξρεο νθείιεη λα πάξεη πξφζζεηα κέηξα εμνπδεηεξψζεσο ησλ ξεπκάησλ ή ησλ ζνξχβσλ.
Αξζξν 22

Φσηηζκφο

1. Ν θσηηζκφο φισλ ησλ ρψξσλ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζα είλαη επαξθήο
θαη ζα γίλεηαη απφ ηα παξάζπξα θαη ηηο παιφζπξεο ηνπ ρψξνπ, ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ησλ νπνίσλ δελ
ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 1/9 ηνπ εκβαδνχ ηνπ αληίζηνηρνπ δαπέδνπ.
2. Αλ ρξεζηκνπνηείηαη ηερλεηφο θσηηζκφο ζα πξέπεη:
α) Ζ έληαζε ηνπ θσηηζκνχ λα είλαη επαξθήο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επρεξήο αλάγλσζε έληππσλ
ζηνηρείσλ "αηηηθψλ ησλ 8 ζηηγκψλ".
β) Ρν ρξψκα ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ λα είλαη φκνην κε εθείλν ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ.
γ) Ζ ππθλφηεηα ηνπ θσηφο λα κελ πξνθαιεί ζάκβσζε.
δ) Ν θσηηζκφο λα είλαη ηνπηθά θαη ρξνληθά νκνηνγελήο.
ε) Ζ πεγή ηνπ θσηηζκνχ λα κελ πξνθαιεί επηβιαβή ξχπαλζε ηνπ αέξνο.
ζη) Νη θσηηζηηθέο πεγέο λα ηνπνζεηνχληαη θαηάιιεια, ψζηελα κεηψλεηαη ε έληαζε ησλ ζθηψλ.
δ) Νη θσηηζηηθέο πεγέο λα κελ είλαη επηθίλδπλεο απφ ηελ άπνςε πξνθιήζεσο ππξθατάο ή εθθξήμεσο.
3. Πηα Θέληξα Γηαζθεδάζεσο επηηξέπεηαη, θαη' εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, ε ρξήζε ρακειήο εληάζεσο
θσηηζκνχ ζε νξηζκέλεο κφλνλ πεξηπηψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο (ρνξφο, ηξαγνχδη, λνχκεξα). Θαηά ηηο άιιεο ψξεο ζα ππάξρεη επαξθήο θσηηζκφο, φπσο θαζνξίδεηαη
αλσηέξσ.
4. Νπνπ ππάξρεη ειεθηξηθφ ξεχκα, γηα ηνλ ηερλεηφ θσηηζκφ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα κε θζνξίδνληεο, θαηά πξνηίκεζε, ιακπηήξεο, άιισο ζα γίλεηαη ρξήζε θσηηζηηθψλ πεγψλ θαηάιιεισλ γηα ηε δεκηνπξγία επαξθνχο ηερλεηνχ θσηηζκνχ (ιπρλίεο πγξαεξίνπ θ.η.νκ.), αληαπνθξηλφκελνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Αξζξν 23

δξεπζε

1. Ζ χδξεπζε ησλ θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά απεπζείαο απφ ην δίθηπν πδξεχζεσο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, αλ ππάξρεη ηέηνην δίθηπν, άιισο γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρεηξήζεσο ζα ρξεζηκνπνηείηαη λεξφ απφ άιινπ είδνπο χδξεπζε (πεγή,
πεγάδη θιπ.), δεκφζηα ή ηδησηηθή, θαηάιιεια πξνζηαηεπφκελε απφ ηηο επηθαλεηαθέο θαη ππφγεηεο κνιχλζεηο. Ρν λεξφ ησλ αλσηέξσ πδξεχζεσλ ζα έρεη απνδεηρζεί εξγαζηεξηαθψο φηη πιεξεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο
γηα ην πφζηκν λεξφ. Απφ ηελ ηδησηηθή χδξεπζε, αλ ηνχην είλαη δπλαηφ, ην λεξφ ζα δηνρεηεχεηαη κε θαηάιιειν ζσιήλα ζε δεμακελή απφ κπεηφλ ή απφ ιακαξίλα γαιβαληζκέλε ή απφ πγεηνλνκηθψο απνδεθηή πιαζηηθή χιε θαη απφ εθεί ζηα ζεκεία πδξνιεςίαο κε εζσηεξηθή πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε.
2. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ ε απεπζείαο ζχλδεζε δεκφζηαο ή ηδησηηθήο πδξεχζεσο κε ην θαηάζηεκα ή ην εξγαζηήξην ηξνθίκσλ ή πνηψλ δελ είλαη δπλαηή, ιφγσ εηδηθψλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ην
λεξφ ζα κεηαθέξεηαη κε εηδηθά βπηηνθφξα νρήκαηα ή κε δνρεία θαη ζα απνζεθεχεηαη ζε θαηάιιειε
πδαηνδεμακελή.
3. Ρα δνρεία κεηαθνξάο λεξνχ ζα είλαη κεηαιιηθά, απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, ρσξίο εζσηεξηθέο
ζπγθνιιήζεηο κνιχβδνπ, ή πιαζηηθά, απφ πγεηνλνκηθψο απνδεθηή πιαζηηθή χιε, ή απφ άιιν θαηάιιειν απφ πγεηνλνκηθήο απφςεσο πιηθφ θαη ζα θιείλνπλ ζηεγαλά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπο απφ νπνηεζδήπνηε ξππάλζεηο θαη κνιχλζεηο.
4. Αλ ρξεζηκνπνηείηαη δεμακελή απνζεθεχζεσο λεξνχ, ε ζέζε θαη ε δηάηαμε πγεηνλνκηθήο πξνζηαζίαο ζα δηαζθαιίδνπλ πιήξσο ην λεξφ απφ θάζε θίλδπλν ξππάλζεσο ή κνιχλζεσο. Δηδηθφηεξα, ε δεμακελή απνζεθεχζεσο ζα είλαη απφ αλνμείδσην θαη γεληθά κε δηαβξψζηκν πιηθφ, κε θαιχκκαηα πνπ ζα
έρνπλ ρείιε πεξηκεηξηθψο πξνο ηα θάησ ηνπιάρηζηνλ 5 εθηζηκ. θαη κε κνλσηηθφ παξέκβιεκα, ψζηε λα
απνθιείεηαη ε είζνδνο λεξψλ, ζθφλεο ή μέλσλ ζσκάησλ απφ ηνλ αέξα, ζηνλ ππζκέλα δε ζα ππάξρεη
νπή εθθελψζεσο, γηα λα αδεηάδεη ηειείσο θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ηεο. Ρν ζηφκην ηνπ ζσιήλα εμφδνπ ηνπ
λεξνχ ζα βξίζθεηαη ζε χςνο 5 εθζηκ. απφ ηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο.
Ν αεξηζκφο ηεο δεμακελήο ζα γίλεηαη κε αεξηζηήξεο (ζσιήλεο), νη νπνίνη ζα πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια, ψζηε λα απνθιείεηαη ε είζνδνο εληφκσλ ή αθαζαξζηψλ, ε ρσξεηηθφηεηα δε απηήο ζα πεξηνξίδε-

ηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αηρκψλ ηεο εκεξήζηαο θαηαλαιψζεσο θαη δελ ζα παξακέλεη λεξφ απνζεθεπκέλν ζ' απηή ρσξίο αλαλέσζε πεξηζζφηεξν απφ 12 ψξεο. Ν ρψξνο ηεο δεμακελήο ζα είλαη γεληθά ζθνηεηλφο γηα ηελ απνθπγή αλαπηχμεσο κηθξνθπθψλ.
Ζ δεμακελή ζα επηζεσξείηαη θαη ζα θαζαξίδεηαη κε έθπιπζε, απνιχκαλζε θαη πιήξε εθθέλσζε ζε
ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
5. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε δνρείσλ, πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη σο πεξηέθηεο εληνκνθηφλσλ, θπηνθαξκάθσλ θαη άιισλ παξφκνησλ ρεκηθψλ ηνμηθψλ νπζηψλ, γηα ηελ απνζήθεπζε ή γηα ηε κεηαθνξά
λεξνχ.
6. Ζ πδξνιεςία απφ ηηο δεμακελέο απνζεθεχζεσο λεξνχ ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε θξνπλνχο. Ζ
ιήςε λεξνχ κε εκβάπηηζε δνρείσλ ζηελ πδαηαπνζήθε απαγνξεχεηαη.
Αξζξν 24

Απνρέηεπζε

1. Ζ δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζα γίλεηαη κε
θιεηζηνχο αγσγνχο ππνρξεσηηθά ζην δίθηπν ππνλφκσλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο ή, αλ δελ ππάξρεη ηέηνην δίθηπν, ζε ζεπηηθή δεμακελή θαη απνξξνθεηηθφ βφζξν ή ζε ζηεγαλή δεμακελή ή φπσο αιινηψο νξίδνπλ νη ζρεηηθέο γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη γεληθά ε ζρεηηθή Λνκνζεζία θαη νπσζδήπνηε θαηά ηξφπν απφιπηα πγηεηλφ θαη, γεληθφηεξα, ηθαλνπνηεηηθφ θαη αηζζεηηθά απνδεθηφ γηα ην πεξηβάιινλ.
2. Γελ επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ιπκάησλ θαηαζηεκάησλ ή εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ επηθαλεηαθά ζηνπο δξφκνπο, ζηηο απιέο θαη γεληθά ζε αθάιππηνπο ρψξνπο, θαζψο θαη ζε δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο ππνλφκνπο, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ απνκάθξπλζε κφλνλ ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο.
3. Πηα ζηφκηα ησλ απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ
ζα ππάξρνπλ πδξαπιηθνί ζίθσλεο.
"4. Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε
κφληκα αγθπξνβνιεκέλα πινία ή άιια πισηά λαπηπεγήκαηα, γηα ηε ζπιινγή .... επεμεξγαζία θαη ηειηθή δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ζα εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ Δ1β/121/65 (ΦΔΘ 138/65 η.Β')
γεηνλνκηθή Γηάηαμε θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο".
***Ζ εληφο " " παξάγξαθνο 4 πξνζηέζεθε σο άλσ κε ηελ παξ. 2 ηεο ππ'αξηζκ. 1β/5628/1994 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ γείαο (ΦΔΘ Β'760).

Αξζξν 25

Απνρσξεηήξηα

1. Πε θάζε θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζα ππάξρεη αλάινγνο αξηζκφο απνρσξεηεξίσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πειαηψλ ηνπ.
2. Απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ απνρσξεηήξηα απαιιάζζνληαη:
α. Ρα θπιηθεία θαη κπαξ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε κέγαξα θαη εμππεξεηνχλ ην πξνζσπηθφ ησλ γξαθείσλ
θαη θαηαζηεκάησλ, πνπ ζηεγάδνληαη ζ' απηά, εθφζνλ δελ δηαζέηνπλ ηξαπέδηα θαη θαζίζκαηα γηα ηελ
παξνκνλή πειαηψλ θαη ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο εμππεξεηήζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζε απνρσξεηήξηα ηνπ κεγάξνπ.
β. Ρα πεξίπηεξα αλαςπθηήξηα, ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ θαζίζκαηα θαη εμππεξεηνχλ κφλν δηεξρφκελνπο ή φξζηνπο πειάηεο.
γ. Ρα θαηαζηήκαηα ησλ Γεκνηηθψλ ή Θνηλνηηθψλ Αγνξψλ ή παξφκνησλ ζπγθξνηεκάησλ, ην πξνζσπηθφ θαη νη πειάηεο ησλ νπνίσλ ζα εμππεξεηνχληαη ζηα θνηλφρξεζηα απνρσξεηήξηα, πνπ έρεη ππνρξέσζε λα θαηαζθεπάζεη ν θνξέαο, πνπ λέκεηαη ην ζπγθξφηεκα ησλ θαηαζηεκάησλ ηνχησλ.
δ. Ρα εμππεξεηνχληα κφλν δηεξρφκελνπο ή φξζηνπο πειάηεο θαηαζηήκαηα θαη ηα εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή πνηψλ, αλ ζηεγάδνληαη ζε ρψξνπο κεγάξνπ θαη εθφζνλ απαζρνινχληαη ζ' απηά κέρξη ηξία, ην
πνιχ, άηνκα θαη ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο εμππεξεηήζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζε απνρσξεηήξηα ηνπ
κεγάξνπ.
ε. Ρα θαηαζηήκαηα αξθεηά πεξηνξηζκέλεο εθηάζεσο, κέρξη 15 η.κ., κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξνζσπηθφ ηνπο ζα είλαη δπλαηφ λα εμππεξεηείηαη ζε ππάξρνλ εληφο ηνπ ίδηνπ θηηξίνπ ή ζε κηθξή απφζηαζε απφ απηφ απνρσξεηήξην, θνηλφρξεζην ή ηδησηηθφ, γηα ην νπνίν ν θαηαζηεκαηάξρεο έρεη δηθαίσκα ρξήζεσο.

Ζ παξάγξαθνο απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηα θαηαζηήκαηα, γηα ηα νπνία εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ή άιιεο γεηνλνκηθήο Γηαηάμεσο αλαθέξνπλ ξεηψο φηη είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε απνρσξεηεξίσλ ζ' απηά.
3. Ν απαξαίηεηνο αξηζκφο απνρσξεηεξίσλ θαζνξίδεηαη αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ ησλ θαζηζκέλσλ πειαηψλ, πνπ είλαη δπλαηφ λα εμππεξεηεζνχλ ζην θαηάζηεκα, ή ησλ απαζρνινπκέλσλ ζην θαηάζηεκα
ή ζην εξγαζηήξην αηφκσλ, σο αθνινχζσο:
α. Γηα ηα θαηαζηήκαηα, πνπ εμππεξεηνχλ θαζηζκέλνπο πειάηεο θαη ησλ δχν θχιισλ:
Αξηζκφο εμππεξεηνπκέλσλ αηφκσλ Απαξαίηεηνο αξηζκφο απνρσξεηεξίσλ
Κέρξη 40
1 απνρσξεηήξην (αλδξψλ θαη γπλαηθψλ)
Απφ 41 κέρξη 120
2 απνρσξεηήξηα (1 αλδξ. θαη 1 γπλαηθ.)
Απφ 121 " 250
4
"
(2 "
" 2 " )
Απφ 252 " 500
6
"
(3 "
" 3 " )
Απφ 501 θαη πάλσ γηα θάζε κηα επί πιένλ 500/άδα, ή κέξνο απηήο, αηφκσλ δχν απνρσξεηήξηα επί
πιένλ ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηα 500 άηνκα. Υο κέξνο ηεο 50/άδαο αηφκσλ ζα ζεσξείηαη ν αξηζκφο
αηφκσλ κεηαμχ 100 θαη 500.
Αλ ηα απνρσξεηήξηα αλδξψλ ππεξβαίλνπλ ηα δχν, ε γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε
ηεο, λα επηηξέςεη ηελ αληηθαηάζηαζε θαηά ην έλα ηξίην απηψλ κε νπξεηήξηα πγηεηλνχ ηχπνπ.
β. Γηα θαηαζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ θαζηζκέλνπο πειάηεο ελφο κφλν θχιινπ:
Αξηζκφο εμππεξεηνπκέλσλ αηφκσλ Απαξαίηεηνο αξηζκφο απνρσξεηεξίσλ
Κέρξη 40
1 απνρσξεηήξην
Απφ 41 κέρξη 120
2 απνρσξεηήξηα
Απφ 121 " 200
3
"
Απφ 201 " 300
4
"
Απφ 301 θαη πάλσ γηα θάζε κηα επί πιένλ 200/άδα, ή κέξνο απηήο, αηφκσλ έλα απνρσξεηήξην επί
πιένλ ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηα 300 άηνκα. Υο κέξνο ηεο 200/άδαο αηφκσλ ζα ζεσξείηαη ν αξηζκφο
αηφκσλ κεηαμχ 50 θαη 200.
Αλ ηα απνρσξεηήξηα αλδξψλ ππεξβαίλνπλ ηα δχν ε γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε
ηεο, λα επηηξέςεη ηελ αληηθαηάζηαζε θαηά ην έλα ηξίην απηψλ κε νπξεηήξηα πγηεηλνχ ηχπνπ.
γ. Γηα θαηαζηήκαηα θαη εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή πνηψλ, αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ θαηά βάξδηα αηφκσλ:
Αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ αηφκσλ Απαξαίηεηνο αξηζκφο απνρσξεηεξίσλ
Κέρξη 15
1 απνρσξεηήξην
Απφ 16 κέρξη 40
2
"
Απφ 41 " 70
3
"
Απφ 71 " 100
4
"
Απφ 101 θαη πάλσ γηα θάζε κηα επί πιένλ 50/άδα, ή κέξνο απηήο, απαζρνινπκέλσλ αηφκσλ έλα απνρσξεηήξην επί πιένλ ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηα 100 άηνκα. Υο κέξνο ηεο 50/άδαο αηφκσλ ζα ζεσξείηαη ν αξηζκφο αηφκσλ κεηαμχ 10 θαη 50.
Ζ θαηά θχιν θαηαλνκή ηνπ αλσηέξσ αξηζκνχ απνρσξεηεξίσλ ζα γίλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ
ησλ ζπλήζσο απαζρνινπκέλσλ ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγαζηήξην αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
Αλ ηα απνρσξεηήξηα αλδξψλ ππεξβαίλνπλ ηα δχν, ε γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε
ηεο, λα επηηξέςεη ηελ αληηθαηάζηαζε θαηά ην έλα ηξίην απηψλ κε νπξεηήξηα πγηεηλνχ ηχπνπ.
Πηα θαηαζηήκαηα, πνπ εμππεξεηνχλ θαζηζκέλνπο πειάηεο, δελ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε απνρσξεηεξίσλ πξνζσπηθνχ, αλ απαζρνινχληαη ζ' απηά ιηγφηεξα απφ 5 (πέληε) άηνκα. Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο
ην πξνζσπηθφ ζα ρξεζηκνπνηεί ηα απνρσξεηήξηα ησλ πειαηψλ.
δ. Πηα θαηαζηήκαηα, πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθνηλσληαθνχο θφκβνπο θαη πξνζθέξνπλ θαγεηά, γιπθίζκαηα, αλαςπθηηθά θιπ. (εζηηαηφξηα, ςεηνπσιεία, δαραξνπιαζηεία, αλαςπθηήξηα θ.η.φκ.) ζε πεξαζηηθνχο ηαμηδηψηεο, ιφγσ δε ηεο ζέζεσο ζηελ νπνία βξίζθνληαη παξνπζηάδνπλ κεγάιε θίλεζε, πξέπεη
λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα απνρσξεηήξηα, απφ δχν γηα θάζε θχιν. Ν αξηζκφο απηφο κπνξεί
λα απμεζεί θαηά πεξίπησζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, αλαιφγσο ησλ
ηνπηθψλ ζπλζεθψλ.
4. Ρα απνρσξεηήξηα ησλ θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζα βξίζθνληαη κέζα
ζηνλ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγαζηεξίνπ ή ζε ζπλέρεηα κε απηφλ.
Κεηαμχ ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη ηνπ ρψξνπ, ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη, ζα παξεκβάινληαη ηδηαίηεξνη
πξνζάιακνη, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ νξηζκέλσλ θαηαζηεκάησλ, γηα ηα νπνία νη εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο
παξνχζαο ή άιιεο γεηνλνκηθήο Γηαηάμεσο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα εμαηξέζεψο ηνπο απφ ηελ
απαίηεζε απηή.

Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αλ δελ είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ηνπο κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγαζηεξίνπ ή ζε ζπλέρεηα κε απηφλ, ηα απνρσξεηήξηα επηηξέπεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη θαη
έμσ απφ ηνλ αλσηέξσ ρψξν, ζε θαηάιιειε ζέζε, ε νπνία ζα βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα πξνο ην θαηάζηεκα ή ην εξγαζηήξην απφ θάζε άιιν ρψξν θπξίαο ρξήζεσο (θαηάζηεκα, θαηνηθία θιπ.) μέλεο πξνο
ηελ επηρείξεζε ηδηνθηεζίαο. Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζα παίξλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο άλεηεο πξνζπειάζεσο ησλ πειαηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πξνο ηα απνρσξεηήξηα. Δηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ γηα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο θαγεηψλ, γιπθηζκάησλ, πνηψλ θιπ. ζε θαζηζκέλνπο
πειάηεο, πιελ εθείλσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κφλνλ θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, αλ ηα απνρσξεηήξηα βξίζθνληαη έμσ απφ ην θηίξην, ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην θαηάζηεκα, ν ρψξνο πξνζπειάζεσο ησλ πειαηψλ
πξνο ηα απνρσξεηήξηα ζα είλαη θαιπκκέλνο θαηά ηξφπν πνπ λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηηο δπζκελείο
θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Πηα θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία παξαζθεπάδνληαη θαη πξνζθέξνληαη ζε θαζηζκέλνπο πειάηεο θαγεηά ή
γιπθίζκαηα ή άιια παξαζθεπάζκαηα, ηα απνρσξεηήξηα ζα βξίζθνληαη καθξπά απφ ηνπο ρψξνπο ησλ
παξαζθεαζηεξίσλ θαη πιχζεσο ζθεπψλ θαη ζε ηέηνηα ζέζε, ψζηε λα απνθιείεηαη ε δηέιεπζε ησλ πειαηψλ απφ ηνπο ρψξνπο απηνχο.
5. Ρα απνρσξεηήξηα θαη νη πξνζάιακνη ηνπο ζα είλαη κφληκεο θαηαζθεπήο (κε ηνίρνπο απφ ηνχβια,
πέηξεο ή άιια παξφκνηα πιηθά).
Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ απνρσξεηεξίσλ ή γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πξνζαιάκσλ ηνπο, κπνξεί λα επηηξαπεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, ε ρξήζε
θαη άιισλ θαηαζθεπψλ απφ ζηέξεα θαη αλζεθηηθά ζηελ πγξαζία πιηθά, ηα νπνία παξέρνπλ ηε
δπλαηφηεηα εμαζθαιίζεσο ιείσλ θαη αδηαπφηηζησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, φπσο ι.ρ. είλαη νη θαηαζθεπέο απφ κεηαιιηθά πιαίζηα (αινπκίλην ή άιιν παξεκθεξέο κέηαιιν), ζηα δηάθελα ησλ νπνίσλ ηνπνζεηνχληαη πιάθεο πιαζηηθήο χιεο (ΦΑΗΘΝΞΙΑΠΡ ή άιιν παξεκθεξέο πιηθφ) πάρνπο 8-10 ριζηκ.,
ρσξίο ηδηαίηεξε επέλδπζε αλ νη επηθάλεηεο είλαη ιείεο, ή πιάθεο ακηαληνηζηκέληνπ (ΔΙΔΛΗΡ θ.η.φκ.)
πάρνπο 10 ριζηκ. Ρνπιάρηζηνλ επελδπκέλεο ζε φιε ηελ έθηαζή ηνπο κε πιαθίδηα εθπαισκέλεο πνξζειάλεο.
Αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ πιάθεο ακηαληνηζηκέληνπ, νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνχησλ ζα θαιχπηνληαη θαηάιιεια, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηθάλεηεο ησλ άιισλ ηνίρσλ ηνπ ρψξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγαζηεξίνπ, ψζηε λα είλαη ιείεο θαη αδηαπφηηζηεο (π.ρ. ζπαηνπιάξηζκα θαη ρξσκαηηζκφ, θάιπςε
κε αδηάβξνρε ηαπεηζαξία θιπ.). Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ θαηαζθεπή απνρσξεηεξίσλ
θαη ησλ πξνζαιάκσλ ηνπο μπινθαηαζθεπψλ ή άιισλ παξφκνησλ θαηαζθεπψλ απφ κε αλζεθηηθά ζηελ
πγξαζία πιηθά.
Ρα πξννξηδφκελα γηα θάζε θχιν απνρσξεηήξηα θαη νη πξνζάιακνί ηνπο πξέπεη λα απνηεινχλ ηδηαίηεξνπο ρψξνπο, απνκνλσκέλνπο κεηαμχ ηνπο κε ηνίρν ή άιιεο θαηάιιειεο, ζαλ ηηο πεξηγξαθφκελεο
αλσηέξσ, θαηαζθεπέο θαη κε ηδηαίηεξεο εηζφδνπο.
Πε κηθξά θαηαζηήκαηα, δπλακηθφηεηαο κέρξη 100 θαζηζκάησλ, ε γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί, εθφζνλ ζα δηαπηζηψζεη φηη είλαη αλέθηθηνο ν δηαρσξηζκφο ηνπ, λα επηηξέςεη ηελ χπαξμε εληαίνπ γηα ηα
απνρσξεηήξηα ησλ δχν θχισλ πξνζαιάκνπ, ν νπνίνο ζα έρεη εκβαδφλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ αληίζηνηρσλ απνρσξεηεξίσλ. Δληαίνο κπνξεί λα είλαη θαη ν πξνζάιακνο ζπγθξνηήκαηνο απνρσξεηεξίσλ, πξννξηδφκελσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ ηνπ ίδηνπ θχινπ.
Νη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο θάζε απνρσξεηεξίνπ, θαζψο θαη ηνπο πξνζαιάκνπ ηνπ, ζα είλαη 1 κ. επί
1,20 κ. ηνπιάρηζηνλ, ην εκβαδφλ δειαδή απνρσξεηεξίνπ θαη πξνζαιάκνπ δελ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ
2,50 η.κ., ήηνη 1κ. πιάηνο επί 2,50 κ. κήθνο (1,20 κ. κήθνο απνρσξεηεξίνπ ζπλ 0,10 κ. πάρνο ηνπ
κεζφηνηρνπ ζπλ 1,20 κ. κήθνο πξνζαιάκνπ). Ρν ειεχζεξν χςνο ηεο νξνθήο ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη
ησλ πξνζαιάκσλ ηνπο δελ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 2,10 κ.
Νη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη ησλ πξνζαιάκσλ ηνπο ζα είλαη νκαιέο, ρσξίο πξνεμνρέο ή εζνρέο, θαη κέρξη χςνο 1,80 κ. ιείεο θαη αδηαπφηηζηεο, θαιπκκέλεο κε πιαθίδηα εθπαισκέλεο πνξζειάλεο ή κε ζηηιβσκέλν κάξκαξν, ψζηε λα πιχλνληαη εχθνια. Ζ
επέλδπζε ησλ αλσηέξσ επηθαλεηψλ κε άιια πιηθά, φπσο θνξκάηθα, ιεπηά θχιια πιαζηηθήο χιεο
θιπ., θαζψο θαη κε νπνηνδήπνηε είδνο ρξψκαηνο (ειαηφρξσκα, πιαζηηθφ θιπ.) απαγνξεχνληαη. Νη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ πάλσ απφ ην 1,80 κ. χςνο ζα πδξνρξσκαηίδνληαη.
Ζ νξνθή ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη ησλ πξνζαιάκσλ ηνπο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε θαηά θαλφλα απφ
πιάθα κπεηφλ, θαηάιιεια ζνβαηηζκέλε, ψζηε λα είλαη ιεία, θαη πδξνρξσκαηηζκέλε. Δπηηξέπεηαη ε
ρξήζε ςεπδνξνθήο απφ μχιν, φρη φκσο απφ ράξηκπνξ ή άιια επαίζζεηα ζηελ πγξαζία πιηθά. Ζ επηθάλεηα ηεο μχιηλεο ςεπδνξνθήο ζα ειαηνρξσκαηίδεηαη.
Ρα δάπεδα ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη ησλ πξνζαιάκσλ ηνπο ζα είλαη απφ αδηαπφηηζην, κε εχζξηπην
θαη ιείν πιηθφ (κσζατθφ, πιάθεο καξκάξνπ θ.η.φκ.) κε νκαιέο επηθάλεηεο θαη ζα έρνπλ θιίζε πξνο
θξεάηην απνρεηεχζεσο, θαιπκκέλν κε ζράξα, γηα ηελ ηέιεηα απνζηξάγγηζε ησλ λεξψλ πιχζεσο. Νη
γσλίεο πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ην δάπεδν θαη ηνπο ηνίρνπο ζα είλαη θαηά πξνηίκεζε θνίιεο γηα λα
πιχλνληαη εχθνια. Δπίζηξσζε ησλ δαπέδσλ ησλ αλσηέξσ ρψξσλ κε θχιια πιαζηηθήο χιεο ή κε
κνπζακά απαγνξεχεηαη.
Νη ζχξεο ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη ησλ πξνζαιάκσλ ηνπο ζα είλαη ειαηνρξσκαηηζκέλεο ή ζηηιβσκέλεο, ζα αλνίγνπλ πξνο ηα κέζα θαη ζα θιείλνπλ απηφκαηα κε εηδηθφ κεραληζκφ.
Γεληθά, φινη νη ρψξνη ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη ησλ πξνζαιάκσλ ηνπο ζα θσηίδνληαη θαη αεξίδνληαη
επαξθψο, είηε θπζηθψο, είηε ηερλεηψο. Γηα ηνλ ηερλεηφ αεξηζκφ ζα ηνπνζεηείηαη ππνρξεσηηθά θαηάιιειε εγθαηάζηαζε αεξηζκνχ (απαγσγφο ζσιήλαο επαξθνχο δηακέηξνπ κε εμαεξηζηήξα).

Ρα παξάζπξα ζα θαιχπηνληαη κφληκα κε ζηξκαηφπιεγκα Λν 16 γηα λα εκπνδίδεηαη ε είζνδνο ησλ
βιαβεξψλ εληφκσλ.
Ζ απνρέηεπζε ησλ ιπκάησλ ζα γίλεηαη κε θιεηζηνχο αγσγνχο, είηε ζε ππφλνκν, είηε, αλ δελ ππάξρεη
δίθηπν ππνλφκσλ, ζε ηδησηηθφ πγηεηλφ απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο γηα ηελ δηάζεζε ησλ ιπκάησλ, φπσο είλαη ε ζεπηηθή δεμακελή κε απνξξνθεηηθφ βφζξν, ε ζηεγαλή δεμακελή θ.η.φκ.
Νη ιεθάλεο ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη νπξεηεξίσλ, θαζψο θαη νη ληπηήξεο, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο
απφ αλζεθηηθφ θαη ηειείσο αδηαπφηηζην πιηθφ θαη ζα έρνπλ ιείεο θαη νκαιέο επηθάλεηεο (εθπαισκέλε
πνξζειάλε). Ζ ρξήζε ιεθαλψλ θαη ληπηήξσλ απφ ηζηκέλην ή κσζατθφ ή εθπαισκέλν πειφ απαγνξεχεηαη.
Δπηβάιιεηαη γεληθά ε ρξεζηκνπνίεζε ιεθαλψλ απνρσξεηεξίσλ ςεινχ ηχπνπ (επξσπατθνχ). Νη ιεθάλεο ζα απνκνλψλνληαη κε πδξαπιηθνχο ζίθσλεο, νη νπνίνη ζα αεξίδνληαη θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή ζηθσληζκνχ θαη δηαθπγήο αεξίσλ. Δπί ησλ ιεθαλψλ ζα ππάξρεη, κφληκα ηνπνζεηεκέλν, εηδηθφ έδξαλν θαη θάιπκκα.
Ζ ιεθάλε ζα ζπλδέεηαη κε εηδηθφ πδξαπιηθφ ζχζηεκα θαζαξηζκνχ, κε ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη ε
έθπιπζε ηεο κε πίεζε. Ξξέπεη λα απνθιείεηαη ε ηνπνζέηεζε γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ απιήο πδξαπιηθήο εγθαηαζηάζεσο κε θξνπλφ.
Πηνλ ρψξν ηνπ απνρσξεηεξίνπ ζα ππάξρεη πάληνηε ραξηί θαζαξηφηεηαο, ηνπνζεηεκέλν ζε εηδηθή
ζήθε. Ρν κεηαρεηξηζκέλν ραξηί ζα απνξξίπηεηαη απεπζείαο ζηε ιεθάλε θαη φρη ζην δάπεδν ή ζε νπνηνδήπνηε δνρείν.
Δμαηξεηηθά, ζηα απνρσξεηήξηα γπλαηθψλ ζπληζηάηαη ε χπαξμε θαηάιιεισλ κεηαιιηθψλ δνρείσλ κε
θάιπκκα, πνπ ζα αλνίγεη κε εηδηθφ πνδνθίλεην κεραληζκφ (πεληάιη), ζην νπνίν ζα απνξξίπηνληαη άιια, πιελ ησλ αθάζαξησλ ραξηηψλ, αθάζαξηα είδε, φπσο είλαη νη ζεξβηέηεο πγείαο, ηα νπνία δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζηε ιεθάλε γηα λα κελ πξνθαινχληαη απνθξάμεηο ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Πε θάζε απνρσξεηήξην ζα ππάξρεη θαη κηα θξεκάζηξα ξνχρσλ.
Πηνλ πξνζάιακν ηνπ απνρσξεηεξίνπ ζα βξίζθεηαη ν ληπηήξαο γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ θαη πιεζίνλ ηνχηνπ ζήθε κε ζαπνχλη (πιαθίδηα ή πγξφ ή ζθφλε), θαζψο θαη πεηζεηνζήθε κε ρεηξνπεηζέηεο κηαο
ρξήζεσο (ράξηηλεο ή πθαζκάηηλεο αηνκηθέο, πνπ ζα πιέλνληαη χζηεξα απφ θάζε ρξήζε ηνπο), ή πθαζκάηηλε ρεηξνπεηζέηα ηνπνζεηεκέλε ζε θπιίλδξνπο εηδηθήο ζπζθεπήο θαηά ηξφπν, πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ζε θάζε πειάηε θαζαξφ ηκήκα απηήο) ή ζπζθεπή ζηεγλψζεσο ησλ ρεξηψλ κε δεζηφ αέξα (αεξφζεξκν). Πηνλ ληπηήξα ζα ππάξρεη εγθαηάζηαζε ζπλερνχο παξνρήο λεξνχ. Πην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα,
κεηαμχ ηνπ ληπηήξα θαη ηνπ αγσγνχ απνκαθξχλζεσο ησλ αθάζαξησλ λεξψλ ζα παξεκβάιιεηαη πδξαπιηθφο ζίθσλαο.
6. Νη ρψξνη ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη ησλ πξνζαιάκσλ ηνπο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη θαζαξνί, απαιιαγκέλνη απφ θάζε είδνπο αθαζαξζίεο, κχγεο θαη άιια βιαβεξά έληνκα θαη
απφ δπζνζκίεο. Ηδηαίηεξα, ζα θαηαβάιεηαη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ιεθαλψλ ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη ζπξεηεξίσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε θαη θαζαξψλ.
Ν θαζαξηζκφο ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη ησλ πξνζαιάκσλ ηνπο ζα γίλεηαη κε θάζε πξφζθνξν απνξξππαληηθφ κέζν κε ηελ επζχλε ηνπ θαηαζηεκαηάξρε ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. Απαγνξεχεηαη
λα αζρνινχληαη κε ηνλ θαζαξηζκφ ησλ απνρσξεηεξίσλ νη ρεηξηζηέο ηξνθίκσλ ή πνηψλ θαη νη ζεξβηηφξνη, θαζψο θαη νη βνεζνί ηνχησλ. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ζηα κηθξήο θηλήζεσο θαηαζηήκαηα θαη
εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή/ θαη πνηψλ, είλαη δπλαηφ λα επηηξαπεί ν θαζαξηζκφο ησλ απνρσξεηεξίσλ απφ
ηνλ ίδην ηνλ θαηαζηεκαηάξρε ή απφ άηνκν ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, έζησ θαη αλ είλαη ρεηξηζηήο ηξνθίκσλ
ή πνηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά
γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ πξννξηδφκελε ελδπκαζία (θφξκα ή καθξπά κπινχδα) θαη ειαζηηθά γάληηα, πνπ
ζα δηαηεξνχληαη θαζαξά ζε ηδηαίηεξν εξκάξη καθξπά απφ ηξφθηκα.
Ν θαζαξηζκφο ησλ θνηλφρξεζησλ απνρσξεηεξίσλ ησλ Γεκνηηθψλ ή Θνηλνηηθψλ Αγνξψλ ή ησλ κεγάξσλ, ζηα νπνία εμππεξεηείηαη ην πξνζσπηθφ ησλ ζηεγαδφκελσλ ζ' απηά θαηαζηεκάησλ, εξγαζηεξίσλ, γξαθείσλ θιπ., θαζψο θαη ησλ θαηαζηεκάησλ, πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθνηλσληαθνχο θφκβνπο θαη
πξνζθέξνπλ θαγεηά, γιπθίζκαηα, πνηά θιπ. ζε πεξαζηηθνχο ηαμηδηψηεο, ζα γίλεηαη απφ ππάιιειν,
πνπ ζα νξίδνπλ νη θαηαζηεκαηάξρεο ή ν θνξέαο, πνπ λέκεηαη ην ζπγθξφηεκα ησλ θαηαζηεκάησλ. Ν
ππεχζπλνο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ απνρσξεηεξίσλ είλαη δπλαηφ λα ακείβεηαη απφ ηηο εμππεξεηνχκελεο επηρεηξήζεηο ή απφ ηα άηνκα, πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ απνρσξεηεξίσλ απηψλ θαη ηα νπνία ζα θαηαβάινπλ ην θαζνξηζκέλν γηα θάζε ρξήζε αληίηηκν.
Πηα εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή πνηψλ θαη ζηα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο θαγεηψλ, γιπθηζκάησλ, πνηψλ
θιπ. ζε θαζηζκέλνπο πειάηεο νη ιεθάλεο ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη νπξεηεξίσλ ζα απνιπκαίλνληαη θαζεκεξηλά κε δηάιπκα εγθεθξηκέλνπ αληηζεπηηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο
πεξεζίαο.

Αξζξν 26
Σψξνο πιχζεσο ζθεπψλ θαη ηξφπνο πιχζεσο ηνχησλ

1. Πηα θαηαζηήκαηα παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο θαγεηψλ, γιπθηζκάησλ ή άιισλ θαηαζθεπαζκάησλ
θαη ζηα εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή πνηψλ γεληθά ζα ππάξρεη ηδηαίηεξνο ρψξνο αλάινγνπ πξνο ην είδνο
θαη ην κέγεζνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ εκβαδνχ θαη ζπγθξνηήκαηνο, ζηνλ νπνίν ζα γίλεηαη
ε πιχζε ησλ ζθεπψλ ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ γηα ηελ παξαζθεπή ή επεμεξγαζία ή/θαη γηα ηε δηάζεζε
ησλ αλσηέξσ εηδψλ.
2. Ν αλσηέξσ ρψξνο ζα ρσξίδεηαη απφ ηνπο άιινπο ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ κε
ρψξηζκα, ηνίρν ή άιιε θαηαζθεπή απφ αλζεθηηθά ζηελ πγξαζία πιηθά, ην νπνίν, αλ δελ θζάλεη κέρξη
ηελ νξνθή, ζα έρεη χςνο 2 κ. ηνπιάρηζηνλ, εθηφο αλ απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ή άιιεο
ζρεηηθήο γεηνλνκηθήο Γηαηάμεσο, γηα νξηζκέλα είδε θαηαζηεκάησλ ή εξγαζηεξίσλ, πξνβιέπεηαη ε
ζπλχπαξμε ηνπ ρψξνπ ηνχηνπ κε άιια δηακεξίζκαηα ρσξίο δηαρσξηζκφ.
Ρν δάπεδν ζα θαιχπηεηαη θαζνιηθά απφ ζπλερέο θαη αδηαπφηηζην, ιείν θαη κε εχζξηπην πιηθφ, κε θαηάιιειεο θιίζεηο πξνο θξεάηην δαπέδνπ, εθνδηαζκέλν κε ζηθψλη, γηα ηνλ εχθνιν θαζαξηζκφ ηνπ θαη
μέπιπκα κε λεξφ. Δπίζηξσζε ηνπ δαπέδνπ ηνπ ρψξνπ ηνχηνπ κε θχιια πιαζηηθήο χιεο ή
κε κνπζακά ή κε ζαλίδεο απαγνξεχεηαη.
Νη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ κέρξη χςνο 1,00 κ. ζα είλαη επελδπκέλεο κε πιαθίδηα εθπαισκέλεο πνξζειάλεο ή ειαηνρξσκαηηζκέλεο, αθνχ ππνζηνχλ ηελ απαξαίηεηε πξνεξγαζία (ζπαηνπιάξηζκα θιπ.)
γηα λα γίλνπλ αδηαπφηηζηεο θαη ιείεο. Ξάλσ απφ ην χςνο ησλ 1,20 κ. νη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ζα πδξνρξσκαηίδνληαη. Πηελ πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ επηθάλεηεο ζα ειαηνρξσκαηηζζνχλ, ηα ηκήκαηά
ηνπο, πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ηνπο λεξνρχηεο, ζα θαιχπηνληαη απαξαίηεηα, ζε χςνο 0,50 κ., κε
πιαθίδηα εθπαισκέλεο πνξζειάλεο ή κε πιάθεο καξκάξνπ ή κε αλνμείδσην ράιπβα.
3. Γηα ηελ πιχζε ησλ ζθεπψλ ζα ππάξρεη ζχζηεκα αλάινγνπ αξηζκνχ ιεθαλψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ, ζην παξφλ άξζξν θαη ζηα νηθεία άξζξα ηεο παξνχζαο. Νη ιεθάλεο ζα είλαη απφ
αλνμείδσην κέηαιιν, ρσξίο εζσηεξηθέο γσλίεο, θαη θάζε κηα ζα θέξεη ζηνλ ππζκέλα νπή, ε νπνία ζα
θιείλεη κε ειαζηηθφ πψκα γηα ηελ θαηαθξάηεζε ηνπ λεξνχ ή/θαη ηελ απνκάθξπλζή ηνπ, φηαλ απηή επηβάιιεηαη.
Γελ απνθιείεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ιεθαλψλ απφ κάξκαξν ή άιιν αδηαπφηηζην πιηθφ, εθφζνλ ζα πιεξνχλ ηνπο πεξηγξαθφκελνπο αλσηέξσ φξνπο.
4. Κε ηνλ φξν "ζχζηεκα πιχζεσο ζθεπψλ" ελλνείηαη ην ζχλνιν ησλ ιεθαλψλ, πνπ βξίζθνληαη ζηε
ζεηξά (ε κία δίπια απφ ηελ άιιε) θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ πιχζε νξηζκέλνπ είδνπο ζθεψλ, φπσο εηδηθά αλαθέξεηαη θαησηέξσ ζην παξφλ άξζξν θαη ζηα νηθεία άξζξα ηεο παξνχζαο.
Ρν θάζε ζχζηεκα πιχζεσο ζθεπψλ ζα ζπλδέεηαη κε ηελ εζσηεξηθή πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε απνρεηεχζεσο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ κε παξεκβνιή πδξαπιηθνχ ζίθσλα.
5. Πε θάζε ζχζηεκα πιχζεσο ζθεπψλ ζα ππάξρεη εγθαηάζηαζε θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ κε αλάινγν
αξηζκφ ξπζκηδφκελσλ θξνπλψλ (κπαηαξίεο), ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξνρή ζε φιεο ηηο ιεθάλεο λεξνχ ζε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, αλάινγα κε ην είδνο θαη ην βαζκφ ξππάλζεσο ησλ ζθεπψλ θαη κε ηε
θάζε ηεο δηαδηθαζίαο πιχζεσο ηνχησλ (γηα ηελ πξφπιπζε ζθεπψλ, πνπ έρνπλ ππνιείκκαηα ιίπνπο,
απγνχ, θ.η.φκ. απαηηείηαη πνιχ δεζηφ λεξφ, γηα ην ζαπνχληζκά ηνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί λεξφ ζε
ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία, γηα δε ην μέπιπκά ηνπο αξθεηά δεζηφ λεξφ).
6. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηξερνχκελνπ δεζηνχ λεξνχ ζα ππάξρεη ζεξκνζίθσλαο επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο, εθηφο αλ ην θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην δηαζέηεη θεληξηθή εγθαηάζηαζε ζεξκάλζεσο λεξνχ.
Αλεμάξηεηα απφ ην ρξεζηκνπνηνχκελν ζχζηεκα ζεξκάλζεσο λεξνχ, ζα ππάξρεη θαη εθεδξηθφο ζεξκνζίθσλαο (έζησ θαη θνξεηφο ηαρπζεξκνζίθσλαο), γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ πεξηπηψζεσλ
βιάβεο ηνπ ππάξρνληνο θχξηνπ ζπζηήκαηνο ζεξκάλζεσο λεξνχ.
7. Ρα πνηήξηα, ηα θχπειια θαζε θ.η.φκ. ζα ζαπνπλίδνληαη ζηελ πξψηε ιεθάλε δηπινχ ζπζηήκαηνο
πιχζεσο ζθεπψλ (λεξνρχηεο κε δχν ιεθάλεο) κε δεζηφ λεξφ θαη ζαπνχλη ή άιιν θαηάιιειν θαη απνδεθηφ απφ πγεηνλνκηθήο απφςεσο πγξφ απνξξππαληηθφ θαη αθνινχζσο ζα μεπιχλνληαη ζηε δεχηεξε
ιεθάλε ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο κε άθζνλν ηξερνχκελν πνιχ δεζηφ λεξφ.
Γηα ηελ πιχζε ησλ πηάησλ, καραηξνπήξνπλσλ θιπ. ζθεπψλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξν ηξηπιφ ζχζηεκα (λεξνρχηεο κε ηξεηο ιεθάλεο).
Ρα πηάηα, αθνχ απαιιαγνχλ απφ ηα ππνιείκκαηα θαγεηψλ θιπ., θαζψο θαη ηα καραηξνπήξνπλα, ζα
πξνπιχλνληαη ζηελ πξψηε ιεθάλε κε άθζνλν πνιχ δεζηφ λεξφ θαη ζαπνχλη ή άιιν θαηάιιειν θαη
απνδεθηφ απφ πγεηνλνκηθήο απφςεσο πγξφ απνξξππαληηθφ, ψζηε λα δηαιπζνχλ θαη απνκαθξπλζνχλ
ηα ιίπε, νη ζάιηζεο θ.η.φκ., θαη αθνινχζσο ζα ζαπνπλίδνληαη ζηε δεχηεξε ιεθάλε κε δεζηφ λεξφ θαη
ζα μεπιχλνληαη ζηελ ηξίηε ιεθάλε κε άθζνλν ηξερνχκελν πνιχ δεζηφ λεξφ.
Γελ επηηξέπεηαη ε πιχζε ζθεπψλ ζε θνηλφ δνρείν ("καζηέιιν"), θαζψο θαη ε πιχζε πνηεξηψλ, θππέιισλ θαθέ θαη παξφκνησλ ζθεπψλ ζην ίδην ζχζηεκα, ζην νπνίν πιχλνληαη θαη ηα ζθεχε πνπ έρνπλ
ξππαλζεί κε ιίπνο, ζάιηζεο, απηά θ.η.φκ., πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ξεηψο αλαθέξνληαη ζηα
νηθεία άξζξα ηεο παξνχζαο.
8. Ρα ζθεχε, αθνχ πιπζνχλ, ζα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθφ θιίβαλν ζηεγλψζεσο ή, αλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο θιίβαλνο, ζε εηδηθή ζράξα γηα ζηξάγγηζε, κεηά ηελ νπνία ζα ζθνπγγίδνληαη κε θαζαξέο ιεπθέο

ή αλνηθηφρξσκεο πεηζέηεο, θαη αθνινχζσο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειεο πξνζήθεο ή εξκάξηα, γηα
λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο ζθφλεο θαη άιιεο ξππάλζεηο.
Νη ζράξεο ζηξαγγίζεσο ζθεπψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμίδσην κέηαιιν ή πιαζηηθέο. Ζ
ρξήζε μχιηλσλ ζραξψλ, αθφκε θαη επελδπκέλσλ κε κέηαιιν, απαγνξεχεηαη.
9. Πηα θαηαζηήκαηα, πνπ είηε ππνρξεσηηθά, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ή άιισλ
γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, είηε πξναηξεηηθά, δηαζέηνπλ ειεθηξηθά πιπληήξηα ζθεπψλ, πιελ ηνπ ζπζηήκαηνο πιχζεσο ησλ ζθεπψλ καγεηξηθήο ή δαραξνπιαζηηθήο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 10 ηνπ παξφληνο, ζα ππάξρεη θαη έλα ηξηπιφ ζχζηεκα πιχζεσο πηάησλ, πνηεξηψλ θιπ., γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζσξηλήο βιάβεο ηνπ πιπληεξίνπ. Κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ πιπληεξίνπ, ε νπνία πξέπεη λα γίλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηα κελ πηάηα ζα πιχλνληαη
θαλνληθά θαη ζηηο ηξεηο ιεθάλεο ηνπ αλσηέξσ ηξηπινχ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθφκελε
ζηελ παξ. 7 ηνπ παξφληνο δηαδηθαζία, ηα δε πνηήξηα, αθνχ θαζαξηζζεί θαιά ζην ζχζηεκα, ζα ζαπνπλίδνληαη ζηε δεχηεξε ιεθάλε ηνπ θαη ζα μεπιχλνληαη ζηελ ηξίηε κε άθζνλν ηξερνχκελν πνιχ δεζηφ
λεξφ.
10. Πηα θαηαζηήκαηα, πνπ παξαζθεπάδνπλ θαγεηά, γιπθίζκαηα θ.η.φκ., θαζψο θαη ζηα εξγαζηήξηα
ηξνθίκσλ ή πνηψλ γεληθά, γηα ηελ πιχζε ησλ ζθεπψλ καγεηξηθήο ή δαραξνπιαζηηθήο θιπ. ζα ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξν δηπιφ ζχζηεκα κε δχν βαζεηέο ιεθάλεο απφ αλνμείδσην κέηαιιν, πιελ ησλ
θαηαζηεκάησλ ή εξγαζηεξίσλ, γηα ηα νπνία νη εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ή άιιεο γεηνλνκηθήο
Γηαηάμεσο πξνβιέπνπλ ηε ρξήζε γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ κηαο κφλν βαζεηάο ιεθάλεο.
Αξζξν 27

Απαγσγή θαπλψλ, αεξίσλ θαχζεσο θιπ.

1. Ζ απαγσγή ησλ θαπλψλ, ηεο αηζάιεο θαη ησλ αεξίσλ θαχζεσο ηεο θαχζηκεο χιεο, θαζψο θαη ησλ
αεξίσλ θαη νζκψλ, πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ παξαζθεπή θαγεηψλ, ην ςήζηκν θξέαηνο θιπ., ζα γίλεηαη πιήξσο κε εηδηθφ απνξξνθεηηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα κε δηαρένληαη ζην πεξηβάιινλ θαη λα κελ
ελνρινχληαη νη πειάηεο, νη εξγαδφκελνη θαη νη πεξίνηθνη. Ζ ρνάλε ηνπ αλσηέξσ απαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ζα βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ εζηία ππξφο θαη ζα είλαη επαξθψλ δηαζηάζεσλ, ψζηε λα θαιχπηεηαη
φιε ε επηθάλεηα ηεο εζηίαο.
2. Ζ απαγσγή ησλ αεξίσλ θαχζεσο ηεο θαχζηκεο χιεο, ηνπ θαπλνχ θιπ. ζα γίλεηαη κέζσ ηεο θεληξηθήο θαπλνδφρνπ ηνπ θηηξίνπ, άιισο, αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ζα ηνπνζεηνχληαη ηδηαίηεξνη εμσηεξηθνί απαγσγνί ζσιήλεο, νη νπνίνη ζα θζάλνπλ πάλσ απφ ηε ζηέγε ηνπ θηηξίνπ, ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην, θαη ζε χςνο 0,50 κ. ςειφηεξα απφ απηήλ ή,, αλ ππάξρεη ςειφηεξν
γεηηνληθφ θηίξην, απφ ηε ζηέγε ηνπ γεηηνληθνχ ηνχηνπ θηηξίνπ, ψζηε λα κελ ελνρινχληαη νη πεξίνηθνη
γεληθά.
3. Πηα θαηαζηήκαηα ή εξγαζηήξηα, ζηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξηθέο εζηίεο ή ειεθηξηθνί θιίβαλνη ή σο θαχζηκε χιε ρξεζηκνπνηείηαη πγξαέξην ή θσηαέξην, αληί ηνπ αλσηέξσ απαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα επηηξαπεί ε εγθαηάζηαζε εηδηθνχ ζπζηήκαηνο θίιηξσλ, θαηάιιεινπ γηα ηελ πιήξε
εμνπδεηέξσζε ησλ αεξίσλ, νζκψλ θιπ., ην νπνίν ζα ζπληεξείηαη αλειιηπψο, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε
θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα απηήο. Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ απνδφζεσο θαη γεληθά ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ αλσηέξσ ζπζηήκαηνο θίιηξσλ, ε γεηνλνκηθή πεξεζία
δεηεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα ηεο πξνζθνκίζεη ζρεηηθή δήισζε ΛΓ 105/69 ηνπ εγθαηαζηάηε ηερληθνχ ή/θαη λα δεηήζεη ηνλ έιεγρν ηνχηνπ απφ ηελ αξκφδηα Κεραλνινγηθή πεξεζία.
4. Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ ην αλσηέξσ απαγσγηθφ ζχζηεκα ή ην ζχζηεκα
θίιηξσλ εμνπδεηεξψζεσο ησλ αεξίσλ, νζκψλ θιπ. νξηζκέλα θαηαζηήκαηα, εθφζνλ ηνχην αλαθέξεηαη
ξεηψο ζηα νηθεία άξζξα ηεο παξνχζαο ή ζε άιιε γεηνλνκηθή Γηάηαμε.

Αξζξν 28

Απνζήθεο

1. Ρα θαηαζηήκαηα θαη εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζα έρνπλ απνζήθε, αλάινγνπ κε ην κέγεζνο
θαη ην είδνο ηνχησλ εκβαδνχ, πξννξηδφκελε γηα ηε θχιαμε απνθιεηζηηθά ηξνθίκσλ ή πνηψλ. Αληηθείκελα άζρεηα κε ηα ηξφθηκα, φπσο είλαη ηα ζθεχε θαη φξγαλα θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ, κεηαρεηξηζκέλα
είδε ζπζθεπαζίαο θιπ., ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα κνιχλνπλ ή λα ξππάλνπλ ηα ηξφθηκα, ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ηδηαίηεξνπο ρψξνπο απνκνλσκέλνπο απφ ηα ηξφθηκα έζησ θαη κε μχιηλν ρψξηζκα.
Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ απνζήθε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ νξηζκέλα θαηαζηήκαηα, εθφζνλ ηνχην αλαθέξεηαη ξεηψο ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ή άιιεο γεηνλνκηθήο Γηαηάμεσο.

2. Νη αλσηέξσ απνζήθεο ζα ρσξίδνληαη απφ ηνπο άιινπο ρψξνπο κε ηνίρνπο, ζα αεξίδνληαη θαη θσηίδνληαη επαξθψο θαη δελ ζα έρνπλ πγξαζία.
Ζ θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα απνθιείεηαη ε είζνδνο πνληηθψλ θαη βιαβεξψλ εληφκσλ
θαη ε δεκηνπξγία εζηηψλ αλαπηχμεσο απηψλ.
Αλαιπηηθφηεξα:
α. Ρν δάπεδν ζα θαιχπηεηαη θαζνιηθά απφ ζπλερέο θαη αδηαπφηηζην, ιείν θαη κε εχζξηπην πιηθφ, κε
θαηάιιειεο θιίζεηο πξνο θξεάηηα δαπέδνπ εθνδηαζκέλα κε ζηθψληα, γηα ηνλ εχθνιν θαζαξηζκφ θαη
μέπιπκα κε λεξφ. Ρα ζηφκηα ησλ θξεαηίσλ ηνχησλ ζα θαιχπηνληαη κε κεηαιιηθέο ζράξεο, ηα αλνίγκαηα ησλ νπνίσλ δελ ζα είλαη κεγαιχηεξα απφ 5 ριζηκ.
β. Ζ νξνθή ζα είλαη θαηά πξνηίκεζε απφ κπεηφλ. Αλ απνζήθε ζηεγάδεηαη ζε ρψξν, πνπ θαιχπηεηαη
ακέζσο απφ θεξακσηή ή παξφκνηα ζηέγε, νη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηεο ζηέγεο απηήο ζα είλαη επελδπκέλεο κε ζαλίδεο ή άιιν θαηάιιειν θαη αλζεθηηθφ πιηθφ, κεηαμχ δε απηήο θαη ησλ ηνίρσλ δελ ζα
ππάξρνπλ αλνίγκαηα, απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα πεξάζνπλ πνληηθνί.
Πηηο απνζήθεο ηξνθίκσλ πξέπεη λα απνθιείεηαη ε μχιηλε θεπδνξνθή, αλ πάλσ απφ απηή δεκηνπξγνχληαη θελά, ηα νπνία πξνζθέξνληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη αλάπηπμε πνληηθψλ.
γ. Νη ηνίρνη ζε χςνο 0,30 κ. απφ ην δάπεδν ζα είλαη επελδπκέλνη κε κπεηφλ πάρνπο 2 εθηζηκ. ηνπιάρηζηνλ.
δ. Νη ζχξεο ζην θάησ κέξνο θαη ζε χςνο 0,20 κ. απφ ην δάπεδν ζα είλαη επελδπκέλεο κε ρνλδξή ιακαξίλα θαη ζα εθαξκφδνπλ ζην δάπεδν θαιά, ψζηε λα κελ αθήλνληαη αλνίγκαηα κεγαιχηεξα απφ 5
ριζηκ.
ε. Πηα παξάζπξα ζα ππάξρεη ζηξκαηφπιεγκα Λν 16, ην νπνίν ζα δηαηεξείηαη ζε ........ θαηάζηαζε.
3. Νη ζάθθνη θαη ηα κεγάια δνρεία, πνπ πεξηέρνπλ ηξφθηκα, ζα ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζε βάζξα χςνπο
0,30 κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ θαη ζε απφζηαζε 0,20 κ. απφ ηνλ ηνίρν. Ρξφθηκα πνπ πεξηέρνληαη ζε κηθξνχο πεξηέθηεο, ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ξάθηα.
Αλ γηα ηε θχιαμε ηξνθίκσλ ζε ρχκα ρξεζηκνπνηνχληαη μχιηλα θηβψηηα, απηά ζα είλαη επελδπκέλα
εζσηεξηθά κε αλνμείδσηε ιακαξίλα θαη ζα θιείλνπλ εξκεηηθά.
Πε αλαιινίσηα ηξφθηκα ζα δηαηεξνχληαη ζε ςπγεία επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο, αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ θαη ηεο θηλήζεσο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγαζηεξίνπ, ππφ ζπλζήθεο ζηαζεξήο ςχμεσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηεο παξνχζαο.
4. Αλ επηρείξεζε δηαηεξεί απνζήθε ηξνθίκσλ έμσ απφ ην θαηάζηεκα ή ην εξγαζηήξηφ ηεο, πξέπεη λα
εθνδηαζζεί κε εηδηθή άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο απηήο, ε νπνία ρνξεγείηαη αξκνδίσο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6, 7, 8, 9 θαη 10 ηεο παξνχζαο, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
5. Ζ ηπρφλ δηαηήξεζε απνζήθεο ηξνθίκσλ έμσ απφ ην θαηάζηεκα ή ην εξγαζηήξην ζα θαίλεηαη
ζηελ άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνχηνπ, έζησ θαη κε κεηαγελέζηεξε εγγξαθή, ε νπνία ζα θαηαρσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή θαη ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ε δηεχζπλζε
ηεο απνζήθεο, ψζηε λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ χπαξμή ηεο ηα αξκφδηα Νξγαλα πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ.
6. Γεληθά ζηηο απνζήθεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζα ππάξρεη απφιπηε ηάμε θαη θαζαξηφηεηα.

Αξζξν 29

Τπγεία, κεραλήκαηα, φξγαλα, ζπζθεπέο θαη ζθεχε

1. Ζ ζπληήξεζε ησλ επαιινίσησλ ηξνθίκσλ ζα γίλεηαη ζε ειεθηξηθά ςπγεία επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο θαη ππφ ηελ απαξαίηεηε, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ηξνθίκνπ θαη ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν ζπληεξήζεψο ηνπ, ζηαζεξή ςχμε, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ή άιισλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη γεληθά ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο Λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα.
Νπνπ δελ ππάξρεη ειεθηξηθφ ξεχκα είλαη δπλαηφ λα επηηξαπεί ε ρξήζε άιινπ είδνπο ςπγείσλ, θαηάιιεισλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απαξαίηεηε ζηαζεξή ςχμε (πγξαεξίνπ, πεηξειαίνπ θ.η.φκ.).
Απαγνξεχεηαη ε δηαηήξεζε επαιινίσησλ ηξνθίκσλ (θξέαο, γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, πάζηεο ή άιια
επαιινίσηα γιπθίζκαηα θιπ.) εθηφο ςπγείσλ. Αλ θαηαζηεκαηάξρεο επηζπκεί ηελ έθζεζε ηέηνησλ
ηξνθίκσλ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ εηδηθά ςπγεία πξνζήθεο.
2. Ρα ηξφθηκα ζα ηνπνζεηνχληαη ζηα ςπγεία κε ηάμε θαη θαηά ηξφπν πνπ λα απνθεχγεηαη ε αλάκεημή
ηνπο θαη ε κεηαμχ ηνπο επαθή θαη λα εμαζθαιίδεηαη ν επαξθήο αεξηζκφο ηνπο.
Ρξφθηκα, ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα ξππάλνπλ ή γεληθά λα επεξεάζνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (νζκή,
γεχζε θιπ.) άιια ηξφθηκα, ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ηδηαίηεξεο ζράξεο. Κηθξέο πνζφηεηεο εκθηαισκέλσλ
πνηψλ ή γάιαθηνο ζα ηνπνζεηνχληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ ςπγείνπ, αλ ζηηο ζράξεο ηνπ έρνπλ
ηνπνζεηεζεί θαγεηά, γιπθίζκαηα ή άιια ηξφθηκα ρχκα.

Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ζηα ςπγεία θάζε είδνπο δεκάησλ, ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα ξππάλνπλ
ην ςπγείν θαη ηα ζπληεξνχκελα ζ' απηφ ηξφθηκα.
Πε θαηαζηήκαηα κεγάιεο θηλήζεσο, θαζψο θαη ζηα εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ γεληθά, ζα επηβάιιεηαη ε
χπαξμε ηδηαίηεξσλ ςπγείσλ γηα ηα σκά ηξφθηκα θαη γηα ηα παξαζθεπαζκέλα θαγεηά ή γιπθίζκαηα.
Γηα ηα εκθηαισκέλα πνηά ζπληζηάηαη ε χπαξμε ηδηαίηεξσλ ςπγείσλ, αλ νη θάησ ρψξνη ησλ αλσηέξσ
ςπγείσλ δελ επαξθνχλ γηα ηελ ςχμε κεγάισλ πνζνηήησλ πνηψλ.
Γεληθά ηα ςπγεία ζα δηαηεξνχληαη απφιπηα θαζαξά.
3. Πε θάζε ςπγείν ζα ππάξρεη κνλίκσο ζεξκφκεηξν. Ππληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζεξκνκέηξνπ θαηά ηξφπν πνπ λα ειέγρεηαη ε ππάξρνπζα ζην ςπγείν ςχμε απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ.
4. Ρα κεραλήκαηα, ηα φξγαλα, νη ζπζθεπέο θαη ηα ζθεχε, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή,
επεμεξγαζία, ζπζθεπαζία, δηαθίλεζε θαη πξνζθνξά ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιειν θαη πγεηνλνκηθψο απνδεθηφ πιηθφ θαη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ρσξίο θζνξέο, νμηδψζεηο θαη παξακνξθψζεηο, θαη απφιπηα θαζαξά.
Αξζξν 30

Ηκαηηνθπιάθηα - Απνδπηήξηα

1. Πε θάζε θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζα ππάξρνπλ αηνκηθά ηκαηηνθπιάθηα πξνζσπηθνχ θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιειν θαη αλεθηηθφ πιηθφ (κέηαιιν, μχιν θ.η.φκ.), ζηα νπνία ζα
θπιάζζνληαη ηα ελδχκαηα ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε αηφκσλ. Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε
θαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνπνζέηεζε ησλ ελδπκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ εθηφο ηκαηηνθπιαθίσλ ζηνλ
ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγαζηεξίνπ ηξνθίκσλ ή πνηψλ, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο επφκελεο
παξαγξάθνπ.
2. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε ηα θαηαζηήκαηα (φρη φκσο θαη ηα εξγαζηήξηα) ηξνθίκσλ, ζηα νπνία απαζρνιείηαη κφλνλ έλα άηνκν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ελδχκαηα ηνχηνπ ζα
θξέκνληαη ζε εηδηθή γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ θαηάιιειε ζέζε, καθξπά απφ ηξφθηκα θαη ζθεχε θαγεηψλ,
γιπθηζκάησλ ή πνηψλ.
3. Ρα ηκαηηνθπιάθηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ηδηαίηεξν εηδηθφ ρψξν, απνκνλσκέλν απφ ην θπξίσο θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην έζησ θαη κε μχιηλν παξαπέηαζκα. Ν ρψξνο απηφο, θαινχκελνο απνδπηήξην πξνζσπηθνχ, φπνπ είλαη δπλαηφ, ζα απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ απνρσξεηεξίνπ πξνζσπηθνχ θαη ζα έρεη εκβαδφλ ππνινγηδφκελν ζε 1 η.κ., ηνπιάρηζηνλ, γηα θάζε απαζρνινχκελν άηνκν.
Γελ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε απαδπηεξίνπ πξνζσπηθνχ ζηα θαηαζηήκαηα θαη εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή πνηψλ, ζηα νπνία ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλνο, ην πνιχ κέρξη ηξία
άηνκα θαηά βάξδηα, εθφζνλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηκαηηνθπιαθίσλ ζα ππάξρεη θαηάιιεινο ρψξνο,
έζησ θαη λνεηψο ρσξηζκέλνο απφ ηνπο άιινπο ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο.

Αξζξν 31

Δπηπια

1. Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα ζηα θαηαζηήκαηα ή εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή πνηψλ έπηπια ζα είλαη θαιήο
θαηαζθεπήο κε ιείεο, ειαηνρξσκαηηζκέλεο ή ζηηιβσκέλεο, επηθάλεηεο θαη ζα δηαηεξνχληαη απφιπηα
θαζαξά.
2. Νη νξηδφληηεο επηθάλεηεο νξηζκέλσλ επίπισλ (πάγθνη), πάλσ ζηηο νπνίεο γίλνληαη νπνηνηδήπνηε
ρεηξηζκνί ηξνθίκσλ (παξαζθεπή, επεμεξγαζία ζπζθεπαζία θ.ι.π.), ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ
αδηαπφηηζην θαη ζθιεξφ πιηθφ (κάξκαξν, αλνμίδσηνο ράιπβαο ή, αλ επηβάιεηαη γηα ηερληθνχο ιφγνπο,
ζθιεξφ μχιν) ρσξίο ξσγκέο ή άιιεο θζνξέο.
3. Νη πξνζζήθεο θαη ηα εξκάξηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έθζεζε ή γηα ηε θχιαμε ηξνθίκσλ ή
ζθεπψλ παξαζθεπήο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζθνξάο ηξνθίκσλ ή πνηψλ, ζα θιείλνπλ εξκεηηθά, ψζηε
λα εκπνδίδεηαη ε είζνδνο πνληηθψλ, βιαβεξψλ εληφκσλ θαη θνληνξηνχ.
Νη πξνζήθεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε θχιαμε ηξνθίκσλ, ηα νπνία έρνπλ αλάγθε αεξηζκνχ, ζα
θαιχπηνληαη κε ζηξκαηφπιεγκα Λν 16, ζα ηνπνζεηνχληαη φκσο ζε κέξε απξφζβιεηα απφ ηνλ θνληνξηφ.
4. Ξιελ ησλ αλσηέξσ, ηα έπηπια ζα πιεξνχλ, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ, ζην νπνίν αλήθνπλ, θαη ηνπο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ άξζξσλ
ηεο παξνχζαο ή άιιεο γεηνλνκηθήο Γηαηάμεσο.

Αξζξν 32

Θαζαξηφηεηα

1. Νινη γεληθά νη εζσηεξηθνί θαη αθάιππηνη ρψξνη ησλ θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ
ή/θαη πνηψλ, θαζψο θαη ηα θάζε είδνπο έπηπια, ζθεχε, εξγαιεία, ζπζθεπέο, είδε ηκαηηζκνχ θιπ., πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζα δηαηεξνχληαη θαζαξά κε ηε θξνληίδα θαη ηελ επζχλε
ηνπ θαηαζηεκαηάξρε ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρεηξήζεσο, νξηδφκελνπ κε ππεχζπλε δήισζε
ηνπ επηρεηξεκαηία, θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ππεχζπλνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ.
2. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε πξηνληδηνχ ή άιισλ παξνκνίσλ πιψλ θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δαπέδσλ.
Δμαηξεηηθά, επηηξέπεηαη ε ρξήζε πξηνληδηνχ θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δαπέδσλ ησλ θξενπσιείσλ θαη
ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ ρψξσλ πιχζεσο ζθεπψλ ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ
παξαζθεπάδνπλ θαγεηά, γιπθίζκαηα θ.η.φκ., κε ηελ πξνυφζεζε φηη ηα πξηνλίδηα ζα απνκαθξχλνληαη
ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ηνπο.
3. Γελ επηηξέπεηαη ε παξνπζία πεξηηηψλ αληηθεηκέλσλ θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο (θηβψηηα θαθάζηα
θιπ.) ζηνπο ρψξνπο πσιήζεηο θαη ζηα παξαζθεπαζηήξηα ησλ θαηαζηεκάησλ ή εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ
ή/θαη πνηψλ.
Ρέηνηα είδε πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απζεκεξφλ απφ ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο ή, αλ πξφθεηηαη λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα θπιάζζνληαη ζε εηδηθή απνζήθε, ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ ηξφθηκα, φπσο
νξίδεη ην άξζξν 28 ηεο παξνχζαο. Θαη' εμαίξεζε, ζηα νπσξνπσιεία ηα θελά θαθάζηα κπνξεί λα
απνκαθξχλνληαη ηελ επφκελε κέξα ηεο ρξήζεψο ηνπο.

Αξζξν 33

Απνξξίκκαηα

1. Ρα πξνεξρφκελα απφ ηε ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ απνξξίκκαηα ζα θπιάζζνληαη πξνζσξηλά ζε θαηάιιεια θαη εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ πξννξηδφκελα δνρεία, ηα νπνία ζα πιεξνχλ ηνπο θαησηέξσ φξνπο:
α. Θα έρνπλ θαηαζθεπαζζεί απφ πιηθφ αδηαπφηηζην θαη αλζεθηηθφ, ην νπνίν δελ ζα νμηδψλεηαη εχθνια θαη γεληθά δελ ζα θαηαζηξέθεηαη θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Παλ ηέηνηα πιηθά αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ε
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα θαη ην πιαζηηθφ.
β. Ζ θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη αξθεηά ηζρπξή, ψζηε λα κελ παξακνξθψλνληαη ή θαηαζηξέθνληαη θαηά ηε ρξήζε ηνπο.
γ. Ζ ρσξεηηθφηεηά ηνπο λα επηηξέπεη ηνπο επρεξείο ρεηξηζκνχο.
δ. Ρν ζρήκα ηνπο λα παξέρεη επαξθή επζηάζεηα θαη λα επηηξέπεη ηελ επρεξή εθθέλσζε θαη θαζαξηζκφ ηνπο.
ε. Λα θέξνπλ θάιπκκα, ην νπνίν ζα εθαξκφδεη ζηα ρείιε ηνπ δνρείνπ ζηεγαλά, ψζηε λα απνθιείεηαη
ε είζνδνο ζ' απηά εληφκσλ θαη πνληηθψλ, θαζψο θαη ε παξαβίαζή ηνπο απφ ηα αλαδεηνχληα ηξνθή
δψα (ζθχινη, γάηεο). Ππληζηάηαη ηα θαιχκκαηα λα ζπλδένληαη κφληκα κε ηα δνρεία, γηα λα κε ράλνληαη.
Ρα δνρεία απνξξηκκάησλ ζα δηαηεξνχληαη πάληνηε ζε θαιή θαηάζηαζε θαη απφιπηα θαζαξά.
Απαγνξεχεηαη ε ζπγθέληξσζε απνξξηκκάησλ ζε μχιηλα ή ράξηηλα θηβψηηα, ζε θαιάζηα ή θαθάζηα θαη
ζε θάζε είδνπο θαιπκκέλα ή αθάιππηα δνρεία, πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο αλσηέξσ φξνπο ή δελ δηαηεξνχληαη θαζαξά.
2. Γηα λα κελ ξππαίλεηαη εχθνια ην εζσηεξηθφ ησλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ θαη γηα λα κελ θζείξνληαη απηά εχθνια θαηά ηνπο δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο απφ ηα Ππλεξγεία Θαζαξηφηεηαο, ζπληζηάηαη ε
ρξήζε εηδηθψλ πιαζηηθψλ ζάθθσλ, νη νπνίνη ζα ηνπνζεηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ δνρείσλ, θαηά
ηξφπν πνπ ηα άθξα ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ ζάθθνπ λα αλαδηπιψλεηαη πεξηκεηξηθά ζηα ρείιε ηνπ ζηνκίνπ
ηνπ δνρείνπ.
Νηαλ γεκίζνπλ νη πιαζηηθνί ζάθθνη ζα αθαηξνχληαη απφ ηα δνρεία, ζα δέλνληαη θαιά θαη αθνινχζσο
ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειε ζέζε, καθξπά απφ ηξφθηκα θαη ζθεχε, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα απνθνκηζζνχλ απφ ην Ππλεξγείν Θαζαξηφηεηαο.
3. Πηα κεγάια θαηαζηήκαηα θαη εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή πνηψλ, θαζψο θαη ζε ζπγθξνηήκαηα θαηαζηεκάησλ Γεκνηηθψλ, Θνηλνηηθψλ θιπ. Αγνξψλ, ζα ππάξρνπλ εηδηθνί ρψξνη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
γεκάησλ ζάθθσλ ή δνρείσλ απνξξηκκάησλ κέρξη ηε ζηηγκή ηεο παξαιαβήο ηνπο απφ ηα Ππλεξγεία
Θαζαξηφηεηαο. Νη ρψξνη απηνί πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο εμήο φξνπο:
α. Θα βξίζθνληαη ζε ζέζεηο απνκνλσκέλεο θαη απφθξπθεο, αιιά θαη επρεξψο πξνζπειάζηκεο.
β. Θα δηαηεξνχληαη θιεηζηνί θαη ζα αεξίδνληαη θαιά.
γ. Ρν δάπεδν θαη νη ηνίρνη ζα είλαη απφ αδηαπφηηζην θαη ιείν πιηθφ, ψζηε λα θαζαξίδνληαη εχθνια.
δ. Ρν δάπεδν ζα έρεη θιίζε πξνο θξεάηην δαπέδνπ, εθνδηαζκέλν κε ζηθψλη, γηα ηνλ εχθνιν θαζαξηζκφ ηνπ θαη μέπιπκα κε άθζνλν λεξφ. Ρν ζηφκην ηνπ θξεαηίνπ δαπέδνπ ζα θαιχπηεηαη κε κεηαιιηθή
ζράξα, ηεο νπνίαο ηα αλνίγκαηα δελ ζα είλαη κεγαιχηεξα απφ 5 ριζηκ.

ε. Πηα αλνίγκαηα θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ ζα ηνπνζεηείηαη ζηξκαηφπιεγκα Λν 16 γηα λα παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο κπγψλ θαη άιισλ βιαβεξψλ εληφκσλ.
ζη. Θα παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο πνληηθψλ.
δ. Θα δηαηεξνχληαη πάληνηε ζε θαιή θαηάζηαζε, θαζαξνί θαη απαιιαγκέλνη απφ έληνκα θαη πνληηθνχο.
4. Νη γεκάηνη ζάθθνη θαη ηα δνρεία απνξξηκκάησλ ζα κεηαθέξνληαη ζηηο θαζνξηζκέλεο γηα ηελ απνθνκηδή ηνπο ζέζεηο ιίγν πξηλ πεξάζεη ην Ππλεξγείν Θαζαξηφηεηαο. Ζ ηνπνζέηεζε ζάθθσλ ή δνρείσλ
κε απνξξίκκαηα έμσ απφ ην θαηάζηεκα ή ην εξγαζηήξην απφ ηηο βξαδπλέο ψξεο ηεο πξνεγνχκελεο
ηεο εκέξαο δηειεχζεσο ηνπ Ππλεξγείνπ Θαζαξηφηεηαο απαγνξεχεηαη.
Δμαηξεηηθά, πξνθεηκέλνπ γηα θαηαζηήκαηα, πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηηο λπθηεξηλέο κφλνλ ψξεο, επηηξέπεηαη κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπο λα ηνπνζεηνχληαη νη ζάθθνη κε ηα απνξξίκκαηα ηνχησλ ζην
πεδνδξφκην, κπξνζηά ζην θαηάζηεκα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη δεκέλνη θαιά θαη ηνπνζεηεκέλνη κέζα ζηα δνρεία, ηα νπνία ζα θαιχπηνληαη ηειείσο, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε παξαβίαζή ηνπο απφ ηα
αδέζπηα δψα.
5. Νπνπ ππάξρεη Γεκνηηθή ή Θνηλνηηθή πεξεζία Θαζαξηφηεηαο ηα απνξξίκκαηα ζα απνθνκίδνληαη
απφ ηα Ππλεξγεία Θαζαξηφηεηαο ηεο πεξεζίαο απηήο, άιισο ζα απνκαθξχλνληαη θαη ζα ζάπηνληαη ζε
βαζείο ιάθθνπο, φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ θαη γεληθά ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, κε ηε θξνληίδα ηνπ θαηαζηεκαηάξρε ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρεηξήζεσο.

Αξζξν 34

Θαηνηθίδηα δψα

Απαγνξεχεηαη ε δηαηήξεζε ή ε είζνδνο θαηνηθίδησλ δψσλ ζηνπο ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ. πεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ παξφληνο είλαη ν θαηαζηεκαηάξρεο ή ν
ππεχζπλνο ηεο επηρεηξήζεσο.

Αξζξν 35

Δληνκνθηνλία - κπνθηνλία

1. Πηα θαηαζηήκαηα θαη εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πνληηθψλ θαη ησλ βιαβεξψλ εληφκσλ (κχγεο, θαηζαξίδεο θιπ.), ησλ νπνίσλ ε
παξνπζία ζε ηέηνηνπο ρψξνπο ζα απνηειεί απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ξππάλζεσο ηνχησλ.
2. Νη ππεχζπλνη ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ αξκφδηα γεηνλνκηθή
πεξεζία θαη λα δεηνχλ νδεγίεο γηα ηα ελδεηθλπφκελα κέζα (κεραληθά ή ρεκηθά) απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη πην αθίλδπλεο δηά ηνλ άλζξσπν θαηαπνιεκήζεσο ησλ πνληηθψλ θαη ησλ βιαβεξψλ εληφκσλ.
3. Αλεμάξηεηα απφ ηελ ππφδεημε ησλ αλσηέξσ κέζσλ, ε γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί λα επηβάιεη
θαη αλάινγα πξνιεπηηθά κέηξα, ζαλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο, γηα ηελ απνθπγή
εηζφδνπ ησλ πνληηθψλ θαη βιαβεξψλ εληφκσλ ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγαζηήξην ηξνθίκσλ ή πνηψλ.

Αξζξν 36

Ξξνζσπηθφ

1. Νη απαζρνινχκελνη ζηα θαηαζηήκαηα θαη ζηα εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή πνηψλ, αλεμαξηήησο ηεο
ζρέζεσο απηψλ κε ηελ επηρείξεζε (επηρεηξεκαηίεο ή θαη κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ππάιιεινη, εξγάηεο θιπ.), ζα είλαη θαζαξνί, ζα έρνπλ θνκκέλα λχρηα θαη πεξηπνηεκέλε θαη θαζαξή θφκε θαη, εθφζνλ δηαηεξνχλ ηέηνηα, γελεηάδα.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο ζα θνξνχλ ιεπθή ή αλνηθηφρξσκε κπινχδα, θαζψο θαη νκνηφρξσκε πνδηά θαη θάιπκκα θεθαιήο, αλ αζρνινχληαη κε ηελ παξαζθεπή, επεμεξγαζία θαη ζπζθεπαζία
ηξνθίκσλ ή πνηψλ. Γεληθά, ηα αλσηέξσ άηνκα ζα έρνπλ άςνγε εκθάληζε.
2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δεχηεξνπ εδάθηνπ ηεο ρνξεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζρεηηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα ησλ εηδψλ ηκαηηζκνχ, είλαη ζπλππεχζπλνη ν επηρεηξεκαηίαο θαη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε. Νη δαπάλεο ηφζν γηα ηελ πξνκήζεηα, φζν θαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ αλσηέξσ εηδψλ ηκαηηζκνχ ζα βαξχλνπλ ηελ επηρείξεζε.
3. Ρν αλσηέξσ πξνζσπηθφ δελ επηηξέπεηαη λα θνξεί θαηά ηηο ψξεο ηεο εξγαζίαο ηνπ κάιιηλα ελδχκαηα (απφ χθαζκα ή πιεθηά). Αλ ε ρξήζε ηέηνησλ

ελδπκάησλ επηβάιιεηαη ιφγσ ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, απηφ ζα γίλεηαη θαηά
ηξφπν πνπ λα θαιχπηνληαη ηα κάιιηλα ελδχκαηα απφ ηελ κπινχδα εξγαζίαο.
4. Δμαηξεηηθά, νη ζεξβηηφξνη ησλ εζηηαηνξίσλ, δαραξνπιαζηείσλ θ.η.φκ. θαηαζηεκάησλ πνιπηειείαο
θαη Α' θαηεγνξίαο επηηξέπεηαη λα θνξνχλ εηδηθή γηα ηελ εξγαζία ηνπο δαθέηηα, αθφκε θαη κάιιηλε,
καχξνπ ή άιινπ ρξψκαηνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα δηαηεξείηαη θαζαξή. Θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν νη
ζεξβηηφξνη γεληθά κπνξνχλ λα θνξνχλ ιεπθφ ππνθάκηζν.
5. Νη απαζρνινχκελνη ζε θαηαζηήκαηα ή εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ απαγνξεχεηαη λα θνηκνχληαη ζε ρψξνπο εξγαζίαο ή αθφκε θαη ζε βνεζεηηθνχ ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγαζηεξίνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ζπγθξφηεζε ππλνδσκαηίσλ ζε επηθνηλσλνχληεο κε ην θαηάζηεκα ή ην εξγαζηήξην ρψξνπο. Ζ παξνπζία εηδψλ θιηλνζηξσκλήο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ή ζηνπο βνεζεηηθνχο
ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ ή ζε επηθνηλσλνχληεο κ' απηφ ρψξνπο απνηειεί απνδεηθηηθφ ζηνηρείν παξαβάζεσο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
6. Νη απαζρνινχκελνη ζηα θαηαζηήκαηα θαη εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ σο ρεηξηζηέο ή πσιεηέο ηξνθίκσλ ή πνηψλ, ζεξβηηφξνη θ.α. (θχξην πξνζσπηθφ) είλαη θπξίσο ππεχζπλνη γηα ηελ αηνκηθή
ηνπο θαζαξηφηεηα θαη νθείινπλ λα ειέγρνπλ ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ηκήκαηφο ηνπο θαη ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζ' απηφ εμνπιηζκνχ (ζθεπψλ, ζπζθεπψλ, επίπισλ θιπ.), γηα ηελ νπνία είλαη ζπλππεχζπλνη
κε ηνλ θαηαζηεκαηάξρε ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρεηξήζεσο θαη ην εληεηαικέλν πξνζσπηθφ
θαζαξηφηεηαο, εθηφο αλ απνδεηρζεί φηη ε επηρείξεζε δελ παξέρεη ηα απαξαίηεηα κέζα γηα
ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ, επίπισλ, ζπζθεπψλ, ζθεπψλ, θιπ. ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ,
νπφηε ηελ επζχλε γηα ηε κε ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηνχησλ έρεη κφλνλ ν θαηαζηεκαηάξρεο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ.
Ρα αλσηέξσ άηνκα, πέξα απφ ηνλ έιεγρν ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ ηκήκαηφο ηνπο θαη ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζ' απηφ εμνπιηζκνχ, νθείινπλ λα παίξλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζην ηκήκα ηνπο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο.
Ρν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαζαξηζκνχ ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθά (ζθεχε, ζπζθεπέο,
κεραλήκαηα, έπηπια) θαη ησλ ρψξσλ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ (ιαληδέξεο, θαζαξίζηξηα θ.α.) είλαη θαηά θχξην ιφγν ππεχζπλν γηα ηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε
ηεο εξγαζίαο ηνπ, εθφζνλ ζα απνδεηρζεί φηη ν θαηαζηεκαηάξρεο παξέρεη ηα απαξαίηεηα γηα ηνλ ζθνπφ
απηφλ κέζα.
7. Νη απαζρνινχκελνη ζε θαηαζηήκαηα ή εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ ζα είλαη πγηείο θαη ζα
έρνπλ βηβιηάξην πγείαο, φπσο νξίδεη ην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο.
[ Πε πεξίπησζε λνζήζεσο αηφκνπ απαζρνινπκέλνπ ζε θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ απφ ηπθνεηδή ππξεηφ, παξάηπθν, δπζεληεξία, θπκαηίσζε ή άιιν κεηαδνηηθφ λφζεκα, ε επηρείξεζε θαη ν ηαηξφο πνπ δηέγλσζε ην πεξηζηαηηθφ, νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ έγθαηξα πεξί ηνχηνπ
ηελ αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία, ε νπνία ακέζεσο πξνθνξηθψο θαη ζε ζπλέρεηα εγγξάθσο εηδνπνηεί
ηνλ ππεχζπλν ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αζζελνχο απφ ηελ εξγαζία ηνπ.]
***Ρν εληφο [ ] εδάθην θαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 12 ηεο ππ'αξηζκ. 8405/29.10-11.11.1992 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ γείαο Ξξφλνηαο (ΦΔΘ Β'665).
Ν αζζελήο γηα λα κπνξέζεη λα επαλέιζεη ζηελ εξγαζία ηνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ζηελ αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία βεβαίσζε ηαηξνχ ηνπ Η.Θ.Α. ή πξνθεηκέλνπ γηα επαγγεικαηία απαζρνινχκελν
ζηελ επηρείξεζή ηνπ, ηαηξνχ ηνπ νηθείνπ Αζθαιηζηηθνχ Νξγαληζκνχ ή ηεο νηθείαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη φηη, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί κε ηαηξηθή θαη απαξαίηεηα εξγαζηεξηαθή
εμέηαζε, δελ είλαη θνξέαο επηθίλδπλσλ κηθξνβίσλ θαη ηψλ ή παξαζίησλ.
Πηε ζπλέρεηα ε αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία θαηά ηελ θξίζε ηεο ζα εγθξίλεη ή φρη ηελ επάλνδν
ζηελ εξγαζία ηνπ αηφκνπ πνπ απνκαθξχλζεθε απ' απηή γηα ιφγνπο πγείαο, εηδνπνηψληαο εγγξάθσο
ηνπ ππεχζπλν ηεο επηρεηξήζεσο ή ηνλ ίδην ηνλ επαγγεικαηία.
Ρν άηνκν πνπ απνκαθξχλζεθε απφ ηελ εξγαζία ηνπ γηα ιφγνπο πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη ζ'
απηή κπνξεί λ' απεπζπλζεί θαη απ' επζείαο ζηελ αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία ε νπνία ζα ηνλ παξαπέκςεη γηα εξγαζηεξηαθή εμέηαζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο ζα εγθξίλεη ή φρη ηελ επάλνδν ζηελ εξγαζία
ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ.
Γεληθά, ε γεηνλνκηθή πεξεζία κπνεί λα απαγνξεχζεη, πξφζθαηξα ή νξηζηηθά, ηελ εξγαζία ζε φπνην
άηνκν θξίλεη επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία, είηε γηαηί πάζρεη απφ κεηαδνηηθφ λφζεκα ή είλαη κηθξνβηνθφξν ηέηνηνπ λνζήκαηνο, είηε γηαηί επαλεηιεκκέλα έρεη δηαπηζησζεί φηη δελ θξνληίδεη γηα ηελ αηνκηθή ηνπ θαζαξηφηεηα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV'
Δηδηθνί φξνη ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ ή θαη πνηψλ
Αξζξν 37
Θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο πνηψλ, ρσξίο θαγεηφ, ζε θαζηζκέλνπο πειάηεο
1. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη ζηα θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία πξνζθέξνληαη ζε
θαζηζκέλνπο πειάηεο θαθέο θαη άιια ξνθήκαηα, νξηζκέλα είδε γιπθηζκάησλ, πνπ παξαζθεπάδνληαη
ζε αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα, αλαςπθηηθά πνηά θαη νηλνπλεπκαηψδε πνηά κε ζπλνδεία
ή κε πξφρεηξνπ κεδέ, ν νπνίνο πξνζθέξεηαη φπσο θέξεηαη ζην εκπφξην ρσξίο ηδηαίηεξε επεμεξγαζία
ζην θαηάζηεκα (ειηέο, ζαιάκη, ηπξί, αγγνχξη, ληνκάηα, απγφ βξαζηφ, μεξνί θαξπνί θ.η.φκ.), θαζψο
θαη ηφζη ή άιινπ είδνπο ζάληνπτηο, πνπ πεξηέρνπλ είδε, ηα νπνία δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξε επεμεξγαζία
ζην θαηάζηεκα, ηπξί ηεγαληζηφ, ινπθάληθν βξαζηφ ή ςεηφ ή ηεγαληζηφ θαη βξαζηφ ή ςεηφ ρηαπφδη.
2. Αλαιφγσο ησλ θπξίσο πξνζθεξνκέλσλ ζε έλα θαηάζηεκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ εηδψλ, ην θαηάζηεκα ηνχην ραξαθηεξίδεηαη σο:
α. Θαθελείν (παξαδνζηαθφ), αλ πξνζθέξνληαη ζ' απηφ θπξίσο ειιεληθφο θαθέο θαη κε νπνηνδήπνηε
άιιν ηξφπν παξαζθεπαζκέλνο θαθέο θαη άιια ξνθήκαηα, γιπθά θνπηαιηνχ θαη ηαςηνχ, ηππνπνηεκέλα
παγσηά θαη πνηά, γεληθά, είηε νηλνπλεπκαηψδε, είηε αλαςπθηηθά (εκθηαισκέλα θαη κε).
Ρα νηλνπλεπκαηψδε πνηά πξνζθέξνληαη κε ηε ζπλνδεία ή κε πξφρεηξνπ κεδέ, ν νπνίνο πξνζθέξεηαη
φπσο θέξεηαη ζην εκπφξην, ρσξίο ηδηαίηεξε επεμεξγαζία ζην θαηάζηεκα (ειηέο, ζαιάκη, ηπξί, αιίπαζηα, αγγνχξη, ληνκάηα, απγφ βξαζηφ, μεξνί θαξπνί θ.η.φκ.), θαζψο θαη ηπξί ηεγαληζηφ, ινπθάληθν
βξαζηφ ή ςεηφ ή ηεγαληζηφ θαη ρηαπφδη βξαζηφ ή ςεηφ.
β. Θαθεηεξία (εθζπγρξνληζκέλν θαθελείν), αλ πξνζθέξνληαη ζ' απηφ θπξίσο θάζε είδνπο θαθέο θαη
άιια ξνθήκαηα, πνηά νηλνπλεπκαηψδε θαη αλαςπθηηθά, νξηζκέλα γιπθίζκαηα, φπσο γιπθά θνπηαιηνχ, γιπθά ηαςηνχ, πάζηεο, ακπγδαισηά, θψθ, εθιαίξ, παγσηά γεληθά, θαη ηπξφπηηηεο, ηφζη ή θαη
άιινπ είδνπο ζάληνπτηο, ηα νπνία πεξηέρνπλ είδε, πνπ δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξε επεμεξγαζία ζην θαηάζηεκα.
Ρα νηλνπλεπκαηψδε πνηά πξνζθέξνληαη κε ηε ζπλνδεία ή κε πξφρεηξνπ κεδέ, ν νπνίνο πξνζθέξεηαη
φπσο θέξεηαη ζην εκπφξην ρσξίο ηδηαίηεξε επεμεξγαζία ζην θαηάζηεκα (ειηέο, ηπξί, ζαιάκη, αιίπαζηα
θιπ.).
γ. Κπαξ, αλ πξνζθέξνληαη ζ' απηφ θπξίσο νηλνπλεπκαηψδε πνηά, κε ηε ζπλνδεία ή κε πξφρεηξνπ
κεδέ, ν νπνίνο πξνζθέξεηαη φπσο θέξεηαη ζην εκπφξην, ρσξίο ηδηαίηεξε επεμεξγαζία ζην θαηάζηεκα
(ειηέο, ηπξί, ζαιάκη, αιίπαζηα, αγγνχξη, ληνκάηα, απγφ βξαζηφ, μεξνί θαξπνί θ.η.φκ.), θαζψο θαη ηπξφπηηηεο, ηφζη ή άιινπ είδνπο ζάληνπτηο, πνπ πεξηέρνπλ είδε, ηα νπνία δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξε επεμεξγαζία ζην θαηάζηεκα, ηπξί ηεγαληζηφ, ινπθάληθν βξαζηφ ή ςεηφ ή ηεγαληζηφ θαη ρηαπφδη βξαζηφ
ή ςεηφ.
Πην κπαξ είλαη δπλαηφ λα πξνζθέξνληαη πεξηζηαζηαθψο, πιελ ησλ αλσηέξσ εηδψλ, θαη θαθέο γεληθά
θαη δηάθνξα αλαςπθηηθά πνηά.
Ρν θαηάζηεκα, ζην νπνίν πξνζθέξεηαη θπξίσο θξαζί κε ηε ζπλνδεία ή κε ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ κεδέδσλ, ραξαθηεξίδεηαη εηδηθφηεξα σο νηλνπσιείν. Ρα νηλνπσιεία κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ θξαζί
ρχκα γηα θαηαλάισζε ζηελ θαηνηθία ηνπ πειάηε.
δ. Θπιηθείν, αλ πξνζθέξνληαη θαθέο ειιεληθφο ή άιινπ είδνπο θαθέο θαη ξνθήκαηα γεληθά, πνηά
νηλνπλεπκαηψδε θαη αλαςπθηηθά, νξηζκέλα είδε γιπθηζκάησλ, φπσο γιπθά θνπηαιηνχ, γιπθά ηαςηνχ,
θψθ, εθιαίξ, πάζηεο θαη παγσηά, ηφζη ή άιια ζάληνπτηο, πνπ πεξηέρνπλ είδε ηα νπνία δελ απαηηνχλ
ηδηαίηεξε επεμεξγαζία ζην θαηάζηεκα, θαη πίηηεο γεληθά.
Ρα νηλνπλεπκαηψδε πνηά πξνζθέξνληαη κε ηε ζπλνδεία ή κε πξφρεηξνπ κεδέ, ν νπνίνο πξνζθέξεηαη
φπσο θέξεηαη ζην εκπφξην ρσξίο ηδηαίηεξε επεμεξγαζία ζην θαηάζηεκα (ειηέο, ηπξί, αιίπαζηα, ζαιάκη,
ληνκάηα θ.η.φκ.)
Ρα αλσηέξσ γιπθίζκαηα, ηα ηεγαλεηά θαη νη πίηηεο ζα παξαζθεπάδνληαη ζε αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα, γεγνλφο πνπ ζα απνδεηθλχεηαη θάζε θνξά κε ηα ηηκνιφγηα πσιήζεσο.
Πηα θπιηθεία ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα νπνία θαηά θαλφλα ιεηηνπξγνχλ ζε ιέζρεο ζθαηξηζηήξηα, αίζνπζεο αλακνλήο αεξνδξνκίσλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ ή άιινπ είδνπο παξφκνηνπο ρψξνπο,
ζηνπο νπνίνπο παξακέλνπλ επί πνιχ ρξφλν θαζηζκέλνη πειάηεο, δελ ππάγνληαη ηα θπιηθεία, πνπ εμππεξεηνχλ πεξαζηηθνχο πειάηεο θαη πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 42 ηεο παξνχζαο.

"(ε) Αλνηθηφ Κπαξ (OPEΛ ΒΑR) είλαη ην θαηάζηεκα ζην νπνίν πξνζθέξνληαη ηα είδε πνπ πξνζθέξνληαη ζηα Κπαξ, ζχκθσλα κε ην εδάθην (γ) ηνπ παξφληνο.
Δπηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ΝΟΔΛ ΒΑR ζαλ αλεμάξηεην θαηάζηεκα ή κηθηφ κε άιια θαηαζηήκαηα κφλν
ηνπ άξζξνπ απηνχ".
***Ρν εληφο " " εδάθην ε' πξνζηέζεθε απφ ηελ ππ'αξηζκ. Α1/4162/1992 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο (ΦΔΘ Β'367).
3. Πηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ ζηηγκηαίαο παξαζθεπήο παγσηνχ, ππφ ηνπο πεξηγξαθφκελνπο ζηελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 39 ηεο παξνχζαο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο.
Δπίζεο επηηξέπεηαη ε παξαζθεπή θαη ε δηάζεζε ινπθνπκάδσλ ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε παξαζθεπή ηνχησλ ζα ζίγεηαη ζε ηδηαίηεξν παξαζθεπαζηήξην, φπσο
νξίδεηαη θαησηέξσ ζηελ παξ. 4α(2) ηνπ παξφληνο.
Ζ πξνζθνξά θαγεηψλ ζηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα απαγνξεχεηαη, εθηφο αλ ιεηηνπξγνχλ σο κηθηά θαηαζηήκαηα κε εζηηαηφξην, ζλαθ κπαξ, πηηζαξία θιπ, νπφηε ζα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε ζπγθξφηεζε,
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 38 θαη 40 ηεο παξνχζαο, θαη ζα κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ ηα επηηξεπφκελα γηα ην
ζπζηεγαδφκελν θαηάζηεκα είδε.
4. Ρα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα πιεξνχλ, εθηφο ησλ γεληθψλ φξσλ, πνπ αλαθέξνληαη
ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ πξνεγνχκελνπ Θεθαιαίνπ, θαη ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:
α. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ θαηαζηεκάησλ απαηηείηαη ρψξνο επαξθήο, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη άλεηεο εθηειέζεσο ησλ πξνβιεπνκέλσλ εξγαζηψλ θαη
παξακνλήο ησλ πειαηψλ, θαη πάλησο δελ ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ ην άζξνηζκα ησλ επηβαιιφκελσλ
κε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο ειάρηζησλ, εκβαδψλ ησλ απαξαίηεησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ θαηαζηήκαηνο, φπσο αλαιπηηθά θαζνξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα 1.
Ν ρψξνο θάζε θαηαζηήκαηνο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα δηακεξίζκαηα, ηα νπνία ζα πιεξνχλ,
πιελ ησλ φξσλ, πνπ επηβάιινπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θεθαιαίνπ III ηεο παξνχζαο ή άιισλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, θαη ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:
(I). Αίζνπζα πειαηψλ, ζηελ νπνία αλαπηχζζνληαη ηα ηξαπέδηα θαη ηα θαζίζκαηα θαη, πέξα απφ απηά,
ηνπνζεηνχληαη ην ςπγείν θαη ν κπνπθέο.
Ρν δάπεδν ηεο αλσηέξσ αίζνπζαο ζα είλαη αδηαπφηηζην θαη ιείν, φπσο νξίδεη ην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο. Ξξνθεηκέλνπ φκσο γηα θαηαζηήκαηα πνιπηεινχο θαηαζθεπήο, ε γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί
λα επηηξέςεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο νηθείαο Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο, ηελ επηθάιπςε ηνπ δαπέδνπ ηεο αίζνπζαο πειαηψλ κε ππξάληνρν ηάπεηα-κνθέηηα, αλ δηαπηζηψζεη
φηη ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα κέζα θαζαξηζκνχ ηνπ, αιιά θαη νθείιεη λα επηβάιεη ηελ αθαίξεζή ηνπ,
αλ δηαπηζηψζεηο φηη είλαη κφληκα αθάζαξηνο ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα είλαη αδχλαηνο ν θαζαξηζκφο
ηνπ.
Απαγνξεχεηαη ε επηθάιπςε ησλ ηνίρσλ ησλ αλσηέξσ αηζνπζψλ κε ςάζεο ή χθαζκα θαλαβηνχ (ιηλάηζα) θ.η.φκ. ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κε αδηαπφηηζην θαη κε ιείν πιηθφ, ην νπνίν δελ επηδέρεηαη πιχζηκν, επηηξέπεηαη φκσο ε ρξεζηκνπνίεζε γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ αδηάβξνρεο ηαπεηζαξίαο.
Δμαηξεηηθψο, πξνθεηκέλνπ γηα θαηαζηήκαηα πνιπηεινχο θαηαζθεπήο, επηηξέπεηαη, θαηφπηλ ζχκθσλεο
γλψκεο ηεο νηθείαο Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο, ε επηθάιπςε ησλ ηνίρσλ ησλ ελ ιφγσ αηζνπζψλ κε
ζηηιβσκέλν μχιν, κε ηνλ φξν φηη ηέηνηεο επηθάλεηεο ζα θαζνξίδνληαη ζπρλά, ψζηε λα δηαηεξνχληαη
ζπλερψο θαζαξέο θαη απαιιαγκέλεο απφ ζθφλεο. Δπίζεο, ζε θαηαζηήκαηα πνιπηεινχο θαηαζθεπήο επηηξέπεηαη, γηα ιφγνπο δηαθνζκεηηθνχο, ε δεκηνπξγία κε εηδηθή επεμεξγαζία αλψκαισλ, αιιά αδηαπφηηζησλ, επηθαληψλ ησλ ηνίρσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζρεκαηηδφκελεο θνηιφηεηεο ζα είλαη αβαζείο
θαη ιείεο, ψζηε λα πιχλνληαη εχθνια, θαη φηη ζα δηαηεξνχληαη θαζαξέο κε ηε θξνληίδα θαη ηελ επζχλε
ηνπ θαηαζηεκαηάξρε ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ.
Απαγνξεχεηαη ε επηθφιιεζε ζηνπο ηνίρνπο αθηζψλ, ιηζνγξαθηψλ θιπ. δηαθνζκεηηθψλ, δηαθσηηζηηθψλ θαη ελεκεξσηηθψλ έληππσλ πιηθψλ, εθηφο αλ απηά αλαξηψληαη ηνπνζεηεκέλα εληφο παιφθξαθησλ πιαηζίσλ, ηα νπνία ζα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη απαιιαγκέλα απφ ζθφλεο, ή είλαη ηέηνηα ε θαηαζθεπή ηνπο, ψζηε λα θαζαξίδνληαη εχθνια.

Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ή θαη ε αλάξηεζε ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο αίζνπζαο πειαηψλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ, γηα
ιφγνπο δηαθνζκεηηθνχο, κε ηνλ φξν φηη ηα αληηθείκελα απηά ζα είλαη απαιιαγκέλα απφ ζθφλεο θαη
γεληθά ζα δηαηεξνχληαη θαζαξά.
Ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ θαζηζκάησλ, πνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζνχλ ζηελ αίζνπζα πειαηψλ
ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηζνδπλακεί κε ην πειίθνλ ηεο δηαηξέζεσο ηνπ σθέιηκνπ
εκβαδνχ απηήο δηά ηνπ απαηηνχκελνπ γηα θάζε θάζηζκα ρψξνπ 1,40 η.κ., αλ ηα θαζίζκαηα είλαη
θηλεηά, ή 0,70 η.κ., αλ ηα θαζίζκαηα είλαη ζηαζεξά.
Υο σθέιηκνο ρψξνο ηεο αίζνπζαο πειαηψλ ελλνείηαη εδψ ν ρψξνο, ν νπνίνο πξνζθέξεηαη γηα ηελ
αλάπηπμε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπλνιηθήο εθηάζεσο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ αίζνπζα απηή ησλ ςπγείσλ, πξνζεθψλ, εξκαξηψλ, κπνπθέ, ηακείνπ
θιπ., θαζψο θαη, πξνθεηκέλνπ γηα Θέληξα Γηαζθεδάζεσο, ηεο πίζηαο θαη ηεο νξρήζηξαο ή ησλ ζηεξενθσληθψλ κεραλεκάησλ.
Θαη' εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ γηα κηθξά θαηαζηήκαηα, σο απαηηνχκελνο γηα θάζε θάζηζκα ρψξνο ζηελ αίζνπζα πειαηηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ν ρψξνο 1 η.κ., αλ ηα θαζίζκαηα είλαη θηλεηά,
ή 0,65 η.κ., αλ ηα θαζίζκαηα είλαη ζηαζεξά. Ξάλησο ν θαζνξηδφκελνο κε βάζε ηνπο αλσηέξσ ζπληειεζηέο κέγηζηνο αξηζκφο θαζηζκάησλ ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ηα πελήληα (50) θαζίζκαηα.
Ρα ηξία πξνεγνχκελα εδάθηα δελ εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο αλαπηχμεσο ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ ζε ππαίζξην ρψξν, ζηηο νπνίεο ν θαηά θάζηζκα ρψξνο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ
ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ. Ξάλησο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αλαπηπζζφκελσλ
ζηνλ ππαίζξην ρψξν θαζηζκάησλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνλ αλαινγνχληα ζην κέγεζνο θαη ζηε ζπγθξφηεζε ησλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο αξηζκφ ηνχησλ (Ξαξάξηεκα 1).
Γεληθά, ν θαηά ηα αλσηέξσ ππνινγηδφκελνο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ θαζηζκάησλ, πνπ είλαη δπλαηφ λα
αλαπηπρζνχλ ζηελ αίζνπζα πειαηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ζε ππαίζξην ρψξν ηνχηνπ, πξνζδηνξίδεη ηε
δπλακηθφηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο, κε βάζε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη νη άιινη ρψξνη ηνπ.
Αλ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ θαηαζηήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη, θαηά θαηξνχο, άιινηε θιεηζηή αίζνπζα πειαηψλ θαη άιινηε αλνηθηφο ππαίζξηνο ρψξνο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ησλ απαξαίηεησλ εκβαδψλ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη ησλ βνεζεηηθψλ
ρψξσλ ηνπ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν έλαο απφ ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα απηφο, ζηνλ
νπνίν κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ηα πεξηζζφηεξα θαζίζκαηα.
Ν κέγηζηνο αξηζκφο θαζηζκάησλ, πνπ ππνινγίδεηαη φηη είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ ζηελ αίζνπζα
πειαηψλ θαηαζηήκαηνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ζε ππαίζξην ρψξν ηνχηνπ, ζα αλαθέξεηαη ζηε γλσκνδφηεζε ηεο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, ελ ειιείςεη, ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο θαη ζηελ άδεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο κεηά ηελ αλαγξαθή ηνπ είδνπο ηνχηνπ, κε ηελ έλδεημε: "δπλακηθφηεηαο (ηφζσλ) θαζηζκάησλ".
Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη αλαθεξφκελεο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο δπλακηθφηεηαο θαηαζηήκαηνο ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ, δελ εθαξκφδνληαη ζηα ήδε ιεηηνπξγνχληα φκνηα θαηαζηήκαηα, γηα ηα νπνία ν αξηζκφο ησλ θαζηζκάησλ, πνπ επηηξέπεηαη λα αλαπηχζζνληαη ζ' απηά, έρεη ππνινγηζζεί δηαθνξεηηθά κε βάζε παιαηφηεξεο γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Ζ αλάπηπμε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ ζε ππαίζξην ρψξν, ηδησηηθφ (απιή, θήπνο θ.η.φκ.) ή θνηλφρξεζην (πεδνδξφκην, πιαηεία, ζηνά θ.η.φκ.), κπνξεί λα επηηξαπεί κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ρψξνο απηφο, φπσο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, ζα είλαη απαιιαγκέλνο αλζπγηεηλψλ εζηηψλ θαη θάζε είδνπο δπζκελψλ παξαγφλησλ θαη θηλδχλσλ γηα αηπρήκαηα.
Ζ γλσκνδφηεζε ηεο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, ελ ειιείςεη, ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θαζηζκάησλ θαηαζηήκαηνο ζε θνηλφρξεζην ππαίζξην ρψξν, εθδηδφκελε βάζεη απνθιεηζηηθά γεηνλνκηθψλ θξηηεξίσλ, δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ζαλ ππνθαηάζηαηε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ηεο νηθείαο Γεκνηηθήο ή Θνηλνηηθήο Αξρήο, κφλεο αξκφδηαο γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεσο
ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηηο πξνζφδνπο ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο.
Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηάζηεκα δελ δηαζέηεη θιεηζηή αίζνπζα πειαηψλ θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη επνρηαθψο κφλνλ ηδησηηθφο ή θνηλφρξεζηνο ππαίζξηνο ρψξνο,
φινη νη άιινη απαξαίηεηνη ρψξνη εξγαζίαο (ρψξνο κπνπθέ θαη ςπγείσλ, παξαζθεπαζηήξην, ρψξνο
πιχζεσο ζθεπψλ θιπ.) θαη βνεζεηηθνί ρψξνη (απνζήθε, απνρσξεηήξηα, απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ
θιπ.) ζα είλαη ζηεγαζκέλνη ζε θαηάιιειν θηίξην θαη ζα πιεξνχλ, σο πξνο ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπγθξφηεζή ηνπο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ

πξνεγνχκελνπ Θεθαιαίνπ, ζην παξφλ άξζξν θαη ζε θάζε άιιε ζρεηηθή γεηνλνκηθή Γηάηαμε. Ξξνθεηκέλνπ γηα θαηαζηήκαηα, πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε ζεξηλή κφλνλ πεξίνδν, είλαη δπλαηφ λα επηηξαπεί ε
εγθαηάζηαζε ησλ απνρσξεηεξίσλ ηνπο έμσ απφ ην θηίξην, ζην νπνίν ζηεγάδνληαη νη άιινη ρψξνη εξγαζίαο θαη βνεζεηηθνί ρψξνη, ζχκθσλα κε ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 4 άξζξνπ 25 ηεο παξνχζαο.
Ρν ειάρηζην εκβαδφλ ηνπ θηηξίνπ, πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε ζηέγαζε ησλ ρψξσλ εγθαηαζηάζεσο ησλ
ςπγείσλ, κπνπθέ θιπ., ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ, ησλ ζπζηεκάησλ πιχζεσο ζθεπψλ, ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη ησλ ηπρφλ άιισλ απαξαίηεησλ, αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο, ρψξσλ εξγαζίαο θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ζα είλαη φζν θαη ην
απαηηνχκελν γηα ηα αληίζηνηρα θαηαζηήκαηα κε αίζνπζα πειαηψλ ηεο ίδηαο δπλακηθφηεηαο, κεηά ηελ
αθαίξεζε ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηελ αίζνπζα πειαηψλ εκβαδνχ θαη ηνλ δηπιαζηαζκφ πεξίπνπ ηνπ ρψξνπ εγθαηαζηάζεσο ςπγείσλ, κπνπθέ, ηακείνπ θιπ., φπσο νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα 1 (ζηήιε 13).
Γεληθά, αλ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη ππαίζξηνο ρψξνο, ηδησηηθφο
ή θνηλφρξεζηνο, νη ζηεγαζκέλνη ρψξνη εξγαζίαο θαη βνεζεηηθνί ρψξνη ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ε ζπγθξφηεζε ηνχηνπ ζα είλαη αλάινγνη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλαπηπζζνκέλσλ θαζηζκάησλ (δπλακηθφηεηα
ηνπ θαηαζηήκαηνο), φπσο νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ή, θαη αληίζηξνθα, ν αξηζκφο
ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ζε ππαίζξην ρψξν, ηδησηηθφ ή θνηλφρξεζην, θαζηζκάησλ ζα είλαη αλάινγνο κε
ην κέγεζνο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ ππαξρφλησλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ, φπσο θαίλεηαη ζην Ξαξάξηεκα 1.
Γελ επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηνπ αλαινγνχληνο ζηνπο αλσηέξσ ρψξνπο αξηζκνχ θαζηζκάησλ αλαπηπζζνκέλσλ ζε ππαίζξην ρψξν. Αλ ε γεηνλνκηθή πεξεζία δηαπηζηψζεη φηη θαηάζηεκα έρεη αλαπηχμεη ζε ππαίζξην ρψξν, ηδησηηθφ ή θνηλφρξεζην, θαζίζκαηα πεξηζζφηεξα απφ φζα αλαινγνχλ ζηνπο
ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο ηνπ, θαζψο θαη ζηε ζπγθξφηεζή ηνπ, δεηεί
ηνλ άκεζν πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ θαζηζκάησλ ζηνλ αλαινγνχληα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, αξηζκφ ηνχησλ. Πε πεξηπηψζεηο κε ζπκκνξθψζεσο ηνπ λνκέα ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ππνηξνπήο, πέξα
απφ ηελ πνηληθή δίσμε ηνχηνπ, εθαξκφδεηαη θαη ην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο.
Αλ θαηάζηεκα δηαζέηεη ζηεγαζκέλε αίζνπζα πειαηψλ θαη θαηά θαηξνχο, επνρηαθά, αλαπηχζζεη ηξαπέδηα θαη θαζίζκαηα θαη ζε ππαίζξην ρψξν, ηδησηηθφ ή θνηλφρξεζην, ν αξηζκφο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ
ζηνλ ππαίζξην ρψξν θαζηζκάησλ ππνινγίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζε ζπζρεηηζκφ κε ην κέγεζνο ησλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ θαη κε ηε ζπγθξφηεζή ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ζηελ θιεηζηή αίζνπζα θαζηζκάησλ.
Πε θαηαζηήκαηα κε είζνδν ζε ζηνά κπνξεί γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ λα ρξεζηκνπνηεζεί, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ, ηπρφλ ππάξρνπζα απέλαληη ή δίπια απφ ην θαηάζηεκα αίζνπζα
κε είζνδν ζηε ζηνά.
(2). Ξαξαζθεπαζηήξην, ζην νπνίν γίλεηαη ε παξαζθεπή ηνπ θαθέ θαη ησλ άιισλ ξνθεκάησλ θαη ε
εηνηκαζία ησλ πξφρεηξσλ κεδέδσλ θαη γεληθά ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. Ν ρψξνο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ζα είλαη ηδηαίηεξνο, έζησ θαη λνεηά ρσξηζκέλνο απφ ηελ αίζνπζα πειαηψλ, θαη ζα έρεη εκβαδφλ, πξνθεηκέλνπ γηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο απφ 51 κέρξη 100 θαζηζκάησλ, 4 η.κ. Αλ ην θαηάζηεκα έρεη δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο πεξηζζφηεξσλ απφ 100 θαζηζκάησλ, ην
αλσηέξσ ειάρηζην εκβαδφλ ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ζα είλαη απμεκέλν θαηά 2 η.κ. γηα θάζε κηα επί
πιένλ 100/ηάδα ή κέξνο απηήο θαζηζκάησλ. Υο κέξνο ηεο 100/ηάδαο θαζηζκάησλ ζα ζεσξείηαη αξηζκφο θαζηζκάησλ κεηαμχ 20 θαη 100. Πηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο κέρξη θαη
50 θαζηζκάησλ, ην εκβαδφλ ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ζα είλαη 3 η.κ. ηνπιάρηζηνλ.
Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ ηδηαίηεξν παξαζθεπαζηήξην ηα ακηβή κπαξ, ζηα νπνία
θαηά θαλφλα δελ παξαζθεπάδνληαη θαθέο θαη άιια ξνθήκαηα, θαη νη θαθεηέξηεο, ηα θαθελεία θαη θπιηθεία, εθφζνλ ν θαθέο θαη ηα ξνθήκαηα γεληθά παξαζθεπάδνληαη κε εηδηθή ειεθηξηθή ζπζθεπή ζηνλ
ρψξν ηνπ κπνπθέ. Πηα θαηαζηήκαηα φκσο απηά ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά ζα πξνζθέξνληαη κε μεξνχο θαξπνχο ή κε πξφρεηξνπο κεδέδεο (ηπξί, ειηέο, ληνκάηα θιπ.), πνπ δελ απαηηνχλ νπνηαδήπνηε
επεμεξγαζία κε ρξήζε εζηίαο.
Νη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ, κέρξη 1,80 κ. χςνο, ζα είλαη ιείεο θαη αδηαπφηηζηεο (επελδπκέλεο κε πιαθίδηα εθπαισκέλεο πνξζειάλεο ή ειαηνρξσκαηηζκέλεο θαηφπηλ ζρεηηθήο
πξνεξγαζίαο).
Πχζηεκα απαγσγήο αεξίσλ θαχζεσο θιπ. ζηα παξαζθεπαζηήξηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο
άξζξνπ δελ είλαη απαξαίηεην.
Πηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ παξαζθεπάδνληαη θαη πξνζθέξνληαη ζ' απηά ινπθνπκάδεο, ζα ππάξρεη επί πιένλ θαη ηδηαίηεξν παξαζθεπαζηήξην ινπθνπκάδσλ εκβαδνχ 6 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. Ρν παξαζθεπαζηήξην ηνχην ζα είλαη ηειείσο απνκνλσκέλν απφ ηνπο άιινπο ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο κε παινζηάζην ή άιιν θαηάιιειν ρψξηζκα, ζα έρεη ηνπο ηνίρνπο επελδπκέλνπο κέρξη

1,80 κ. χςνο κε πιαθίδηα εθπαισκέλεο πνξζειάλεο θαη ζα δηαζέηεη απαξαίηεηα θαηάιιειν ζχζηεκα
εμνπδεηεξψζεσο ησλ νζκψλ θαη αεξίσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηεο παξνχζαο.
(3) Σψξνο πιχζεσο ζθεπψλ, ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ γηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο απφ 51 κέρξη 100 θαζηζκάησλ, ζα έρεη εκβαδφλ 3 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. Πηα θαηαζηήκαηα δπλακηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 100 θαζηζκάησλ ην αλσηέξσ ειάρηζην εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ πιχζεσο ησλ
ζθεπψλ απμάλεηαη θαηά 1 η.κ. γηα θάζε κηα επί πιένλ 100/ηάδα ή κέξνο απηήο (κεηαμχ 20 θαη 100)
θαζηζκάησλ. Πηα θαηαζηήκαηα δπλακηθφηεηαο κηθξφηεξεο ησλ 50 θαζηζκάησλ ην εκβαδφλ ηνπ αλσηέξσ ρψξνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 η.κ.
Πηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηηξέπεηαη, θαηά παξέθθιηζε ηεο ζρεηηθήο δηαηάμεσο ηνπ
άξζξνπ 26 ηεο παξνχζαο, ε ζπλχπαξμε ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πιχζεσο ζθεπψλ
ζε εληαίν, λνεηψο ρσξηζκέλν απφ ηελ αίζνπζα πειαηψλ, ρψξν ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ίζνπ κε ην άζξνηζκα ησλ πξνβιεπφκελσλ αλσηέξσ γηα θάζε έλα απφ ηα δηακεξίζκαηα απηά εκβαδψλ.
Πηνλ ρψξν πιχζεσο ζθεπψλ ζα ππάξρεη ζχζηεκα πιχζεσο ησλ ζθεπψλ κε δχν ιεθάλεο. Θαηά ηα
άιια, γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο, ηε ζπγθξφηεζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ρψξνπ ηνχηνπ, θαζψο θαη γηα
ηνλ ηξφπν πιχζεσο ησλ ζθεπψλ, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 26 ηεο παξνχζαο.
Ρα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηα νπνία αλαπηχζζνληαη πάλσ απφ 200 θαζίζκαηα, πξέπεη
απαξαίηεηα λα δηαζέηνπλ ειεθηξηθφ πιπληήξην γηα ηελ πιχζε ησλ ζθεπψλ, αιιά θαη εθεδξηθφ δηπιφ
ζχζηεκα πιχζεσο ζθεπψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηεο παξνχζαο.
Απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα έρνπλ ηδηαίηεξν ρψξν πιχζεσο ζθεπψλ κε ηελ αλσηέξσ ζπγθξφηεζε νξηζκέλα κηθξά θπιηθεία κε δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο κέρξη θαη 20 θαζηζκάησλ, εθφζνλ
ρξεζηκνπνηνχλ κφλν κηαο ρξήζεσο ζθεχε πξνζθνξάο πνηψλ, γιπθηζκάησλ θιπ. Πηα θαηαζηήκαηα
φκσο απηά ζα ππάξρεη κνλφο λεξνρχηεο κε εγθαηάζηαζε δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ, ηνπνζεηεκέλνο
ζηνλ ρψξν ηνπ κπνπθέ ή ζην παξαζθεπαζηήξην, ζηνλ νπνίν ζα πιχλνληαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα θαηά
ηνπο δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο ησλ ηξνθίκσλ ζθεχε (πηαηέιεο, ιαβίδεο, ζπάηνπιεο, κπξίθηα θιπ.). Πηελ
άδεηα ηέηνηνπ θαηαζηήκαηνο, κεηά ηελ αλαγξαθή ηνπ είδνπο ηνπ θιπ., ζα πξνζηίζεηαη ε θξάζε: "(εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ κφλν κε ζθεχε κηαο ρξήζεσο)".
(4) Απνρσξεηήξηα. Ν αξηζκφο ηνχησλ ζα είλαη αλάινγνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαζηζκάησλ, πνπ είλαη
δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ ζηελ αίζνπζα πειαηψλ ή ζε αλνηθηφ ππαίζξην ρψξν θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ
απαζρνινπκέλσλ θαηά βάξδηα αηφκσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηεο παξνχζαο.
β. Δθηφο απφ ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο, ηα κεγάιεο θηλήζεσο θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα
νπνία απαζρνινχλ πξνζσπηθφ πάλσ απφ ηξία άηνκα, ζα δηαζέηνπλ θαη απνδπηήξην πξνζσπηθνχ, φπσο
νξίδεηαη ζην άξζξν 30 ηεο παξνχζαο.
Ζ απνζήθε ηξνθίκσλ δελ είλαη απαξαίηεηε ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ππληζηάηαη φκσο ε χπαξμε ηδηαίηεξνπ ρψξνπ, πξννξηδφκελνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θηβσηίσλ κε ηηο γεκάηεο ή
ηηο θελέο θηάιεο ησλ πνηψλ. Ν ρψξνο απηφο ζα έρεη εκβαδφλ αλάινγν κε ηε δπλακηθφηεηα ηνπ
θαηαζηήκαηνο, ψζηε λα θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ, θαη ζα είλαη ρσξηζκέλνο απφ ηνπο άιινπο
ρψξνπο έζησ θαη κε μπινθαηαζθεπή.
5. Πθεχε. Ρα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα δηαζέηνπλ επαξθή, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηνπο, αξηζκφ ζθεπψλ πξνζθνξάο γιπθηζκάησλ, πνηψλ θιπ. Ρα επηηξαπέδηα απηά ζθεχε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιειν, ψζηε λα κε θζείξνληαη εχθνια, θαη κε απαγνξεπφκελν απφ ηε ζρεηηθή
λνκνζεζία πιηθφ θαη δελ ζα παξνπζηάδνπλ θζνξέο θαη ξσγκέο ή, πξνθεηκέλνπ γηα κεηαιιηθά ζθεχε,
νδηδψζεηο ή παξακνξθψζεηο. Νζα ζθεχε παξνπζηάδνπλ θζνξέο ή ξσγκέο ή νμεηδψζεηο ή παξακνξθψζεηο ζα απνκαθξχλνληαη κε ηε θξνληίδα ηνπ θαηαζηεκαηάξρε.
Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζθεχε κηαο ρξήζεσο ζα ππάξρεη αλαξηεκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ θαηαζηήκαηνο επηγξαθή, κε ηελ νπνία ζα ππνδεηθλχεηαη ζηνπο πειάηεο λα θαηαζηξέθνπλ κφλνη ηνπο ηα αλσηέξσ ζθεχε ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ηνπο.
Ρα θάζε είδνπο ζθεχε ζα δηαηεξνχληαη θαζαξά ζε θαηάιιειεο θιεηζηέο πξνζήθεο ή εξκάξηα, ψζηε
λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο ξππάλζεηο.
Νη ζσιελίζθνη αλαξξνθήζεσο ησλ πνηψλ θαη ηα θνπηαιάθηα κηαο ρξήζεσο, πνπ ελδερνκέλσο ζπλνδεχνπλ ηα αλαςπθηηθά πνηά θαη ηα παγσηά, ζα έρνπλ απνζηεηξσζεί ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπο
θαη ζα έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηά ηεκάρην ζε θιεηζηή ζήθε απφ αδηάβξνρν ραξηί ή πιαζηηθή.
6. Δπηπια - ςπγεία. Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα έπηπια ζα είλαη θαιήο θαηαζθεπήο κε ιείεο, ειαηνρξσκαηηζκέλεο ή ζηηιβσκέλεο επηθάλεηεο θαη ζα δηαηεξνχληαη απφιπηα θαζαξά. Νη ηαπεηζαξίεο ησλ θαζηζκάησλ, αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηέηνηα θαζίζκαηα, ζα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ρσξίο ζρηζίκα-

ηα ή άιιεο θζνξέο. Ζ ηζφρα κε ηελ νπνία θαιχπηνληαη νη επηθάλεηεο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ γηα
ραξηνπαίγλην ηξαπεδηψλ, ησλ κπηιηάξδσλ θιπ., ζα δηαηεξείηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε θαη απφιπηα
θαζαξή.
Νη νξηδφληηεο επηθάλεηεο ησλ πάγθσλ, πάλσ ζηηο νπνίεο γίλνληαη νη δηάθνξνη ρεηξηζκνί ηξνθίκσλ, ζα
είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζθιεξφ πιηθφ (κάξκαξν, αλνμίδσηνο ράιπβαο ή, φπνπ επηβάιιεηαη ηνχην
ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο εξγαζίαο, ζθιεξφ μχιν) ρσξίο ξσγκέο ή άιιεο θζνξέο.
Νη πξνζήθεο θαη ηα εξκάξηα ζθεπψλ ή ηξνθίκσλ ζα θιείλνπλ εξκεηηθά, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε είζνδνο πνληηθψλ, βιαβεξψλ εληφκσλ θαη ζθφλεο.
Θα ππάξρνπλ ςπγεία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηεο παξνχζαο, ηα νπνία ζα δηαηεξνχληαη απφιπηα
θαζαξά.
7. Αλ ην θαηάζηεκα πξνζθέξεη γηα ρξήζε απφ ηνπο πειάηεο παηγληφραξηα, ηάβιηα θ.η.φκ., ηα είδε
απηά ζα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζα θαζνξίδνληαη ζπρλά, ψζηε λα είλαη πάληνηε απφιπηα
θαζαξά. Φζαξκέλα ή αθάζαξηα παηγληφραξηα ζα απνκαθξχλνληαη ή ζα θαηαζηξέθνληαη κε ηε θξνληίδα ηνπ θαηαζηεκαηάξρε.
8. Ρα γιπθίζκαηα θαη άιια παξαζθεπάζκαηα, θαζψο θαη φια γεληθά ηα ηξφθηκα, πνπ ηξψγνληαη φπσο έρνπλ, ζα δηαηεξνχληαη ζε θαηάιιειεο θιεηζηέο πξνζήθεο ή εξκάξηα γηα λα πξνζηαηεχνληαη απφ
θάζε είδνπο ξππάλζεηο θαη κνιχλζεηο (κχγεο, θαηζαξίδεο, πνληηθνί, θνληνξηφο θιπ.).
Δηδηθφηεξα, ηα επαιινίσηα ηξφθηκα ζα δηαηεξνχληαη ζε θαηάιιεια ςπγεία ππφ ζηαζεξή ςχμε, θάησ
απφ +7C ή πξνθεηκέλνπ γηα παγσηά ζε θαηάςπμε -10C ηνπιάρηζηνλ. Ρα παξαζθεπάζκαηα, πνπ πξνζθέξνληαη δεζηά (ηπξφπηηηεο θ.η.φκ.) ζα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνζαιάκνπο ππφ ζεξκνθξαζία +60C
ηνπιάρηζηνλ.
Ζ θαη' αληίζεην πξνο ηα αλσηέξσ ηξφπν έθζεζε θαη δηαηήξεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ηξνθίκσλ,
θαζψο θαη ε ςειάθεζε ηνπο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπο πειάηεο, απαγνξεχεηαη.
9. Ζ ιήςε ησλ γιπθηζκάησλ ή άιισλ παξαζθεπαζκάησλ θαη ηξνθίκσλ γεληθά, πνπ ηξψγνληαη φπσο
έρνπλ, γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηα πηάηα ή γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ πειάηε ζα γίλεηαη κε εηδηθά
γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξννξηδφκελα φξγαλα (θνπηάιηα, ιαβίδεο, ζπάηνπιεο θιπ.) θαη φρη κε ηα ρέξηα.
Ζ κεηαθνξά ησλ ζθεπψλ, πνπ πεξηέρνπλ γιπθίζκαηα, πνηά θιπ., ζα γίλεηαη κε δίζθνπο θαη θαηά
ηξφπν, πνπ λα κελ ηνπνζεηείηαη ην έλα ζθεχνο πάλσ ζην άιιν. Ζ κεηαθνξά ησλ θαθέδσλ, γιπθψλ,
πνηψλ θιπ. απφ ηα θαθελεία, θπιηθεία θιπ. ζε άιια εμππεξεηνχκελα θαηαζηήκαηα ή γξαθεία ζα
γίλεηαη κε εηδηθνχο θιεηζηνχο δίζθνπο, θαηά ηξφπν πνπ λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο θάζε είδνπο ξππάλζεηο.
10. Ρα ηξφθηκα θαη πνηά ζα έρνπλ ηνπο ζπλήζεηο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο (νζκή, γεχζε, φςε)
θαη ζα πιεξνχλ, σο πξνο ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ, ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο, πνπ νξίδνπλ ν Θψδηθαο ηξνθίκσλ, νη αλαθεξφκελεο ζηα ηξφθηκα δηαηάμεηο γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ θαη γεληθά νη δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα.
11. Ρα πξνζθεξφκελα γιπθίζκαηα θιπ. παξαζθεπάζκαηα ζα πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα θαη ζα κεηαθέξνληαη απφ ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο ηνπο ζε θιεηζηά δνρεία ή θηβψηηα, φπσο νξίδνπλ ε παξ. 3 πεξ. α (2) άξζξνπ 38 θαη ε παξ. 9 άξζξνπ 39 ηεο παξνχζαο.
12. Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32, 33, 34, 35 θαη 36 ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαη θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
13. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη αλαθεξφκελεο ζηελ πγηεηλή θαη θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ
(φρη φκσο θαη ζην κέγεζνο ηνχησλ), ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θαθελείσλ, κπαξ, θπιηθείσλ θαη άιισλ ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη ζηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηα φκνηα θαηαζηήκαηα, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα ζπγθνηλσληαθά κέζα.
14. Ρν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη θαη ζηα Θέληξα Γηαζθεδάζεσο, ηα νπνία πξνζθέξνπλ πνηά θαη άιια είδε απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1, ραξαθηεξηδφκελα, αλαιφγσο ησλ θπξίσο πξνζθεξνκέλσλ
εηδψλ, σο Θέληξα Γηαζθεδάζεσο κε ζπγθξφηεζε ελφο απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 2 θαηαζηήκαηα,
φπσο "Θέληξν Γηαζθεδάζεσο κε ζπγθξφηεζε κπαξ", αλ ζ' απηφ πξνζθέξνληαη ηα είδε ηεο πεξηπηψζεσο γ' ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,θιπ.
"15. Δηδηθά γηα ηα Αλνηθηά Κπαξ (ΝΟΔΛ ΒΑR) ζα ηζρχνπλ θαη νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:

α) Λα ιεηηνπξγνχλ ζε θηίζκα κφληκεο θαηαζθεπήο ή πξνθαηαζθεπαζκέλα ιπφκελα νηθήκαηα ζηεξηδφκελα ζε ζηαζεξή βάζε απφ κπεηφλ θαη ζα πιεξεί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ξνιενδνκηθήο Λνκνζεζίαο. Υο ειάρηζην εκβαδφλ νξίδεηαη ην εκβαδφλ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα επνρηαθά ιεηηνπξγνχληα Κπαξ.
β) Ρν θηίζκα ζα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν κέρξη έλα (1) κέηξν χςνο, πεξηκεηξηθή θιεηζηή θαηαζθεπή (παινζηάζην θ.ιπ.) ε νπνία ζα ηνπνζεηείηαη θαηά ηξφπν απνδεθηφ θαη ζα θιείλεηαη θαηά ηηο
ψξεο πνπ δελ ζα ιεηηνπξγεί ην θαηάζηεκα γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε απνθπγή εηζφδνπ ζ' απηφ δψσλ,
ηξσθηηθψλ, ζθφλεο θ.ιπ.
γ) Ν αξηζκφο ησλ απνρσξεηεξίσλ ζα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 25
ηεο Α1β/8577/83 γεηνλνκηθήο Γηάηαμεο. Θαη' εμαίξεζε ζηα κηθηά θαηαζηήκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ίδηα απνρσξεηήξηα εθφζνλ βξίζθνληαη ζε ρψξν επρεξψο πξνζπειάζηκν. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλεμάξηεηα απνρσξεηήξηα.
16. Γελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ΝΟΔΛ ΒΑR ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ζηεγαζκέλσλ Θέληξσλ Γηαζθέδαζεο.
17. Ζ ρξήζε κνπζηθήο επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ησλ
Α1β/8577/83 θαη Α5/3010/85 γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ.
18. Γηα ηα θαηαζηήκαηα ΝΟΔΛ ΒΑR πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε μελνδνρεία χπλνπ ζχκθσλα κε ηελ
Α1β/3659/82 (ΦΔΘ 297/η.Β'/26.5.82) γεηνλνκηθή Γηάηαμε, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ
Α1β/11804/83 (ΦΔΘ 683/83/Β') φκνηα, ζα ηζρχνπλ θαη νη παξαπάλσ αλαθεξφκελνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο.
19. Ζ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο αλαηίζεηαη ζηα αξκφδηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο Α1β/8577/83
γεηνλνκηθήο Γηάηαμεο, Θξαηηθά φξγαλα θαη ε ηζρχο ηεο αξρίδεη κεηά απφ 15 εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο."
***Νη εληφο " " παξάγξαθνη 15, 16, 17, 18 θαη 19 πξνζηέζεθαλ απφ ηελ ππ'αξηζκ. Α1/4162/1992
απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο (ΦΔΘ Β'367).
"Δπηηξέπεηαη ε παξαγσγή δχζνπ (κπχξαο) ζε πνζφηεηα πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 19, ηνπ Λ.
2753/1999 (Φ.Δ.Θ. 249/99 η. Α') "Απινπνηήζεηο θαη ειαθξχλζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο", κε ην νπνίν πξνζηέζεθε ζην άξζξν 3, ηνπ Λ. 2963/1922, άξζξν 3Α, απνθιεηζηηθά εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηα νπνία πξνβιέπεηαη ε πξνζθνξά αιθννινχρσλ
πνηψλ θαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:
α) Ρν νίθεκα, ζην νπνίν επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζα απνηειεί αλεμάξηεην θηίξην ή ζε
πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο εθφζνλ φια ηα δηακεξίζκαηα απηνχ ζα είλαη απνθιεηζηηθά επαγγεικαηηθέο
ζηέγεο.
β) Ζ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο, δχκσζεο θαη απνζήθεπζεο ηνπ δχζνπ, ζα βξίζθεηαη εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ν δε ρψξνο απηήο ζα είλαη επαξθήο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξνο ησλ 50 η.κ. επηπιένλ ηνπ
ειαρίζηνπ ρψξνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ, ε νπνία ζα είλαη
δηαρσξηζκέλε απφ ηνλ ππφινηπν ρψξν κε δηαθαλέο άζξαπζην πιηθφ.
γ) ζα ππάξρεη ηδηαίηεξνο απηνηειήο απνζεθεπηηθφο ρψξνο ηνπιάρηζηνλ 5 η. κ. γηα ηηο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο δχζνπ, κέζα ζηνλ νπνίν ζα ππάξρεη ηδηαίηεξν ςπγείν αλαιφγνπ ρσξεηηθφηεηαο απνθιεηζηηθά γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ιπθίζθνπ.
δ) Ζ απαγσγή ησλ νζκψλ θαη ησλ αεξίσλ, πνπ ζα παξάγνληαη θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ δχζνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηεο παξνχζαο, ηα πξν εξρφκελα δε απφ ηελ παξαγσγή
ηνπ δχζνπ απνξξίκκαηα ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα απνθνκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
33 ηεο παξνχζαο.
ε) Γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, ν ελδηαθεξφκελνο
λα ιεηηνπξγήζεη θαηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ζα παξάγεηαη δχζνο ζα επηζπλάπηεη, ζηε ζρεηηθή αίηεζή
ηνπ πξνο ηνλ νηθείν Ν.Ρ.Α., καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά θαη πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ.
1599/86 δηπισκαηνχρνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ."
***Ζ εληφο " " αθξνηειεχηηα παξάγξαθνο πξνζηέζεθε σο άλσ κε ην άξζξν κφλν ηεο Α
1γ/Γ.Ξ.νηθ./11708/2003 (ΦΔΘ 143/11-2-2003)

Αξζξν 38
Θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία παξαζθεπάδνληαη ή/θαη πξνζθέξνληαη ζε θαζηζκέλνπο πειάηεο θαγεηά
κε ηε ζπλνδεία ή κε πνηψλ
1. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη ζηα θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία παξαζθεπάδνληαη
θαη πξνζθέξνληαη ζε θαζηζκέλνπο ή θαη ζε πεξαζηηθνχο πειάηεο θάζε είδνπο θαγεηά κε ζπλνδεία ή
κε πνηψλ, θπξίσο νηλνπλεπκαησδψλ.
Δπίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη κεξηθψο, κε ηηο αλαθεξφκελεο θαησηέξσ
ξεηέο εμαηξέζεηο σο πξνο ηελ απαξαίηεηε ζπγθξφηεζή ηνπο, θαη ζηα θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία πξνζθέξνληαη κε ηε ζπλνδεία ή κε πνηψλ νξηζκέλα είδε θαγεηψλ ή παξαζθεπαζκάησλ, ηα νπνία
παξαζθεπάδνληαη ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα.
Γελ απνθιείεηαη ε πξνζθνξά ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη θαθέ ή θαη γιπθηζκάησλ,
εθφζνλ ηα είδε απηά παξέρνληαη πεξηζηαζηαθψο, σο ζπκπιήξσκα ηνπ θχξηνπ γεχκαηνο, ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα θαηαζηήκαηα απηά βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο εμνρηθέο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο δελ
ππάξρνπλ θαθελεία ή δαραξνπιαζηεία, ή ιεηηνπξγνχλ σο κηθηά θαηαζηήκαηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 2 άξζξ. 40 ηεο παξνχζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζηελ αίζνπζα πειαηψλ
ζα ππάξρνπλ εηδηθά ηξαπέδηα γηα ηελ πξνζθνξά ησλ εηδψλ θαη δελ απαγνξεχεηαη ηνχην απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Αγνξαλνκηθήο Λνκνζεζίαο.
2. Αλαιφγσο ησλ θπξίσο παξαζθεπαδνκέλσλ θαη πξνζθεξνκέλσλ ζε θάζε θαηάζηεκα ηνπ παξφληνο
άξζξνπ θαγεηψλ ή παξαζθεπαζκάησλ, ην θαηάζηεκα απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο:
α. Δζηηαηφξην, αλ ζ' απηφ παξαζθεπάδνληαη πνηθίια θαγεηά, ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζε θαζηζκέλνπο
ή θαη ζε πεξαζηηθνχο πειάηεο κε ηε ζπλνδεία ή κε πνηψλ, θπξίσο νηλνπλεπκαησδψλ, θαζψο θαη ζαιαηψλ, ηπξηψλ, θξνχησλ, γιπθηζκάησλ θιπ., ψζηε λα απνηεινχλ πιήξεο γεχκα.
Ξξνθεηκέλνπ γηα εζηηαηφξηα ραξαθηεξηδφκελα σο "εμνρηθά" ή "ηνπξηζηηθά" απφ ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο ή γηα εζηηαηφξηα ζηεγαδφκελα ζε μελνδνρεία, επηηξέπεηαη ε πξνζθνξά ζ' απηά θαη πξστλψλ ξνθεκάησλ, απιψλ ή ζχλζεησλ.
Ρν εζηηαηφξην, πνπ δηαζέηεη ιατθή (πνηνηηθά θζελή) ζπγθξφηεζε, ιέγεηαη νηλνκαγεηξείν. Υο ηαβέξλα ελλνείηαη ην εζηηαηφξην ή ην νηλνκαγεηξείν, ζην νπνίν νη πειάηεο παξακέλνπλ επί πνιχ ρξφλν θαηαλαιψλνληαο θαγεηά θαη νηλνπλεπκαηψδε πνηά, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ή κε ζ' απηφ νξρήζηξαο.
β. Ταξνηαβέξλα, αλ ζ' απηφ πξνζθέξνληαη θπξίσο ςάξηα (ςεκέλα, ηεγαληζκέλα, βξαζκέλα) θαη θάζε είδνπο άιια αιηεχκαηα, κε ηε ζπλνδεία ή κε πνηψλ, θπξίσο νηλνπλεπκαησδψλ, θαζψο θαη ζαιαηψλ, ηπξηψλ, νξεθηηθψλ, θξνχησλ θιπ., ψζηε λα απνηεινχλ πιήξεο γεχκα.
Γελ απνθιείεηαη ε πξνζθνξά ζηηο ςαξνηαβέξλεο, πεξηζηαζηαθψο, θαη ςεκέλνπ θξέαηνο "ηεο ψξαο".
γ. Τεηνπσιείν, αλ ζ' απηφ ςήλνληαη νιφθιεξα ζθάγηα ή ηεκάρηα ηνχησλ ή άιια παξαζθεπάζκαηα
θξέαηνο (αιιαληηθά, κπηθηέθηα, ληνλέξ, θνθνξέηζη θ.η.φκ.) ή θαη πνπιεξηθά, ηα νπνία πξνζθέξνληαη
ζε θαζηζκέλνπο ή θαη ζε πεξαζηηθνχο πειάηεο κε ηε ζπλνδεία ή κε πνηψλ, θπξίσο νηλνπλεπκαησδψλ,
θαζψο θαη ηπξηψλ, ζαιαηψλ, νξεθηηθψλ, θξνχησλ θιπ., ψζηε λα απνηεινχλ πιήξεο γεχκα.
Γελ απνθιείεηαη ε πξνζθνξά ζηα ςεηνπσιεία, πεξηζηαζηαθψο, θαη ςαξηψλ ή άιισλ αιηεπκάησλ.
δ. Νβειηζηήξην (ζνπβιαηδίδηθν), αλ ζ' απηφ ςήλνληαη κηθξά ηεκάρηα θξέαηνο κε ηε βνήζεηα κηθξψλ
νβειψλ (ζνπβιάθηα) ή παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο (αιιαληηθά, κπηθηέθηα, ληνλέξ, θνθνξέηζη θ.η.φκ.) ή
θαη πνπιεξηθά, ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζε θαζηζκέλνπο ή θαη πεξαζηηθνχο πειάηεο κε ηε ζπλνδεία ή
κε πνηψλ, θπξίσο νηλνπλεπκαησδψλ, θαζψο θαη ζαιαηψλ, ηπξηψλ, νξεθηηθψλ, θξνχησλ θιπ., ψζηε
λα απνηεινχλ πιήξεο γεχκα.
Πηα νβειηζηήξηα δελ επηηξέπεηαη ε πξνζθνξά, νχηε πεξηζηαζηαθψο, ςαξηψλ ή άιισλ αιηεπκάησλ.
Τεζηαξηά είλαη ε ζπζθεπή, ζηελ νπνία ςήλνληαη ηα θξέαηα ή ηα παξαζθεπάζκαηά ηνπο ή ηα ςάξηα,
είηε άκεζα κε μχια ή μπινθάξβνπλα θ.η.φκ., είηε έκκεζα κε θαηάιιειε ζέξκαλζε κεηαιιηθψλ πιαθψλ
ή ειαζκάησλ. Υο ςεζηαξηά ελλνείηαη θαη ν ηδηαίηεξνο, ζπλήζσο εληφο ησλ ςεηνπσιείσλ ή νβειηζηεξίσλ, ρψξνο ή, ζπαληφηεξα ζε πεξηπηψζεηο αθαηνίθεησλ εμνρηθψλ πεξηνρψλ, ν θαηάιιεινο θιεηζηφο
ρψξνο εθηφο ησλ αλσηέξσ θαηαζηεκάησλ, ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ ε πξναλαθεξφκελε ζπζθεπή θαη ηα
φξγαλα ηεκαρηζκνχ ηνπ θξέαηνο. Ζ ςεζηαξηά δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη θαηάζηεκα.
ε. Ξηηζαξία, αλ ζ' απηφ παξαζθεπάδνληαη θαη πξνζθέξνληαη ζε θαζηζκέλνπο ή θαη ζε πεξαζηηθνχο
πειάηεο θπξίσο πίηζεο θαη δεπηεξεπφλησο άιια ζπλαθή παξαζθεπάζκαηα κε βάζε ηε δχκε (πετληξιί,
πηξνζθί, ηπξφπηηηεο θ.η.φκ.), θαζψο θαη καθαξνλάδεο θαη κπηθηέθηα, κε ηε ζπλνδεία ή κε πνηψλ, θπξίσο νηλνπλεπκαησδψλ, ζαιαηψλ, ηπξηνχ θαη θξνχησλ.
Υο πηηζαξία ελλνείηαη θαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν πξνζθέξνληαη πίηζεο ή θαη άιια ζπλαθή παξαζθεπάζκαηα, ηα νπνία πξνεηνηκάδνληαη ελ κέξεη ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα.
ζη. Πλαθ-κπαξ, αλ ζ' απηφ πξνζθέξνληαη ζε θαζηζκέλνπο ή θαη ζε φξζηνπο πειάηεο θάζε είδνπο πνηά, θπξίσο νηλνπλεπκαηψδε, κε ηε ζπλνδεία πνηθηιίαο πξφρεηξσλ θαγεηψλ, δεζηψλ ή θξχσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ςεκέλνπ θξέαηνο (ζνπβιάθηα, κπηθηέθηα, κπξηδφιεο θ.η.φκ.), ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη ζην ίδην ην θαηάζηεκα ή έρνπλ παξαζθεπαζζεί ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγαζηήξηα ή
εξγνζηάζηα θαη είηε θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή, είηε θέξνληαη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ην εξγαζηήξην ή ην εξγνζηάζην ζην θαηάζηεκα εληφο εξκεηηθά θιεηζηψλ θαηάιιεισλ
δνρείσλ. Αλ ηα αλσηέξσ είδε δελ παξαζθεπάδνληαη ζην θαηάζηεκα, ε πξνέιεπζε ηνχησλ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηα ηηκνιφγηα πσιήζεσο ή ηα δειηία απνζηνιήο.

Πηα ζλαθ-κπαξ κπνξεί λα πξνζθέξνληαη αθφκε θαη ζαιάηεο, ηπξί θαη θξνχηα, παγσηφ θαη πεξηζηαζηαθά θαθέο.
Ρα ζλαθ-κπαξ, αλαιφγσο ηνπ θπξίσο πξνζθεξφκελνπ πνηνχ, ραξαθηεξίδνληαη θαη σο δπζνπσιεία ή
κππξαξίεο, νπδνπσιεία ή νπδεξί θιπ.
Πηα ζλαθ-κπαξ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα FAST FOOD δειαδή ηα θαηαζηήκαηα, πνπ πξνζθέξνπλ γξήγνξν θαγεηφ.
Ρα θαθέ κπαξ δελ είλαη ζλαθ κπαξ. Θαηαζηήκαηα, γηα ηα νπνία, ιφγσ παξεμεγήζεσο ηνπ φξνπ έρνπλ εθδνζεί ζην παξειζφλ άδεηεο ιεηηνπξγίαο
Θαθέ κπαξ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο απηά είραλ ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγνχζαλ απφ ηελ ίδξπζή ηνπο
ζαλ ζλαθ κπαξ, γηα λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή απηή, πξέπεη εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο, πνπ ζα νξίζεη ε αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία ή ε Αζηπλνκηθή Αξρή, νη λνκείο απηψλ λα θξνληίζνπλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θαηερφκελεο άδεηαο θαθέ κπαξ κε άιιε ζλαθ κπαξ, πξνζαξκφδνληαο απαξαίηεηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπο ζηηο απαηηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηε ζπγθξφηεζε θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνχησλ. Ζ
αληηθαηάζηαζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο ζα γίλεη θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ή, ελ ειιείςεη, ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο φηη ζπληξέρνπλ νη νξηδφκελνη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο άξζξνπ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγθξφηεζε θαη ζηνλ εμνπιηζκφ
ηνπ θαηαζηήκαηνο, φρη φκσο θαη ζηνπο ρψξνπο ηνχηνπ.
Ζ αξκφδηα γεηνλνκηθή Δπηηξνπή ή, ελ ειιείςεη, ε γεηνλνκηθή πεξεζία, αλ θξίλεη φηη νη ρψξνη εξγαζίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη αξθεηά κηθξνί, ζε ζρέζε κε ηε δπλακηθφηεηά ηνπ, ζε ζεκείν πνπ λα
κελ ηθαλνπνηνχληαη βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη γεληθά λα κελ εμαζθαιίδνληαη ηθαλνπνηεηηθέο απφ πγεηνλνκηθή άπνςε ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνχηνπ, κπνξεί λα επηβάιεη ηελ επέθηαζε
ησλ ρψξσλ απηψλ, αλ ηνχην είλαη δπλαηφ, αιινηψο λα κεηψζεη αλάινγα ηε δπλακηθφηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο.
3. Ρα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα πιεξνχλ, εθηφο ησλ γελθψλ φξσλ, πνπ αλαθέξνληαη
ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ πξνεγνχκελνπ Θεθαιαίνπ, θαη ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:
α. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ θαηαζηεκάησλ απαηηείηαη ρψξνο επαξθήο, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη άλεηεο εθηειέζεσο ησλ πξνβιεπνκέλσλ εξγαζηψλ θαη
παξακνλήο ησλ πειαηψλ, θαη πάλησο δελ ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ ην άζξνηζκα ησλ επηβαιιφκελσλ
κε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο ειάρηζησλ, εκβαδψλ ησλ απαξαίηεησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ θαηαζηήκαηνο, φπσο αλαιπηηθά θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα 11.
Ν ρψξνο θάζε θαηαζηήκαηνο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα δηακεξίζκαηα, ηα νπνία ζα πιεξνχλ,
πιελ ησλ φξσλ, πνπ επηβάιινπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θεθαιαίνπ III ηεο παξνχζαο ή άιισλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, θαη ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:
(I) Αίζνπζα πειαηψλ, ζηελ νπνία αλαπηχζζνληαη ηα ηξαπέδηα θαη ηα θαζίζκαηα θαη, πέξα απφ απηά,
ηνπνζεηνχληαη ην ςπγείν, ν κπνπθέο θαη ελδερνκέλσο εξκάξηα, ζηα νπνία θπιάζζνληαη νξηζκέλα είδε εζηηάζεσο (πηάηα, καραηξνπήξνπλα, θιπ.) ή άιια έπηπια απαξαίηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρεηξήζεσο ζην ηκήκα ηεο απηφ.
Ρν δάπεδν ηεο αλσηέξσ αίζνπζαο ζα είλαη αδηαπφηηζην θαη ιείν, φπσο νξίδεη ην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο. Ξξνθεηκέλνπ φκσο γηα θαηαζηήκαηα πνιπηεινχο θαηαζθεπήο, ε γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί
λα επηηξέςεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο νηθείαο Ξπξνζβεζηηθήο
πεξεζίαο, ηελ επηθάιπςε ηνπ δαπέδνπ ηεο αίζνπζαο πειαηψλ κε ππξάληνρν ηάπεηα-κνθέηηα, αλ δηαπηζηψζεη φηη ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα κέζα θαζαξηζκνχ ηνπ, αιιά θαη νθείιεη λα επηβάιεη ηελ αθαίξεζή ηνπ, αλ δηαπηζηψζεη φηη είλαη κφληκα αθάζαξηνο ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα είλαη αδχλαηνο ν θαζαξηζκφο ηνπ.
Απαγνξεχεηαη ε επηθάιπςε ησλ ηνίρσλ ησλ αλσηέξσ αηζνπζψλ κε ςάζεο ή χθαζκα θαλαβηνχ (ιηλάηζα) θ.η.φκ. ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κε αδηαπφηηζην θαη κε ιείν πιηθφ, ην νπνίν δελ επηδέρεηαη πιχζηκν, επηηξέπεηαη φκσο ε ρξεζηκνπνίεζε γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ αδηάβξνρεο ηαπεηζαξίαο.
Δμαηξεηηθψο, πξνθεηκέλνπ γηα θαηαζηήκαηα πνιπηεινχο θαηαζθεπήο, επηηξέπεηαη, θαηφπηλ ζχκθσλεο
γλψκεο ηεο νηθείαο Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο, ε επηθάιπςε ησλ ηνίρσλ ησλ ελ ιφγσ αηζνπζψλ κε
ζηηιβσκέλν μχιν, κε ηνλ φξνη φηη ηέηνηεο επηθάλεηεο ζα θαζαξίδνληαη ζπρλά, ψζηε λα δηαηεξνχληαη
ζπλερψο θαζαξέο θαη απαιιαγκέλεο απφ ζθφλεο. Δπίζεο, ζε θαηαζηήκαηα πνιπηεινχο θαηαζθεπήο επηηξέπεηαη, γηα ιφγνπο δηαθνζκεηηθνχο, ε δεκηνπξγία κε εηδηθή επεμεξγαζία αλψκαισλ, αιιά
αδηαπφηηζησλ, επηθαλεηψλ ησλ ηνίρσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζρεκαηηδφκελεο θνηιφηεηεο ζα είλαη
αβαζείο θαη ιείεο, ψζηε λα πιχλνληαη εχθνια, θαη φηη ζα δηαηεξνχληαη θαζαξέο κε ηε θξνληίδα θαη
ηελ επζχλε ηνπ θαηαζηεκαηάξρε ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ.
Απαγνξεχεηαη ε επηθφιιεζε ζηνπο ηνίρνπο αθηζψλ, ιηζνγξαθηψλ θιπ. δηαθνζκεηηθψλ, δηαθσηηζηηθψλ θαη ελεκεξσηηθψλ έληππσλ πιηθψλ, εθηφο αλ απηά αλαξηψληαη ηνπνζεηεκέλα εληφο παιφθξαθησλ πιαηζίσλ, ηα νπνία ζα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη απαιιαγκέλα απφ ζθφλεο, ή είλαη ηέηνηα ε θαηαζθεπή ηνπο, ψζηε λα θαζαξίδνληαη εχθνια.
Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ή θαη ε αλάξηεζε ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο αίζνπζαο πειαηψλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ, γηα
ιφγνπο δηαθνζκεηηθνχο, κε ηνλ φξν φηη ηα αληηθείκελα απηά ζα είλαη απαιιαγκέλα απφ ζθφλεο θαη
γεληθά ζα δηαηεξνχληαη θαζαξά.
Ν κέγηζηνο αξηζκφο θαζηζκάησλ, πνπ είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ ζηελ αίζνπζα πειαηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηζνδπλακεί κε ην πειίθνλ ηεο δηαηξέζεσο ηνπ σθέιηκνπ εκβαδνχ

απηήο δηά ηνπ απαηηνχκελνπ γηα θάζε θάζηζκα ρψξνπ 1,40 η.κ., αλ ηα θαζίζκαηα είλαη θηλεηά, ή 0,70
η.κ., αλ ηα θαζίζκαηα είλαη ζηαζεξά.
Υο σθέιηκνο ρψξνο ηεο αίζνπζαο πειαηψλ ελλνείηαη εδψ ν ρψξνο, ν νπνίνο πξνζθέξεηαη γηα ηελ
αλάπηπμε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπλνιηθήο εθηάζεσο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ αίζνπζα ησλ ςπγείσλ, πξνζεθψλ, εξκαξηψλ, κπνπθέ, ηακείνπ θιπ.,
θαζψο θαη, πξνθεηκέλνπ γηα Θέληξα Γηαζθεδάζεσο, ηεο πίζηαο θαη ηεο νξρήζηξαο ή ησλ ζηεξενθσληθψλ κεραλεκάησλ.
Θαη' εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ γηα κηθξά θαηαζηήκαηα, σο απαηηνχκελνο γηα θάζε θάζηζκα ρψξνο ζηελ αίζνπζα πειαηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ν ρψξνο Η η.κ., αλ ηα θαζίζκαηα είλαη θηλεηά,
ή 0,65 η.κ., αλ ηα θαζίζκαηα είλαη ζηαζεξά. Ξάλησο ν θαζνξηδφκελνο κε βάζε ηνπο αλσηέξσ
ζπληειεζηέο κέγηζηνο αξηζκφο θαζηζκάησλ ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ηα πελήληα (50)
θαζίζκαηα.
Ρα ηξία πξνεγνχκελα εδάθηα δελ εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο αλαπηχμεσο ηξαπεδηψλ ππνινγίδεηαη
αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ. Ξάλησο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ζην χπαηζξην ρψξν θαζηζκάησλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνλ αλαινγνχληα ζην
κέγεζνο θαη ζηε ζπγθξφηεζε ησλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο αξηζκφ ηνχησλ (Ξαξαξηήκαηα ΗΗ).
Γεληθά, ν θαηά ηα αλσηέξσ ππνινγηδφκελνο κέγηζηνο αξηζκφο ηνλ θαζηζκάησλ, πνπ είλαη δπλαηφ λα
αλαπηπρζνπλ ζηελ αίζνπζα πειαηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ζε θαηάιιειν ππαίζξην ρψξν ηνχηνπ,
πξνζδηνξίδεη ηε δπλακηθφηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο, κε βάζε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη νη άιινη ρψξνη
ηνπ. Αλ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ θαηαζηήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη, θαηά θαηξνχο,
άιινηε θιεηζηή αίζνπζα πειαηψλ θαη άιινηε αλνηθηφο ππαίζξηνο ρψξνο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ησλ απαξαηηήησλ εκβαδψλ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη ησλ
βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηνπ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν έλαο απφ ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα
απηφο, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ηα πεξηζζφηεξα θαζίζκαηα.
Ν κέγηζηνο αξηζκφο θαζηζκάησλ, πνπ ππνινγίδεηαη φηη είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ ζηελ αίζνπζα
πειαηψλ θαηαζηήκαηνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ζε ππαίζξην ρψξν ηνχηνπ, ζα αλαθέξεηαη ζηε γλσκνδφηεζε ηεο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ή, ελ ειιείςεη, ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο θαη ζηελ άδεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, κεηά ηελ αλαγξαθή ηνπ είδνπο ηνχηνπ, κε ηελ έλδεημε: "δπλακηθφηεηαο (ηφζσλ) θαζηζκάησλ".
Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη αλαθεξφκελεο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο δπλακηθφηεηαο θαηαζηήκαηνο ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ, δελ εθαξκφδνληαη ζηα ήδε ιεηηνπξγνχληα φκνηα θαηαζηήκαηα, γηα ηα νπνία ν αξηζκφο ησλ θαζηζκάησλ, πνπ επηηξέπεηαη λα αλαπηχζζνληαη ζ' απηά, έρεη ππνινγηζζεί δηαθνξεηηθά κε βάζε παιαηφηεξεο γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Ζ αλάπηπμε ησλ ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ ζε ππαίζξην ρψξν, ηδησηηθφ (απιή, θήπνο θ.η. φκ). ή
θνηλφρξεζην (πεδνδξφκην, πιαηεία, ζηνά θ.η. φκ.), κπνξεί λα επηηξαπεί κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ρψξνο απηφο, φπσο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, ζα είλαη απαιιαγκέλνο αλζπγηεηλψλ εζηηψλ θαη θάζε είδνπο
δπζκελψλ παξαγφλησλ θαη θηλδχλσλ γηα αηπρήκαηα.
Ζ γλσκνδφηεζε ηεο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, ελ ειιείςεη, ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θαζηζκάησλ θαηαζηήκαηνο ζε θνηλφρξεζην ππαίζξην ρψξν, εθδηδφκελε βάζεη απνθιεηζηηθά πγεηνλνκηθψλ θξηηεξίσλ, δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ζαλ ππνθαηαζηάζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ηεο
νηθείαο Γεκνηηθήο ή Θνηλνηηθήο Αξρήο, κφλεο αξκφδηαο γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεσο ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηηο
πξνζφδνχο ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο.
Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηάζηεκα δελ δηαζέηεη θιεηζε αίζνπζα πειαηψλ θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη επηρηαθψο κφλνλ ηδησηηθφο ή θνηλφρξεζηνο ππαίζξηνο ρψξνο, φινη νη άιινη απαξαίηεηνη ρψξνη εξγαζίαο (ρψξνο κπνπθέ θαη ςπγείσλ, παξαζθεπαζηήξην, ρψξνο πιχζεσο ζθεπψλ θ.ιπ.) θαη βνεζεηηθνί ρψξνη (απνζήθε, απνρσξεηήξηα, απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ θ.ιπ)
ζα είλαη ζηεγαζκέλνη ζε θαηάιιειν θηίξην θαη ζα πιεξνχλ, σο πξνο ηελ θαηαζθεπή θαη ηε
ζπγθξφηεζή ηνπο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ πξνεγνχκελνπ Θεθαιαίνπ, ζην παξφλ άξζξν θαη ζε θάζε άιιιε ζρεηηθή γεηνλνκηθή Γηάηαμε. Ξξνθεηκέλνπ
γηα θαηαζηήκαηα, πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε ζεξηκή κφλνλ πεξίνδν, είλαη δπλαηφ λα επηηξαπεί ε
εγθαηάζηαζε ησλ απνρσξεηεξίσλ ηνπο έμσ απφ ην θηίξην, ζην νπνίν ζηεγάδνληαη νη άιινη ρψξνη εξγαζίαο θαη βνεζεηηθνί ρψξνη, ζχκθσλα κε ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 4 άξζξνπ 25 ηεο παξνχζαο.
Ρν ειάρηζην εκβαδφλ ηνπ θηηξίνπ, πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε ζηέγαζε ησλ ρσξψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ
ςπγείσλ, κπνπθέ, θ.ιπ. ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ, ησλ ζπζηεκάησλ πιχζεσο ζθεπψλ, ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη ησλ ηπρψλ άιισλ απαξαηηήησλ, αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο, ρψξσλ
εξγαζίαο θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ζα είλαη φζν θαη ην

απαηηνχκελν γηα ηα αληίζηνηρα θαηαζηήκαηα κε αίζνπζα πειαηψλ ηεο ίδηαο δπλακηθφηεηαο, κεηά ηελ
αθαίξεζε ηνπ απαξαηηήηνπ γηα ηελ αίζνπζα πειαηψλ εκβαδνχ θαη ηνλ δηπιαζηαζκφ πεξίπνπ ηνπ ρψξνπ εγθαηαζηάζεσλ ςπγείσλ, κπνπθέ, ηακείνπ, εξκαξίσλ, πξνζεθψλ, θ.ιπ. φπσο νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ (ζηήιε 14).
Γεληθά, αλ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδίσλ θαη θαζηζκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη ππαίζξηνο ρψξνο, ηδησηηθφο
ή θνηλφρξεζηνο, νη ζηεγαζκέλνη ρψξνη εξγαζίαο θαη βνεζεηηθνί ρψξνη ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ε ζπγθξφηεζε ηνχηνπ ζα είλαη αλάινγνη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλαπηπζζνκέλσλ θαζηζκάησλ (δπλακηθφηεηα
ηνπ θαηαζηήκαηνο), φπσο νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ή, θαη αληίζηξνθα, ν αξηζκφο
ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ζε χπαηζξην ρψξν, ηδησηηθφ ή θνηλφρξεζην, θαζηζκάησλ ζα είλαη αλάινγνο κε
ην κέγεζνο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ ππαξρφλησλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ, φπσο θαίλεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ.
Γελ επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηνπ αλαινγνχληνο ζηνπο αλσηέξσ ρψξνπο αξηζκνχ θαζηζκάησλ, αλαπηπζζνκέλσλ ζε ππαίζξην ρψξν. Αλ ε γεηνλνκηθή πεξεζία δηαπηζηψζεη φηη θαηάζηεκα έρεη αλαπηχμεη ζε ππαίζξην ρψξν, ηδησηηθφ ή θνηλφρξεζην, θαζίζκαηα πεξηζζφηεξα απφ φζα αλαινγνχλ ζηνπο
ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο ηνπ, θαζψο θαη ζηε ζπγθξφηεζή ηνπ, δεηεί
ηνλ άκεζν πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ θαζηζκάησλ ζηνλ αλαινγνχληα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, αξηζκφ ηνχησλ. Πε πεξηπηψζεηο κε ζπκκνξθψζεσο ηνπ λνκέα ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ππνηξνπήο, πέξα
απφ ηελ πνηληθή δίσμε ηνχηνπ, εθαξκφδεηαη θαη ην άξζξν ΗΗ ηεο παξνχζαο.
Αλ θαηάζηεκα δηαζέηεη ζηεγαζκέλε αίζνπζα πειαηψλ θαη θαηά θαηξνχο, επνρηαθψο αλαπηχζζεη
ηξαπέδηα θαη θαζίζκαηα θαη ζε ππαίζξην ρψξν, ηδησηηθφ ή θνηλφρξεζην, ν αξηζκφο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ζηνλ ππαίζξην ρψξν θαζηζκάησλ ππνινγίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζε ζπζρεηηζκφ κε ην
κέγεζνο ησλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ θαη ηε ζπγθξφηεζή ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ζηελ θιεηζηή αίζνπζα θαζηζκάησλ.
Πε θαηαζηήκηα κε είζνδν ζε ζηνά κπνξεί γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ λα ρξεζηκνπνηεζεί, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ, ηπρφλ ππάξρνπζα απέλαληη ή δίπια απφ ην θαηάζηεκα αίζνπζα
κε είζνδν ζηε ζηνά.
(2). "Ξαξαζθεπαζηήξην, ζην νπνίν γίλεηαη ε παξαζθεπή ησλ θάζε είδνπο θαγεηψλ ή ην ςήζηκν ηνπ
θξέαηνο ή ησλ ςαξηψλ ή πξνεηνηκαζία ή/θαη ην ςήζηκν ηεο πίηζαο θαη παξφκνησλ παξαζθεπαζκάησλ.
Ζ παξαζθεπή θαη ην ςήζηκν ησλ θαγεηψλ θ.ιπ. ζε άιινπο ρψξνπο, εληφο ή εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο,
απαγνξεχεηαη, εθηφο αλ πξφθεηαη γηα ηα θαηαζηήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζην επφκελν εδάθην.
Απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ παξαζθεπαζηήξην νξηζκέλα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ (ζλαθ κπαξ, πηηζαξίεο), αλ φια ηα πξνζθεξφκελα ζ' απηά είδε παξαζθεπάδνληαη ζε
λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα, γεγνλφο πνπ ζα απνδεηθλχεηαη θάζε θνξά κε
βάζε ηα ηηκνιφγηα πσιήζεσο ή ηα δειηία απνζηνιήο. Πηα θαηαζηήκαηα φκσο απηά ν πξννξηζκφο γηα
ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ςπγείσλ, κπνπθέ, ηακείνπ θ.ιπ. ρψξνο ηεο αίζνπζαο πειαηψλ ζα είλαη απμεκέλνο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν ρψξν ησλ νκνίσλ θαηαζηεκάησλ κε παξαζθεπαζηήξην, φπσο νξίδεηαη ζηε ζηήιε 3 (πεξίπη. 3) ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε ηνπ θιηβάλνπ ςεζίκαηνο ηεο πίηζαο, ηνπ ζεξκνζαιάκνπ θ.ιπ.
Ρα ηπρφλ κεηαθεξφκελα απφ ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο ηνπο ζην θαηάζηεκα θαγεηά ή άιια παξαζθεπάζκαηα θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε εξκεηηθά θιεηζηά δνρεία απφ αλνμείδσην
κέηαιιν ή μχιηλα επελδπκέλα εζσηεξηθά κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ή πιαζηηθά, αλάινγα κε ην είδνο
ηνπ παξαζθεπάζκαηνο, θαη ζα κεηαθέξνληαηη κε νρήκαηα εηδηθά δηαζθεπαζκέλα, ψζηε ην εζσηεξηθφ
ηνπο λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνλ θηληνξηφ θαη άιιεο ξππάλζεηο. Γηα ηελ κεηαθνξά θαγεηψλ ή άιισλ παξαζθεπαζκάησλ ππφ ηηο πεξηγξαθφκελεο αλσηέξσ
ζπλζήθεο ππεπζχλνη είλαη ηφζν ν πσιεηήο (ηδηνθηήηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ), φζν θαη ν
αγνξαζηήο θαηαζηεκαηάξρεο. Γηα ηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ νρεκάησλ δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε άδεηα ηεο
Αζηπλνκηθήο Αξρήο.
Ν ρψξνο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ζα είλαη ηδηαίηεξνο, ρσξηζκέλνο απφ ηελ αίζνπζα πειαηψλ, φπσο
νξίδεηαη θαησηέξσ (ζεκείν β), θαη ζα έρεη εκβαδφλ, πξνθεηκέλνπ γηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο απφ 51 κέρξη 100 θαζηζκάησλ, 20 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, πιελ ησλ νβειηζηεξίσλ, ησλ
νπνίσλ ην παξαζθεπαζηήξην επηηξέπεηαη λα είλαη 10 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. Αλ θαηάζηεκα έρεη δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο πεξηζζφηέξσλ απφ 100 θαζηζκάησλ, ην αλσηέξσ ειάρηζην εκβαδφλ ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ηνπ ζα είλαη απμεκέλν θαηά 4 η.κ. γηα θάζε κία επί πιένλ 100/ηαδα ή κέξνο απηήο θαζηζκάησλ. Υο κέξνο ηεο 100/ηάδαο θαζηζκάησλ ζα ζεσξείηαη αξηζκφο ηφπησλ κεηαμχ 20 θαη 100.
Πηα θαηαζηήκαηα, πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο κέρξη θαη 50 θαζηζκάησλ, ην εκβαδφλ ηνπ
παξαζθεπαζηεξίνπ ηνχησλ ζα είλαη 15 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. Θαη' εμαίξεζε, κπνξεί λα γίλεη δεθθηφ παξαζθεπαζηήξην 8 η.κ. ζηα νβειηζηήξηα δπλακηθφηεηαο θάησ ησλ 50 θαζηζκάησλ θαη ζε πνιχ κηθξά νηλνκάγεηξεία ή άιια παξφκνηα θαηαζηήκαηα ιατθήο κνξθήο (θνπηνχθηα, παηζαηδίδηθα θ.η.φκ), δπλακη-

θφηεηαο κέρξη 20, ην πνιχ, θαζηζκάησλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο αγνξψλ, εξγνζηαζίσλ ή
άιισλ ρσξψλ εξγαζίαο θαη ζε ιατθέο γεηηνληέο, θαη ζηα νπνία πξνζθέξνληαη κέρξη δχν, ην πνιχ, είδε
θαγεηψλ (δελ ζεσξνχληαη θαγεηά νη θάζε είδνπο ζαιάηεο θαη ηα ηεγαληζηά ιαραληθά, φπσο παηάηεο,
θνινθπζάθηα, κειηηδάλεο θ.η.φκ. ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαζέηνληαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο).
Ξξνθεηκέλνπ γηα ςεηνπσιεία ή νβειηζηήξηα, ή ςεζηαξηά κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηεο αίζνπζαο, πειαηψλ, ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1,50 κ. απφ ηηο ζχξεο ή ηα παξάζπξα, ή πξνθεηκέλνπ κφλν
γηα εμνρηθέο πεξηνρέο, ζε θαηάιιειν θιεηζηφ ρψξν εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν
ρψξνο ηεο ςεζηαξηάο πξνζκεηξείηαη ζην ρψξν, ζην νπνίν γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ θξέαηνο θαη ησλ
παξαζθεπαζκάησλ ηνπ, θαζψο θαη ε παξαζθεπή ησλ πξνζθεξνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ νξηζκνχο, εηδψλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππαξρνχζαο ζπλνιηθήο εθηάζεσο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ηνπ
ςεηνπσιείνπ ή νβειηζηεξίνπ. Αλ ςεηνπσιείνπ ή νβειηζηήξην ιεηηνπξγεί σο ηκήκα κηθηνχ θαηαζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηεο παξνχζαο, ν ρψξνο ηεο ςεζηαξηάο, εθφζνλ βξίζθεηαη ζηελ άθξε
ηεο αίζνπζαο πειαηψλ, ζα ρσξίδεηαη απφ απηή κε θαηάιιειν ρψξηζκα (ηνίρν, παινζηάζην ή άιιε
ζηέξεε θαηαζθεπή) χςνπο 2 κ. ηνπιάρηζηνλ, ζην νπνίν ζα ππάξρεη ζχξα γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο ςεζηαξηάο κε ηελ αίζνπζα.
Νη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ησλ παξαθζεπαζηεξίσλ γεληθά, θαζψο θαη ησλ ηδηαέηεξσλ ρψξσλ ησλ
ςεζηαξηψλ ςεηνπσιείσλ θαη νβειηζηεξίσλ, ζα είλαη αδηαπφηηζηεο θαη ιείεο, επελδπκέλεο κε πιαθίδηα
εθπαισκέλεο πνξζειάλεο ή ειαηνρξσκαηηζκέλεο θαηφπηλ ζρεηηθήο πξνεξγαζίαο. Πε πεξηπηψζεηο
ειαηνρξσκαηηζκνχ ησλ ηνίρσλ ηα ηκήκαηα ηνχησλ, πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ηηο εζηίεο, ηνλ λεξνρχηε
πιχζεσο ρνξηαξηθψλ, θξεάησλ θ.ιπ. θαη ηνπο πάγθνπο, ζηνπο νπνίνπο γίλνληαη νη ρεηξηζκνί ησλ ηξνθίκσλ, ζε χςνο 0,75 ζα θαιχπηνληαη απαξαίηεηα κε πιαθίδηα εθπαισκέλεο πνξζειάλεο ή κε
πιάθεο καξκάξνπ ή κε αλνμίδσην ράιπβα.
Ζ απαγσγή ησλ αεξίσλ θαχζεσο ηεο θαπζίκεο χιεο, ησλ θαπλψλ θαη ηεο αηζάιεο, θαζψο θαη ησλ
αεξίσλ θαη νζκψλ, πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ θαγεηψλ ή ην ςήζηκν θξεάησλ, ή ςαξηψλ, ζα γίλεηαη πιήξσο κε εηδηθφ απαγσγηθφ ζχζηεκα, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 27 ηεο παξνχζαο,
ψζηε λα κε δηαρένληαη ζην πεξηβάιινλ θαη λα κελ ελνρινχληαη νη πειάηεο θαη νη εξγαδφκελνη ζην θαηάζηεκα θαζψο νη πεξίθνη.
Πην παξαζθεπαζηήξην ζα ππάξρεη θαη λεξνρχηεο κε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ
θαη κε ξπζκηδφκελν θξνπλφ (κπαηαξία), πξννξηδφκελνο γηα ην πιχζηκν ησλ θξνχησλ, θξεάησλ, ςαξηψλ θαη ιαραληθψλ. Γελ είλαη ππνρξεσηηθή ή χπαξμε ηδηαηηέξνπ ζπζηήκαηνο πιχζεσο ησλ ιαραληθψλ,θξνχησλ θξεάησλ θαη ςαξηψλ ζηηο ακηγείο πηηζαξίεο, θαζψο θαη ζηα κηθξά θαηαζηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο ιηγνηέξσλ απφ 50 θαζηζκάησλ. Πηα θαηαζηήκαηα απηά ην πιχζηκν ησλ αλσηέξσ εηδψλ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη ζην ζχζηεκα πιχζεσο πηάησλ, ην νπνίν κεηά απφ θάζε ρξήζε ηνπ ζα ζαπνπλίδεηαη θαη ζα μεπιχλεηαη θαιά.
Πηα κεγάιεο θηλήζεσο θαηαζηήκαηα, θπξίσο εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, ζλάθ κπάξ, ζηα νπνία αλαπηχζζνληαη πεξηζζφηεξα απφ 200 θαζίζκαηα, επηβάιιεηαη ε χπαξμε ηδηαηηέξνπ ρψξνπ, ν νπνίνο ζα είλαη,
θαηά πξνηίκεζε, ζπλεξρφκελνο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ θαη θαηαζθεπαζκέλνο φπσο απηφ. Πηνλ αλσηέξσ ρψξν, ν νπνίνο θαιείηαη πξνπαξαζθεπαζηήξην, ζα γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ησλ θαγεηψλ, δειαδή ν θαζαξηζκφο θαη ην πιχζηκν ησλ ρνξηαξηθψλ, ησλ θξεάησλ, ησλ ςαξηψλ θ.ιπ. Πην πξνπαξαζθεπαζηήξην, ηνπ νπνίνπ ε έθηαζε ζα είλαη αλάινγε κε ηε δπλακηθφηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο (ηνπιάρηζηνλ 10 η.κ.), ζα ππάξρεη θαη ν λεξνρχηεο, ζηνλ νπνίν ζα πιχλνληαη ηα ρνξηαξηθά, θξνχηα, θξέαηα,
ςάξηα θ.ιπ. πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην.
Ρφζν ζην παξαζθεπαζηήξην, φζν θαη ζην πξνπαξαζθεπαζηήξην, ζα ππάξρεη απφιπηε θαζαξηφηεηα
θαη ζα απαγνξεχεηαη ε είζνδνο πειαηψλ θαη θαηνηθηδίσλ δψσλ.
(3). Σψξνο πιχζεσο ζθεπψλ, ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ γηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο απν 51 κέρξη 100 θαζηζκάησλ, ζα έρεη εκβαδφλ 6 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. Αλ θαηάζηεκα έρεη δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο πεξηζζνηέξσλ απφ 100 θαζηζκάησλ, ην αλσηέξσ ειάρηζην εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ
πιχζεσο, ζθεπψλ ζα είλαη απμεκέλν θαηά 1 η.κ. γηα θάζε κία επί πιένλ 100/ηάδα ή κέξνο απηήο (κεηαμχ 20 θαη 100) θαζηζκάησλ. Πηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο κέρξη θαη 50
θαζηζκάησλ ην εκβαδφλ ηνπ αλσηέξσ ρψξνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 η.κ.
Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ ηδηαίηεξν λεξνρχηε πιχζεσο ησλ καγεηξηθψλ ζθεπψλ
ηα ςεηνπσιεία, ηα νβειηζηήξηα θαη νη πηηζαξίεο, ζηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηέηνηα ζθεχε, θαζψο
θαη ηα εζηηαηφξηα, νηλνκαγεηξεία, ςαξνηαβέξλεο θαη ζλαθ κπαξ, πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο
κέρξη 50 θαζηζκάησλ θαη ζηα νπνία ην πιχζηκν ησλ ζθεπψλ καγεηξηθήο επηηξέπεηαη λα γίλεηαη ζηελ
πξψηε ιεθάλε ηνπ ζπζηήκαηνο πιχζεσο ησλ πηαηψλ θαη καραηξνπήξνπλσλ.
Πηα πνιχ κηθξά νηλνκαγεηξία ή άιια παξφκνηα θαηαζηήκαηα ιατθήο κνξθήο (θνπηνχθηα) δπλακηθφηεηαο κηθξφηεξεο ησλ 20 θαζηζκάησλ (γηα ηα νπνία αλαθέξεηαη αλσηέξσ φηη ην παξαζθεπαζηήξην
ηνπο κπνξεί λα είλαη 8 η.κ. ηνπιάρηζηνλ) είλαη δπλαηφ λα επηηξαπεί ε ρξήζε ελφο κφλνλ ηξηπινχ ζπ-

ζηήκαηνο πιχζεσο ζθεπψλ , γηα ην πιχζηκν ησλ πηάησλ, φπσο νξίδεη ην άξζξν 26 ηεο παξνχζαο, ησλ
πνηεξίσλ ζηηο δεχηεξε θαη ηξίηε ιεθάλεο θαη ησλ καγεηξηθψλ ζθεπψλ ζηελ πξψηε ιεθάλε, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηα ζθεχε απηά ζα πιχλνληαη ζε δηάθνξνπο ρξφλνπο θαη φηη κεηά απφ θάζε ρξήζε
ησλ ιεθαλψλ ηνπ ην ζχζηεκα ζα ζαπνπλίδεηαη θαη ζα μεπιχλεηαη θαιά.
Απαιιάζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα έρνπλ ηδηαίηεξν ρψξν πιχζεσο ζθεπψλ θαη ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζπζηήκαηα πιχζεσο ζθεπψλ νξηζκέλα κηθξά ζλαθ-κπάξ, πηηζαξίεο θαη νβειηζηήξηα, δπλακηθφηεηαο κέρξη θαη 20 θαζηζκάησλ, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχλ κφλνλ κηαο ρξήζεσο ζθεχε εζηηάζεσο. Πηα
θαηαζηήκαηα φκσο απηά ζα ππάξρεη κφλνλ ν λεξνρχηεο κε εγθαηάζηαζε δεζηνχ ζην ρψξν ηνπ κπνπθέ ή ζην παξαζθεπαζηήξην, ζηνλ νπνίν ζα πιχλνληαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα θαηά ηνπο δηαθφξνπο ρεηξηζκνχο ησλ ηξνθίκσλ ζθεχε (πηαηέιεο, ιαβίδεο, ζπάηνπιεο, καγεηξηθά ζθεχε κηαο ρξήζεσο)".
Πηα θαηαζηήκηα, πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο πεξηζζνηέξσλ απφ 200 θαζηζκάησλ, γηα ηελ
πιχζε ησλ ζθεπψλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξηθφ πιπληήξην, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9
άξζξνπ 26 ηεο παξνχζαο.
Θαηά ηα ινηπά, σο πξνο ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ αλσηέξσ ρψξνπ θαη ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη γηα ην πιχζηκν ησλ ζθεπψλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηεο παξνχζαο.
(4). Απνρσξεηήξηα. Ν αξηζκφο ηνχησλ, ππνινγηδφκελνο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαζηζκασλ,
πνπ είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ ζηελ αίζνπζα πειαηψλ ή ζε αλνηθηφ ππαίζξην ρψξν, θαη ηνλ αξηζκφ
ησλ απαζρνινπκέλσλ θαηά βάξδηα αηφκσλ, θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπο ζα είλαη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 25 ηεο παξνχζαο.
(5). Απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ. Απηά είλαη απαξαίηεηα ζηα κεγάια θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία απαζρνινχληαη θαηά βάξδηα πεξηζζφηεξα απφ ηξία άηφκα. Ρν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ ηνχηνπ ζα ππνινγίδεηαη ζε
Η. η.κ. γηα θάζε εξγαδφκελν άηνκν. Πε θαηαζηήκαηα κε πξνζσπηθφ κέρξη θαη ηξία άηνκα θαηά βάξδηα
κπνξεί λα κελ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ιφγο απνδεηεξίσλ, ζα ππάξρεη φκσο αλάινγνο αξηζκφο ηκαηηνθπιαθίσλ. Γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαη θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
(6). Απνζήθε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Ν ρψξνο απηφο είλαη απαξαίηεηνο ζηα θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία
εμππεξεηνχληαη πεξηζζφηεξα απφ 150 άηνκα, θαη ζα έρεη εκβαδφλ, ηνπιάρηζηνλ 5 η.κ., αλ αλαπηχζζνληαη απφ 151 κέρξη 200 θαζίζκαηα, απμαλφκελν θαηά 5 η.κ. γηα θάζε κία επί πιένλ 100/ηάδα ή κέξνο απηήο (20 κέρξη 100) θαζηζκάησλ. Ζ απνζήθε ζα πιεξεί γεληθά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 28 ηεο
παξνχζαο.
β. Νη αλσηέξσ ρψξνη ζα είλαη ρσξηζκέλνη κεηαμχ ηνπο κε ηνίρν ή κε άιιν θαηάιιειν ζηέξεν ρψξηζκα απφ αλζεθηηθά ζηελ πγξαζία πιηθά. Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ απφ
ηελ αίζνπζα πειαηψλ κπνξεί λα γίλεη δεθηή θάζε είδνπο ζηεξεά θαηαζθεπή, ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίδεηαη κφληκα αμηαπφηηζηε θαη ιεία επηθάλεηα πξνο ην κέξνο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ θαη ζε χςνο 2 κ. ηνπιάρηζηνλ (γηα ην ζθθνπφ απηφλ ζπλίζηαηαη, ζαλ πξνηηκεηέα ιχζε, ε επέλδπζε ηεο επηθαλείαο απηήο κε πιαθίδηα εθπαισκέλεο πνξζειάλεο).
Θαη' εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, ζηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο κέρξη θαη 120
θαζηζκάησλ, ην παξαζθεπαζηήξην θαη ν ρψξνο πιχζεσο ζθεπψλ κπνξεί λα απνηεινχλ έλαλ εληαίν
ρψξν ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ίζνπ κε ην άζξνηζκα ησλ απαηηνπκέλσλ γηα θάζε έλα απφ ηα δηακεξίζκαηα
απηά εκβαδψλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζεκεία (2) θαη (3) θαη ην Ξαξάξηεκα ΗΗ (ζηήιεο 6 θαη 8), κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζπζηήκαηα πιχζεσο ζθεπψλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ηδηαίηεξν λνεηψο ρψξν θαη ζε ηέηνηα ζέζε, ψζηε θαηά ηε ρξήζε ηνπο λα κελ επεξεάδεηαη ην παξαζθεπαζηήξην. Πηα πνιχ
κηθξά θαηαζηήκαηα δπλακηθφηεηαο κέρξη θαη 50 θαζηζκάησλ, πέξα απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ εγθαηάζηαζε ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πιχζεσο ζθεπψλ ζε εληαίν ρψξν, επηηξέπεηαη ην
παξαζθεπαζηήξην λα απνηειεί ζπλέρεηα ηεο αίζνπζαο πειαηψλ, απφ ηελ νπνία ζα ρσξίδεηαη κε ην
ςπγείν θαη ηνλ πάγθν ή θάπνην άιιν ζηαζεξφ έπηπιν, θαηά ηξφπν πνπ λα εκπνδίδεηαη κφληκα ή είζνδνο πειαηψλ ζηνλ ρψξν ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ. Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ν ρψξνο πιήζεσο ζθεπψλ ζα
είλαη απνκνλσκέλνο απφ ηελ αίζνπζα πειαηψλ κε ζηαζεξφ ρψξηζκα, έηζη, ψζηε λα κε γίλεηαη νξαηφο
απφ ηνπο πειάηεο.
Πηηο πηηζαξίεο δελ είλαη απαξαίηεηνο ν δηαρσξηζκφο ηνπ θιηβάλνπ απφ ηελ αίζνπζα πειαηψλ.
4. Δπηπια. Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα έπηπια ζα είλαη θαιήο θαηαζθεπήο κε ιείεο, ειαηνρξσκαηηζκέλεο ή
ζηηιβσκέλεο, επηθάλεηεο θαη ζα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη θαζαξά. Νη ηαπεηζαξίεο ησλ
θαζηζκάησλ, αλ ππάξρνπλ ηέηνηα θαζίζκαηα, δελ ζα έρνπλ ζρηζίκαηα ή άιιεο θζνξέο.
Νη νξηδφληηεο επηθάλεηεο ησλ πάγθσλ, πάλσ ζηηο νπνίεο γίλνληαη δηάθνξνη ρεηξηζκνί ησλ ηξνθίκσλ
(ηεκαρηζκφο, επεμεξγαζία, θ.ιπ), ζα είλαη θαιπκκέλεο κε πιάθα καξκάξνπ ή αλνμίδσην ράιπβα ή,

φπνπ επηβάιιεηαη ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο εξγαζίαο, κε ζθιήξφ μχιν θαη δελ ζα παξνπζάδνπλ ξσγκέο ή
άιιεο θζνξέο.
Ηδηαίηεξα, ηα μχια θνπήο θξέαηνο (θνχηζνπξα), φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηέηνηα, ζα δηαηεξνχληαη ζε
θαιή θαηάζηαζε, ρσξίο ξσγκέο ή άιιεο θζνξέο, κεηά ηε ρξήζε ηνπο δελ ζα θαιχπηνληαη κε θαζαξφ
θάιπκκα απφ ιακαξίλα, πνπ ζα εθαξκφδεη θαιά. Πην ηέινο ηεο εξγαζίαο ε νξηδφληηα επηθάλεηα ηνπ
μχινπ θνπήο θξέαηνο, αθνχ μπζεί θαιά, ψζηε λα αθαηξεζεί ηειείσο ην ζηξψκα ιίπνπο, ζάξθαο θαη αίκαηνο, πνπ ζρεκαηίζηεθε θαηά ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ θξέαηνο, ζα πιέλεηαη κε άθζνλν δεζηφ λεξφ θαη πνηάζζα. Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πιέλνληαη φιεο νη επηθάλεηεο ησλ πάγθσλ θ.ιπ. πάλσ ζηηο νπνίεο έγηλαλ δηάθνξνη ρεηξηζκνί ηξνθίκσλ.
Νη πξνζήθεο θαη ηα εκπνξεχκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έθζεζε ή θχιαμε ηξνθίκσλ ή
ζθεπψλ, ζα θιείλνπλ εξκεηηθά, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε είζνδνο πνληηθψλ, βιαβεξψλ εληφκσλ θαη θνληνξηνχ, θαη ζα δηαηεξνχληαη απφιπηα θαζαξέο.
Ζ ζήθε ςσκηνχ (αηξνζήθε) ζα είλαη κεηαιιηθή ή πιαζηηθή ή μχιηλε επελδπκέλε εζσηεξηθά κε αλνμίδσηε ιακαξίλα θαη ζα θιείλεη εξκεηηθά.
5. Τπγεία. Ρα επαιινίσηα ηξφθηκα ζα δηαηεξνχληαη ζε ειεθηξηθά ή άιια θαηάιιεια ςπγεία επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο, ππφ ζηαζεξή ςήμε, ηνπιάρηζηνλ +7νC, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ηξνθίκνπ θαη
ηνπ επηζπκεηνχ ρξφλνπ ζπληεξήζεσο ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηεο παξνχζαο.
6. Θεξκνζάιακνη. Ρα είδε θαγεηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δεζηά, ζα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνζαιάκνπο ή
ζε εηδηθέο ζπζθεπέο "Κπελ Καξί", ππφ ζεξκνθξαζία αλψηεξε ησλ +60νC.
Νη ζεξκνζάιακνη ζα θιείλνπλ εξκεηηθά θαη ζα δηαηεξνχληαη θαζαξνί. Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζθεπέο
"Κπελ Καξί", ηα ζθεχε πνπ πεξηέρνπλ θαγεηά ζα δηαηεξνχληαη ζπλερψο θαιπκκέλα, εθηφο αλ νη ζπζθεπέο απηέο θαιχπηνληαη κε παιφθξαθηεο πξνζήθεο αλνηθηέο πξνο ην κέξνο ηνπ ζεξβηξίζκαηνο. Ρφζν ζηνπο ζεξκνζαιάκνπο, φζν θαη ζηηο ζπζθεπέο "ΚπελΚαξί", ζα ππάξρνπλ κφληκα ηνπνζεηεκέλα
ζεξκφκεηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο.
Κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ ηα ηπρφλ αδηάζεηα θαγεηά, ζα ηνπνζεηνχληαη, ζηα ςπγεία γηα ζπληήξεζε, αθνχ πξνεγνπκέλσο απνθηήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
7. Πθεχε. Ρα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή αξηζκφ απαξαηηήησλ
γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο ζθεπψλ καγεηξηθήο θαη εζηηάζεσο. Ρα ζθέπε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιειν θαη επηηξεπφκελν απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία πιηθφ θαη δελ ζα παξνπζηάδνπλ
θάζε είδνπο θζνξέο θαη ξσγκέο ή νμηδψζεηο θαη παξακνξθψζεηο. Ρα ζθεχε καγεηξηθήο θαη εζηηάζεσο
πνπ παξνπζηάδνπλ θζνξέο ή ξσγκέο ή νμηδψζεηο ή παξακνξθψζεηο απνκαθξχλνληαη κε ηε θξνληίδα
ηνπ θαηαζηεκαηάξρε.
Ρα είδε ησλ απαξαηηήησλ ζθεπψλ εζηηάζεσλ ζα θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζ' απηφ θαγεηψλ θαη πνηψλ, ζε θάζε θάζηζκα δε ζα αλαινγνχλ αλά δχν
ηνπιάρηζηνλ ηεκάρηα απφ θάζε είδνο ησλ ζθεπψλ ηνχησλ.
Απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ ζθεχε εζηηάζεσλ δελ απαιιάζζνληαη νη πηηζαξίεο. Ζ πξνζθνξά
πίηζαο κε εηδηθφ ζθεχνο θαη ραξηνπεηζέηεο, ρσξίο πηάην θαη καραηξνπήξνπλα, επηηξέπεηαη κφλνλ φηαλ
ην δεηήζνπλ νη πειάηεο.
Γηα ηε ρξήζε αιαηηνχ θαη πηπεξηνχ απφ ηνπο πειάηεο ζην ζεξβηξηζκέλν θαγεηφ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη
εηδηθά δηάηξεηα θιεηζηά ζθεχε (αιαηηέξεο θαη πηπεξηέο). Νη νδνληνγιπθίδεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θιεηζηή ζήθε, θαηαζθεπαζκέλε θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα βγαίλεη θάζε θνξά κία νδνληνγιπθίδα ρσξηζηά.
Ππλίζηαηαη ε αεξνζηεγήο ζπζθεπαζία ζε θάθειιν απφ ζειινθάλ ή πιαζηηθή χιε αηνκηθψλ καραηξνπήξνπλσλ, ράξηηλεο πεηζέηαο, νδνληνγιπθίδσλ θ.ιπ. θαηά ηελ επηζπκία ηνπ θαηαζηεκαηάξρε.
Ρα ζθεχε ζα δηαηεξνχληαη θαζαξά ζε θαηάιιειεο πξνζζήθεο ή εξκάξηα, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη
απφ ηηο θάζε είδνπο ξππάλζεηο.
Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζθεχε κηαο ρξήζεσο ζα ππάξρεη αλαξηεκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ θαηαζηήκαηνο επηγξαθή, κε ηελ νπνία ζα ππνδεηθλχεηαη ζηνπο πειάηεο λα θαηαζηξέθνπλ κφλνη ηνπο ηα αλσηέξσ ζθεχε ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ηνπο.

Νη ζσιελίζθνη αλαξξνθήζεσο ησλ πνηψλ θαη ηα θνπηαιάθηα κηαο ρξήζεσο, πνπ ελδερνκέλσο ζπλνδεχνπλ ηα αλαςπθηηθά πνηά θαη ηα παγσηά, ζα έρνπλ απνζηεηξσζεί ζην εξγαζηήξην παξαγσγήο ηνπο
θαη ηνπνζεηεζεί θαηά ηεκάρην ζε θιεηζηή ζήθε απφ αδηάβξνρν ραξηί ή πιαζηηθή.
8. Ρξαπεδνκάληηια - πεηζέηεο. Ρα ηξαπέδηα ζα θαιχπηνληαη κε θαζαξά, άζπξα ή ρξσκαηηζηά ηξαπεδνκάληεια, είηε πνιιαπιήο ρξήζεσο (απφ χθαζκα, κνπζακά, πιαζηηθή χιε), είηε κηαο ρξήζεσο (απφ
ιεπηή πιαζηηθή χιε ή ραξηί), αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία, ζηελ νπνία αλήθεη ην θαηάζηεκα, ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο).
Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ηξαπεδνκαληίισλ κε θαζαξά ζα γίλεηαη παξνπζία ηνπ πειάηε
θαη ηα κελ πθαζκάηηλα ζα απνκαθξχλνληαη ράξηηλα (κηαο ρξήζεσο) ζα αρξεζηεχνληαη. Ρα πνιιαπιήο
ρξήζεσο, απφ κνπζακά ή πιαζηηθή χιε ηξαπεδνκάληεια ζα θαζνξίδνληαη ακέζσο θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπ πειάηε κε θαζαξφ βξεγκέλν χθαζκα ή ζπφγγν. Κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, κεζεκέξη θαη
βξάδπ, ή πξηλ απφ ηελ έλαξμε απηήο, πξστ θαη απφγεπκα, ηα ελ ιφγσ ηξαπεδνκάληεια ζα πιχλνληαη
κε δεζηφ λεξφ θαη ζαπνχλη.
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πθαζκάηηλσλ, ιεπθψλ ή ρξσκαηηζηψλ, ηξαπεδνκάληηισλ πεξηζζφηεξεο απφ κία
θνξέο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ζα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη ζα θαιχπηνληα κε κηθξφηεξα ιεπθά
ή αλνηθηφρξσκα ηξαπεδνκάληηια (θαξέ ληε ηακπι), ε αληηθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη κεηά απφ
θάζε ρξήζε ηνπο θαη παξνπζία ηνπ λένπ πειάηε, φπσο αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην.
Πηνπο πειάηεο ζα πξνζθέξνληαη θαζαξέο, ιεπθέο ή αλνηθηφρξσκεο, πεηζέηεο, είηε πθαζκάηηλεο, νη
νπνίεο ζα απνκαθξχλνληαη χζηεξα απφ θάζε ρξήζε ηνπο γηα πιχζηκν, είηε εηδηθέο ράξηηλεο κηαο ρξήζεσο. Απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αληί ραξηνπεηζεηψλ, θχιια θνηλνχ ραξηηνχ.
9. Γελ επηηξέπεηαη, ην ζηξψζηκν ησλ ηξαπεδηψλ θαη ε ηνπνζέηεζε ζ' απηά ησλ ζθεπψλ εζηηάζεσο
(πηάηα, πνηήξηα, καραηξνπήξνπλα), πξηλ απφ ηελ άθημε ησλ πειαηψλ. Ρα ηξαπέδηα επηηξέπεηαη λα είλαη θαιπκκέλα κε πθαζκάηηλα ηξαπεδνκάληηια, αλ απηά πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ θαηά ηελ άθημε ηνπ
πειάηε κε κηθξφηεξα ηξαπεδνκάληεια (θαξέ ληε ηακπι), ή κε ηξαπεδνκάληηια κπνξεί λα ηνπνζεηνχληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ηα ζηαρηνδνρεία, ηα καραηξνπήξνπλα κε ηελ ραξηνπεηζέηα, αλ είλαη αεξνζηεγψο ζπζθεπαζκέλα, θαη, θαηά ηελ επηζπκία ηνπ θαηαζηεκαηάξρε, αλζνδνρείν.
'Νια ηα ζθεχε εζηηάζεσο ζα ηνπνζεηνχληαη ζην ηξαπέδη, θαηά θαλφλα, ακέζσο κεηά ηελ άθημή ηνπ
πειάηε. Δμαηξεηηθά, επηηξέπεηαη ην ζηξψζηκν ησλ ηξαπεδηψλ θαη ε ηνπνζέηεζε ζ' απηά ησλ ζθεπψλ
εζηηάζεσο κφλν ζε πεξηπηψζεηο γακειίσλ γεπκάησλ, ζπλεζηηάζεσλ θ.ιπ.
10. Ρα έηνηκα θαγεηά θαη ηα θάζε είδνπο άιια ηξφθηκα, πνπ ηξψγνληαη φπσο έρνπλ, ζα δηαηεξνχληαη ζε θαηάιιειεο θιεηζηέο πξνζζήθεο ή εξκάξηα, γηα λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ θνληνξηφ, ηηο κχγεο θαη άιια βιαβεξά έληνκα, ηνπο θνληηλνχο θαη γεληθά απφ θάζε είδνπο ξππάλζεηο θαη κνιχλζεηο.
Ρα επαιινίσηα θαγεηά θαη άιια ηξφθηκα, φπσο θξέαο, ηπξνθνκηθά πξντνληα θ.ιπ., ζα δηαηεξνχληαη
ζε θαηάιιεια ςπγεία. Αλ ν θαηαζηεκαηάξρεο επηζπκεί ηελ έθζεζή ηνπο , ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ
ζθνπφ απηφλ ςπγεία πξνζήθεο. Ρα θαγεηά, πνπ πξνζθέξνληαη δεζηά ζα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνζαιάκνπο ή ζε ζπζθεπέο "κπελ καξί", ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ θαη' αληίζεην πξνο
ηα αλσηέξσ ηξφπν έθζεζε θαη δηαηήξεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ηξνθίκσλ, θαζψο θαη ε ςειάθεζε
ηνχησλ απφ ην πξνζσπηθφ ή ηνπο πειάηεο, απαγνξεχεηαη.
11. Ζ ιήςε ησλ θαγεηψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζηα πηάηα ζα γίλεηαη κε, εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ
απηφλ πξννξηδφκελα, φξγαλα (θνπηάιηα, πεξνχληα, ιαβίδεο θ.ιπ) θαη φρη κε ηα ρέξηα.
Ζ κεηαθνξά ησλ πηάησλ πνπ πεξηέρνπλ θαγεηφ ζα γίλεηαη κε δίζθνπο θαη θαηά ηξφπν πνπ λα κελ
ηνπνζεηείηαη ην έλα πηάην πάλσ ζην άιιν.
12. Ρα ηξφθηκα ζα έρνπλ ηνπο ζπλεζείο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο (νζκή, γεχζε, φςε) θαη ζα
πιεξνχλ, σο πξνο ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ, ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. πνπ νξίδνπλ Θψδηθαο Ρξνθίκσλ, νη αλαθεξφκελεο ζηα ηξφθηκα δηαηάμεηο γεηνλνκηθψλ
Γηαηάμεσλ θαη γεληθά νη δηαηάμεηο ηεο εθαζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα.
Απαγνξεχεηαη ε κεηαπνίεζε καγεηξεπνκέλσλ θξεάησλ ή άιινπ είδνπο θαγεηψλ θαη ε δηάζεζε ππνιεηκκάησλ πνηψλ (απνπίκαηα) ζηνπο πειάηεο.
Νη ρξεζηκνπνηνχκελεο γηα ηελ παξαζθεπή ησλ θαγεηψλ ή άιισλ παξαζθεπαζκάησλ πξψηεο χιεο
πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο. Απαγνξεχεηαη ε παξαζθεπή θαγεηψλ ή άιισλ παξαζθεπαζκάησλ
απφ ππνπξντφληα δστθήο ή θπηηθήο πξνειεχζεσο ή απφ πξψηεο χιεο, πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκεία αιινηψζεσο ή ξππάλζεσο θ.ιπ.
13. Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32, 33, 34, 35 θαη 36 ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαη θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνχ.

14. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη αλαθεξφκελεο ζηελ πγηεηλή θαη θαζαξηφηεηα ησλ ρσξψλλ
(φρη φκσο θαη ζην κέγεζνο ηνχησλ), ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εζηηαηνξίσλ, ζλαθ κπαξ
θαη άιισλ ζπλαθψλ θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη ζηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηξνθίκσλ
θαη πνηψλ, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηα νκνία θαηαζηήκαηα, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα ζπγθνηλσληαθά
κέζα.
"Δπηηξέπεηαη ε παξαγσγή δχζνπ (κπχξαο) ζε πνζφηεηα πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 19, ηνπ Λ.
2753/1999 (Φ.Δ.Θ. 249/99 η. Α') "Απινπνηήζεηο θαη ειαθξχλζεηο ζηε θνξν ινγία εηζνδήκαηνο θαη
άιιεο δηαηάμεηο", κε ην νπνίν πξνζηέζεθε ζην άξζξν 3, ηνπ Λ. 2963/1922, άξζξν 3Α, απνθιεηζηηθά
εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηα νπνία πξνβιέπεηαη ε πξνζθνξά αιθννινχρσλ
πνηψλ θαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:
α) Ρν νίθεκα, ζην νπνίν επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζα απνηειεί αλεμάξηεην θηίξην ή ζε
πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο εθφζνλ φια ηα δηακεξίζκαηα απηνχ ζα είλαη απνθιεηζηηθά επαγγεικαηηθέο
ζηέγεο.
β) Ζ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο, δχκσζεο θαη απνζήθεπζεο ηνπ δχζνπ, ζα βξίζθεηαη εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ν δε ρψξνο απηήο ζα είλαη επαξθήο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξνο ησλ 50 η.κ. επηπιένλ ηνπ
ειαρίζηνπ ρψξνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ, ε νπνία ζα είλαη
δηαρσξηζκέλε απφ ηνλ ππφινηπν ρψξν κε δηαθαλέο άζξαπζην πιηθφ.
γ) ζα ππάξρεη ηδηαίηεξνο απηνηειήο απνζεθεπηηθφο ρψξνο ηνπιάρηζηνλ 5 η. κ. γηα ηηο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο δχζνπ, κέζα ζηνλ νπνίν ζα ππάξρεη ηδηαίηεξν ςπγείν αλαιφγνπ ρσξεηηθφηεηαο απνθιεηζηηθά γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ιπθίζθνπ.
δ) Ζ απαγσγή ησλ νζκψλ θαη ησλ αεξίσλ, πνπ ζα παξάγνληαη θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ δχζνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηεο παξνχζαο, ηα πξν εξρφκελα δε απφ ηελ παξαγσγή
ηνπ δχζνπ απνξξίκκαηα ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα απνθνκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
33 ηεο παξνχζαο.
ε) Γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, ν ελδηαθεξφκελνο
λα ιεηηνπξγήζεη θαηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ζα παξάγεηαη δχζνο ζα επηζπλάπηεη, ζηε ζρεηηθή αίηεζή
ηνπ πξνο ηνλ νηθείν Ν.Ρ.Α., καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά θαη πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ.
1599/86 δηπισκαηνχρνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ."
***Ζ εληφο " " αθξνηειεχηηα παξάγξαθνο πξνζηέζεθε σο άλσ κε ην άξζξν κφλν ηεο Α
1γ/Γ.Ξ.νηθ./11708/2003 (ΦΔΘ 143/11-2-2003)
'Αξζξν 39
Θαηαζηήκαηνο, ζηα νπνία παξαζθεπάδνληαη θαη πξνζθέξνληαη γιπθίζκαηα θαη θάζε είδνπο παξαζθεπάζκαηα γάιαθηνο θ.ιπ. ζε θαζηζκέλνπο πειάηεο.
1. Πηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη ηα δαραξνπιαζηεηα, γαιαθηνπσιεία,
κπνπγαηζάδηθα, ινπθνπκαηδίδηθα, αλαςπθηήξηα θαηαζηήκαηα θ.η.φκ., πνπ εμππεξεηνχλ θαζηζκέλνπο
ή θαη πεξαζηηθνχο πειάηεο.
2. Νξηζκνί:
α. Εαραξνπιαζηείν είλαη ην θαηάζηεκα ζην νπνίν παξαζθεπάδνληαη θαη πξνζθέξνληαη ζε θαζηζκέλνπο ή θαη ζε πεξαζηηθνχο πειάηεο θάζε είδνπο γιπθίζκαηα, γάια θαθέο γεληθά θαη άιια ξνθήκαηα,
νηλνπλεπκαηψδε πνηά, ρσξίο ή κε πξφρεηξν κεδέ, θαη αλαςπθηηθά πνηά, θαζψο θαη εκθηαισκέλα πνηά. Ζ πξνζθνξά πίηζαο ζηα δαραξνπιαζηεία απαγνξεχεηαη, εθηφο αλ ιεηηνπξγνχλ σο κηθηά θαηαζηήκαηα κε πηηζαξία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηεο παξνχζαο.
Πηα δαραξνπιαζηεία παξαζθεπάδνληαη επίζεο θαη πίηηεο, θαζψο θαη κεδεδάθηα δεμηψζεσλ, ππφ ηνπο
πεξηγξαθφκελνπο ζηελ παξ. 4 εδ. α' πεξίπη. (2) φξνπο, πνπ πξννξίδνληαη γηα θαη' νίθνλ θπξίσο θαηαλάισζε.
β. Εαραξνπιαζηείν ρσξίο εξγαζεξην, είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν πξνζθέξνληαη ζε θαζηζκέλνπο
πειάηεο ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα είδε παξαζθεπαδφκελα ζε άιια λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα, γεγνλφο πνπ ζα απνδεηθλχεηαη θάζε θνξά απφ ηα ηηκνιφγηα πσιήζεσο ή ηα δειηία
απνζηνιήο.

γ. Γιπθίζκαηα είλαη ηα παξαζθεπάζκαηα, ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη κε αλάκεημε θαη εηδηθή επεμεξγαζία δηαθφξσλ βξσζίκσλ πιψλ, θπηηθήο ή δστθήο πξνειεχζεσο, κε γιπθαληηθέο χιεο (δάραξε, κέιη,
θ.η.φκ.), ψζηε λα απνθηνχλ γιπθεηά ή γιπθίδνπζα γεχζε (γιπθά θνπηαιηνχ, θξνπτ γιαζέ, γιπθά ηαςηνχ, πάζηεο, παγσηά θ.η.φκ).
δ) Ξίηηεο είλαη ηα παξαζθεπάζκαηα απφ θχιια δχκεο θαη άιια θαγψζηκα πιηθά (γάια, ηπξί, θξέαο,
ζπαλάθη, θ.ιπ).
ε) Κεδεδάθηα δεμηψζεσλ είλαη παξαζθεπαζκέλα κε βάζε ην άγιπθν ηζνπξέθη απφ δχκε, θπξίσο
"κπξηφδ", ζην νπνίν έρνπλ πξνζηεζεί δηάθνξα είδε ηξνθίκσλ ή ζθεπάζκαηα ηξνθίκσλ (ηπξί, δακπφλ,
ξψζηθε ζαιάηα, απγφ θ.ιπ.), φπσο είλαη ηα "θαλαπεδάθηα", νη "κπφκπεο", θ.η.φκ.
ζη. Γαιαθηνπσιείν είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν πξνζθέξνληαη ζε θαζηζκέλνπο ή θαη ζε πεξαζηηθνχο πειάηεο γάια, γηανχξηη, βνχηεξν, θαθέο γεληθά θαη άιια ξνθήκαηα, θαζψο θαη πίηηεο ή άιια
παξαζθεπάζκαηα, πνπ έρνπλ βάζεη ην γάια ή παξάγσγα ηνχηνπ (ηπξφπηηηεο, γαιαθηνκπνχξεθν,
ξηδφγαιν, θξέκεο, πάζηεο, παγσηά, θ.η.φκ.) θαη ηα ίδηα παξαζθεπάδνληαη ζην ίδην ην θαηάζηεκα ή ζε
λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα, γεγνλφο πνπ ζα απνδεηθλχνληαη θάζε θνξά απφ ηα
ηηκνινγία πσιήζεσο ή ηα δειηία απνζηνιήο.
Πηα γαιαθηνπσιεία επηηξέπεηαη λα πξνζθέξνληαη αθφκε θαη αλαςπθηηθά πνηά.
δ. Αλαςπθηήξηα θαηάζηήκαηα κε θαζίζκαηα είλαη ηα θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία πξνζθέξνληαη ζε θαζηζκέλνπο ή θαη ζε πεξαζηηθνχο πειάηεο νξηζκέλα γιπθίζκαηα (γιπθά ηαςηνχ, πάζηεο, θσθ, εθιαίξ,
παγσηά θ.η.φκ.) ηφζη θαη άιια ζάληνπτηο, πίηηεο θαη άιια παξφκνηα παξαζθεπάζκαηα, θαζψο θαη
θαθέο θαη θάζε είδνπο πνηά, νηλνηπλεπαηψδε θαη αλαςπθηηθά. Ρα είδε απηά, αλ δελ παξαζθεπάδνληαη
ζην ίδην ηα θαηαζηήκαηα, ζα πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα, γεγνλφο πνπ ζα απνδεηθλχνληαη θάζε θνξά κε βάζε ηα ηηκνιφγηα πσιήζεσο ή ηα δειηία απνζηνιήο.
ε. Κπνπγαηζάδηθν είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνία παξαζθεπάδνληαη θαη πξνζθέξνληαη ζε θαζηζκέλνπο ή θαη ζε πεξαζηηθνχο πειάηεο κπνπγάηζα θαη θάζε είδνπο πίηηεο (ηπξνπηηάθηα, ζπαλαθνπηηάθηα,
θξεαηνπηηάθηα, ινπθαληθνπηηάθηα θ.η.φκ.) κε ηελ ζπλνδεία ή κε αλαςπθηηθψλ πνηψλ ή κπχξαο.
ζ. Ακηγέο ινπθνπκαηδίδηθν είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν παξαζθεπάδνληαη θαη πξνζθέξνληαη ζε
θαζηζκέλνπο ή θαη πεξαζηηθνχο πειάηεο ινπθνπκάδεο. Πηα θαηαζηήκαηα απηά επηηξέπεηαη ε πξνζθνξά θαη αλαςπθηηθψλ.
Ξέξα απφ ηα ακηγή ινπθνπκαηδίδηθα επηηξέπεηαη ε πξνζθνξά ινπθνπκάδσλ θαη ζηα άιια θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηα νπνία ε παξαζθεπή ησλ ινπθνπκάδσλ ζα γίλεηαη είηε ζην παξαζθεπαζηήξην ηνχησλ, είηε ζε εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ππάξρνλ παξαζθεπαζηήξην, φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ ζηελ παξ. 4 εδ. α' πεξίπη. (2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
3. Απαγνξεχεηαη ε πσιεζε ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ άιισλ εηδψλ, πιελ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, θπξίσο θαγεηψλ θαη εηδψλ άζρεησλ κε ηα ηξφθηκα. Δμαηξεηηθά, ζηα δαραξνπιαζηεία
κπνξεί λα επηηξαπεί ε πψιεζε νξηζκέλσλ ζθεπψλ απφ γηαιί, θξχζηαιιν, πνξζειάλε θ.ιπ., ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεξηέθηεο γηα ηε ζπζθεπαζία γιπθηζκάησλ, θαζψο θαη παηγληδίσλ, θαηά ηελ
θξίζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, αλαιφγσο ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, θαη εθφζνλ ηα είδε
απηά ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ηδηαίηεξα ξάθηα ή πξνζήθεο καθξπά απν ηα γιπθίζκαηα.
4. Ρα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα πιεξνχλ εθηφο, ησλ γεληθψλ φξσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ πξνεγνχκελνπ Θεθαιαίνπ, θαη ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:
α. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αλαγθαίσλ θαηαζηεκάησλ απαηηείηαη ρψξνο επαξθήο, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη άλεηεο εθηειέζεσο ησλ πξνβιεπνκέλσλ εξγαζηψλ θαη
παξακνλήο ησλ πειαηψλ, θαη πάλησο δελ ζα είλαη κηθξφηεξνο απν ην άζξνηζκα ησλ επηβαιιφκελσλ
κε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο ειάρηζησλ, εκβαδψλ, ησλ απαξαηηήησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ θαηαζηήκαηνο, φπσο αλαιπηηθά θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗΗ.
Ν ρψξνο θάζε θαηαζηήκαηνο ζα πεξηιακβάλεη ηα θφινπζα δηακεξίζκαηα, ηα νπνία ζα πιεξνχλ, πιελ
ησλ φξσλ πνπ επηβάιινπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θεθαιαίνπ ΗΗΗ ηεο παξνχζαο ή άιισλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, θαη ηνπο θαησηέξσ αλαθεξνκέλνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:
(Η). Αίζνπζα πειαηψλ, ζηελ νπνία αλαπηχζζνληαη ηα ηξαπέδηα θαη ηα θαζίζκαηα θαη πέξα απφ απηά,
ηνπνζεηνχληαη ην ςπγείν, ν κπνπθέο θαη ελδερνκέλσο πξνζήθεο ή άιια έπηπια, απαξαίηεηα γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρεηξήζεηο ζην ηκήκα απηφ.

Ρν δάπεδν ηεο αλσηέξσ αίζνπζαο ζα είλαη αδηαπφηηζην θαη ιείν, φπσο νξίδεη ην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο. Ξξνθεηκέλνπ φκσο γηα θαηαζηήκαηα πνιπηεινχο θαηαζθεπήο, ε γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί
λα επηηξέςεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο νηθείαο Ξπξνζβεζηηθήο
πεξεζίαο, ηελ επηθάιπςε ηνπ δαπέδνπ ηεο αίζνπζαο πειαηψλ κε ππξάληνρν ηάπεηα - κνθέηηα, αλ
δηαπηζησζεί φηη ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα κέζα θαζαξηζκνχ ηνπ, αιιά θαη νθείιεη λα επηβάιεη ηελ αθαίξεζε ηνπ, αλ δηαπηζηψζεη φηη είλαη κφληκα αθάζαξηνο ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα είλαη
αδχλαηνο ν θαζνξηζκφο ηνπ.
Απαγνξεχεηαη ε επηθαιεςε ησλ ηνίρσλ ησλ αλσηέξσ αηζνπζψλ κε ςάζεο ή χθαζκα θαλαβηνχ (ιηλάηζα) θ.η.φκ. ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κε αδηαπφηηζην θαη κε ιείν πιηθφ, ην νπνίν δελ επηδέρεηαη πιχζηκν, επηηξέπεηαη φκσο ε ρξεζηκνπνίεζε γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ αδηάβξνρήο ηαπεηζαξίαο.
Δμαηξεηηθά, πξνθεηκέλνπ γηα θαηαζηήκαηα πνιπηεινχο θαηαζθεπήο, επηηξέπεηαη, θαηφπηλ ζχκθσλεο
γηα θαηαζηήκαηα πνιπηεινχο θαηαζθεπήο, επηηξέπεηαη, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο νηθείαο Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο, ε επηθάιπςε ησλ ηνίρσλ ησλ ελ ιφγσ αηζνπζψλ κε ζηηιβσκέλν μχιν, κε ηνλ
φξν φηη ηέηνηεο επηθάλεηεο ηα θαζαξίδνληαη ζπρλά, ψζηε λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο θαη απαιιαγκέλεο
απν ζθφλεο. Δπίζεο, ζε θαηαζηήκαηα πνιπηεινχο θαηαζθεπήο επηηξέπεηαη, γηα ιφγνπο δηαθνζκεηηθνχο, ε δεκηνπξγία κε εηδηθή επεμεξγαζία αλψκαισλ, αιιά αδηαπφηηζησλ, επηθαλεηψλ ησλ ηνίρσλ κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζρεκαηηδφκελεο θνηιφηεηεο ζα είλαη αβαζείο θαη ιείεο, ψζηε λα πιχλνληαη εχθνια, θαη φηη ζα δηαηεξνχληαη θαζαξέο κε ηε θξνληίδα θαη ηελ επζχλε ηνπ θαηαζηεκαηάξρε ή ηνπ
λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ.
Απαγνξεχεηαη ε επηθφιιεζε ζηνπο ηνίρνπο αθηζψλ, ιηζνγξαθηψλ, θ.ιπ. δηαθνζκεηηθψλ, δηαθσηηζηηθψλ θαη ελεκεξσηηθψλ έληππσλ πιηθψλ, εθηφο αλ δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη απαιιαγκέλα απφ ζθφλεο,
ή είλαη ηέηνηα ε θαηαζθεπή ηνπο, ψζηε θαζαξίδνληαη εχθνια.
Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ή θαη ε αλάξηεζε ζε αξκφδηα ζεκεία ηεο αίζνπζαο πειαηψλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ, γηα
ιφγνπο δηαθνζκεηηθνχο, κε ηνλ φξν φηη ηα αληηθείκελα απηά ζα είλαη απαιιαγκέλα απφ ζθφλεο θαη
γεληθά ζα δηαηεξνχληαη θαζαξά.
Ν κέγηζηνο αξηζκφο θαζηζκάησλ, πνπ είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ ζηελ αίζνπζα πειαηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηζνδπλακεί κε ην πειίθνλ ηεο δηαηξέζεσο ηνπ σθειίκνπ εκβαδνχ
απηήο δηα ηνπ απαηηνχκελνπ γηα θάζε θάζηζκα ρψξνπ 1,40 η.κ., αλ ηα θαζίζκαηα είλαη θηλεηά, ή 0,70
η.κ., αλ ηα θαζίζκαηα είλαη ζηαζεξά.
Υο σθέιηκνο ρψξνο ηεο αίζνπζαο πειαηψλ ελλνείηαη εδψ ν ρψξνο, ν νπνίνο πξνζθέξεηαη γηα ηελ
αλάπηπμε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπλνιηθήο εθηάζεσο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ αίζνπζα ησλ ςπγείσλ, πξνζήθσλ, εξκαξίσλ, κπνπθέ, ηακείνπ θ.ιπ.,
θαζψο θαη πξνθεηκέλνπ γηα Θέληξα Γηαζθεδάζεσο, ηεο πίζηαο θαη ηεο νξρήζηξαο ή ησλ ζηεξενθσληθψλ κεραλεκάησλ.
Θαη' εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ γηα κηθξά θαηαζηήκαηα, σο απαηηνχκελνο γηα θάζε θάζηζκα ρψξνο ζηελ αίζνπζα πειαηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ν ρψξνο Η η.κ., αλ ηα θαζίζκαηα είλαη θηλεηά,
ή 0,65 η.κ. αλ ηα θαζίζκαηα είλαη ζηαζεξά. Ξάλησο ν θαζνξηδφκελνο κε βάζε ηνπο αλσηέξσ
ζπληειεζηέο κέγηζηνο αξηζκφο θαζηζκάησλ ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ηα πελήληα (50)
θαζίζκαηα.
Ρα ηξία πξνεγνχκελα εδάθηα δελ εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο αλαπηχμεσο ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ ζε ππαίζξην ρψξν, ζηηο νπνίεο ν θαηα θάζηζκα ρψξνο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ
ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηξαπεδίσλ θαη θαζηζκάησλ. Ξάλησο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αλαπηπζζφκελσλ
ζηνλ ππαίζξην ρψξν θαζηζκάησλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνλ αλαινγνχληα ζην κέγεζνο θαη ζηε ζπγθξφηεζε ησλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο αξηζκφ ηνχησλ (Ξαξάξηεκα ΗΗΗ).
Γεληθά, ν θαηά ηα αλσηέξσ ππνινγηδφκελνο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ θαζηζκάησλ, πνπ είλαη δπλαηφ λα
αλαπηπρζνχλ ζηελ αίζνπζα πειαηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ζε θαηάιιειν ππαίζξην ρψξν ηνχηνπ,
πξνζδηνξίδεη ηε δπλακηθφηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο, κε βάζε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη νη άιινη ρψξνη
ηνπ. Αλ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάηλσ θαηαζηήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θαηξνχο,
άιινηε θιεηζηή αίζνπζα πειαηψλ θαη άιινηε αλνηθηφο ππαίζξηνο ρψξνο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ησλ απαξαηηήησλ εκβαδψλ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηνπ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν έλαο απφ ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα απηφο,
ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ηα πεξηζζφηεξα θαζίζκαηα.
Ν κέγηζηνο αξηζκφο θαζηζκάησλ, πνπ ππνινγίδεηαη φηη είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ ζηελ αίζνπζα
πειαηψλ θαηαζηήκαηνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ζε χπαηζξν ρψξν ηνχηνπ, ζα αλαθέξεηαη ζηε γλσκνδφηεζε ηεο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ή , ελ ειιείςεη, ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο θαη ζηελ άδεηα

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, κεηά ηελ αλαγξαθή ηνπ είδνπο ηνχηνπ κε ηελ έλδεημε "δπλακηθφηεηαο
(ηφζσλ) θαζηζκάησλ".
Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη αλαθεξφκελεο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο δπλακηθφηεηαο θαηαζηήκαηνο ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ, δελ εθαξκφδνληαη ζηα ήδε ιεηηνπξγνχληα φκνηα θαηαζηήκαηα, γηα ηα νπνία ν αξηζκφο ησλ θαζηζκάησλ, πνπ επηηξέπεηαη λα αλαπηχζζνληαη ζ' απηά, έρεη ππνινγηζζεί δηαθνξεηηθά κε βάζε παιαηφηεξεο γεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.
Ζ αλάπηπμε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ ζε ππαίζξην ρψξν, ηδησηηθφ (απιή, θήπνο, θ.η.φκ.) ή θνηλφρξεζην (πεδνδξφκην, πιαηεία, ζηνά, θ.η.φκ.), κπνξεί λα επηηξαπεί κε ηελ πξνυπνζεζε φηη ν ρψξνο απηφο, φπσο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, ζα είλαη απαιιαγκέλνο αλζπγηεηλψλ εζηηψλ θαη θάζε είδνπο δπζκελψλ παξαγφλησλ θαη θηλδχλσλ γηα αηπρήκαηα.
Ζ γλσκνδφηεζε ηεο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, ελ ειιείςεη ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θαζηζκάησλ θαηαζηήκαηνο ζε θνηλνρξεζην ππαίζξην ρψξν, εθδηδφκελε βάζεη απνθιεηζηηθά πγεηνλνκηθψλ θξηηεξίσλ, δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ζαλ ππνθαηάζηαηε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ηεο
νηθείαο Γεκνηηθήο ή Θνηλνηηθήο Αξρήο, κφλεο αξκφδηαο γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεσο ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηηο
πξνζφδνπο ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο.
Πε πεξηπηψζεηο πνπ θαηάζηεκα δελ δηαζέηεη θιεηζηή αίζνπζα πειαηψλ θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη επνρηαθψο κφλνλ ηδησηηθφο ή θνηλφρξεζηνο ππαίζξηνο ρψξνο,
φινη νη άιινη απαξαίηεηνη ρψξνη εξγαζίαο (ρψξνο κπνπθέ, ςπγείσλ, πξνζήθσλ θ.ιπ. παξαζθεπαζηήξην, ρψξνο πιχζεσο ζθεπψλ θ.ιπ.) θαη βνεζεηηθνί ρψξνη (απνζήθε, απνρσξεηήξηα, απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ θ.ιπ.) ζα είλαη ζηεγαζκέλνη ζε θαηάιιειν θηίξην θαη ζα πιεξνχλ, σο πξνο ηελ θαηαζθεπή
θαη ηε ζπγθξφηεζή ηνπο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ
πξνεγνχκελνπ Θεθαιαίνπ, ζην παξφλ άξζξν θαη ζε άιιε ζρεηηθή γεηνλνκηθή Γηάηαμε. Ξξνθεηκέλνπ
γηα θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχ θαηά ηε ζεξηλή κφλνλ πεξίνδν, είλαη δπλαηφ
λα επηηξαπεί ε εγθαηάζηαζε ησλ απνρσξεηεξίσλ ηνπο έμσ απφ ην θηίξην, ζην νπνίν ζηεγάδνληαη νη
άιινη ρψξνη εξγαζίαο θαη βνεζεηηθνί ρψξνη, ζχκθσλα κε ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 4 άξζξνπ 25 ηεο
παξνχζαο.
Ρν ειάρηζην εκβαδφλ ηνπ θηηξίνπ, πνπ πξνζδηνξίδεηαη γηα ηε ζηέγαζε ησλ ρσξψλ εγθαηαζηάζεσο
ςπγείσλ, πξνζεθψλ, κπνπθέ θ.ιπ., ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ, ησλ ζπζηεκάησλ πιχζεσο ζθεπψλ, ησλ
απνρσξεηεξίσλ θαη ησλ ηπρφλ άιισλ απαξαίηεησλ, αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο,
ρψξσλ εξγαζίαο θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδάθηνπ, ζα είλαη φζν
θαη ην απαηηνχκελν γηα ηα αληίζηνηρα θαηαζηήκαηα κε αίζνπζα πειαηψλ ηεο ίδηαο δπλακηθφηεηαο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηελ αίζνπζα πειαηψλ εκβαδνχ θαη ηνλ δηπιαζηαζκφ πεξίπνπ
ηνπ ρψξνπ εγθαηαζηάζεσλ ςπγείσλ, κπνπθέ, πξνζζεθψλ, Ρακείνπ θ.ιπ. φπσο νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ (ζηήιε 13).
Γεληθά αλ γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδηθψλ θαη θαζηζκάησλ ρξεζηκννηείηαη ππαίζξηνο ρψξνο, ηδησηηθφο ή
θνηλφρξεζηνο, νη ζηεγαζκέλνη ρψξνη εξγαζίαο θαη βνεζεηηθνί ρψξνη ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ε ζπγθξφηεζε ηνχηνπ ζα είλαη αλάινγνη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλαπηπζζνκέλσλ θαζηζκάησλ (δπλακηθφηεηα ηνπ
θαηαζηήκαηνο), φπσο νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ή θαη αληίζηξνθα, ν αξηζκφο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ζε ππαίζξην ρψξν, ηδησηηθφ ή θνηλφρξεζην, θαζηζκάησλ ζα είλαη αλάινγνο
κε ην κέγεζνο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ ππαξρφλησλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη βνεζεηηθψλ
ρψξσλ, φπσο θαίλεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ.
Γελ επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηνπ αλαινγνχληνο ζηνπο αλσηέξσ ρψξνπο αξηζκνχ θαζηζκάησλ, αλαπηπζζνκέλσλ ζε ππαίζξην ρψξν. Αλ ε γεηνλνκκηθή πεξεζία δηαπηζηψζεη φηη θαηάζηεκα έρεη αλαπηχμεη ζε ππαίζξην ρψξν, ηδησηηθφ ή θνηλφρξεζην, θαζίζκαηα πεξηζζφηεξα απφ φζα αλαινγνχλ ζηνπο
ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο ηνπ, θαζψο θαη ζηε ζπγθξφηεζή ηνπ, δεηεί
ηνλ άκεζν πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ θαζηζκάησλ ζηνλ αλαινγνχληα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, αξηζκφ ηνχησλ. Πε πεξηπηψζεηο κε ζπκκνξθψζεσο ηνπ λνκέα ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ππνηξνπήο, πέξα
απφ ηελ πνηληθή δίσμε ηνχηνπ, εθαξκφδεηαη θαη ην άξζξν ΗΗ ηεο παξνχζαο.
Αλ θαηάζηεκα δηαζέηεη ζηεγαζκέλε αίζνπζα πειαηψλ θαη θαηά θαηξνχο, επνρηαθψο, αλαπηχζζεη ηξαπέδηα θαη θαζίζκαηα θαη ζε ππαίζξην ρψξν, ηδησηηθφ ή θνηλφρξεζην, ν αξηζκφο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ
ζηνλ ππαηζξην ρψξν θαζηζκάησλ ππνινγίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζε ζπζρεηηζκφ κε ην κέγεζνο ησλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ θαη κε ηε ζπγθξφηεζή ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ζηελ θιεηζηή αίζνπζα θαζηζκάησλ.
Πε θαηαζηήκαηα κε είζνδν ζε ζηνά κπνξεί γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδηθψλ θαη θαζηζκάησλ λα ρξεζηκνπνηεζεί, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ, ηπρφλ ππάξρνπζα απέλαληη ή δίπια απφ ην θαηάζηεκα αίζνπζα κε είζνδν ζηελ ζηνά.

Ρα ζπλαθή κε ηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαζηήκαηα ησλ άξζξσλ 42 (αλαςπθηήξηα
θαηαζηήκαηα, παγσηνπσιεία θ.η.φκ.) θαη 43 (γαιαθηνπσιεία, πξαηήξηα εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο
θ.η.φκ.) επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ επνρηαθά θαη σο θαηαζηήκαηα εμππεξεηήζεσο θαζηζκέλσλ
πειαηψλ, αλαπηχζζνληαο ηξαπέδηα θαη θαζίζκαηα ζε ππαίζξην ρψξν, θαηφπηλ αδείαο ηεο Αζηπλνκηθήο
Αξρήο, ρνξεγνχκελεο βάζεη γλσκνδνηήζεσο ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ή, ελ ειιείςεη,
ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο φηη ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ρψξνπο, ζηε ζπγθξφηεζε θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Αλ ε αλάπηπμε
ησλ ηξαπεδηψλ θαη θαζηζκάησλ ησλ αλσηέξσ θαηαζηεκάησλ γίλεηαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν, ε πξναλαθεξφκελε άδεηα ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο είλαη άζρεηε κε ηελ απαξαίηεηε, ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο πξνζφδνπο ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο, άδεηα
ηεο νηθείαο Γεκνηηθήο ή Θνηλνηηθήο Αξρήο.
(2). Ξαξαζθεπαζηήξην, ζην νπνίν γίλεηαη ε παξαζθεπή ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζην θαηάζηεκα εηδψλ
(γιπθίζκαηα, πίηηεο, νξηζκέλα κεδεδάθηα δεμηψζεσλ θ.ιπ.) ή ε επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο. Ζ παξαζθεπή ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ ζε άιινπο ρψξνπο, εληφο ή εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, απαγνξεχεηαη,
εθηφο αλ ηα είδε απηά παξαζθεπάδνληαη ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα, γεγνλφο
πνπ ζα απνδεηθλχεηαη θάζε θνξά βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ πσιήζεσο ή ησλ δειηίσλ απνζηνιήο.
Δπηηξέπεηαη ε παξαζθεπή γιπθηζκάησλ θαη πηηηψλ ή κεδέδσλ δεμηψζεσλ ζην ίδην παξαζθεπαζηήξην
δαραξνπιαζηείνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξνη πάγθνη, άιινη γηα ηα γιπθηζκαηα θαη άιινη γηα ηηο πηηηεο θαη ηα κεδεδάθηα, θαη φηη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ πηηηψλ ή κεδέδσλ δελ
ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηξφθηκα, ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα ξππάλνπλ ή λα κνιχλνπλ θαη γεληθά λα επεξεάδνπλ δπζκελψο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηα γιπθίζκαηα (ρνξηαξηθά, ςάξηα, θξέαο, ζπιάρλα δψσλ
θ.ιπ.). Αλ ε επηρείξεζε επηζπλεί λα παξαζθεπάδεη πίηηεο ή κεδεδάθηα κε ηέηνηεο πξψηεο χιεο, ζα δηαζέηεη ηδηαίηεξν παξαζθεπαζηήξην ρσξηζκέλν απφ ηνπο άιινπο ρψξνπο κε θαηάιιειν ρψξηζκα, φπσο
νξίδεηαη θαησηέξσ ζην ζεκείν β' ηνπ παξφληνο άξζξνπ, χςνπο 2 κ. ηνπιάρηζηνλ. ην παξαζθεπαζηήξην ηνχην ζα έρεη εκβαδφλ 10 η.κ. ηνπιάρηζηνλ θαη ζπγθξφηεζε παξφκνηα κε ηελ απαηηνχκελε γηα ηα
παξαζθεπάζκαηα ησλ εζηηάηνξίσλ (άξζξν 38).
Ν ρψξνο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ησλ δαραξνπιαζηείσλ, γαιαθηνπσιείσλ θαη άιισλ θαηαζηεκάησλ
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηα νπνία γίλεηαη ε παξαζθεπή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ή νξηζκέλσλ απφ
απηά, ζα είλαη ηδηαίηεξνο ρσξηζκέλνο απφ ηελ αίζνπζα πειαηψλ, φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ (ζεκείν β)
θαη ζα έρεη εκβαδφλ, πξνθεηκελνπ γηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο απφ 51 κέρξη
100 θαζηζκάησλ, 25 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. Αλ ην θαηάζηεκα έρεη δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο πεξηζζφηεξσλ
απφ 100 θαζηζκάησλ ην αλσηέξσ ειάρηζην εκβαδφλ ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ηνπ ζα είλαη απμεκέλν
θαηά 5 η.κ. γηα θάζε κία επί πιένλ 100/ηάδα ή κέξνο απηήο θαζηζκάησλ.
Υο κέξνο ηεο 100/ηάδαο θαζηζκάησλ ζα ζεσξείηαη αξηζκφο θαζηζκάησλ κεηαμχ 20 θαη 100. Πε θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο ιηγφηεξσλ απφ 50 θαζηζκάησλ, ην εκβαδφλ ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ηνπο ζα είλαη 20 η.κ. ηνπιάρηζηνλ.
Ξξνθεηκέλνπ γηα δαραξνπιαζηεία ή γαιαθηνπσιεία ρσξίο εξγαζηήξην, ζηα νπνία δελ παξαζθεπάδνληαη ηα πξνζθεξφκελα ζ' απηά γιπθίζκαηα ή άιια παξαζθεπάζκαηα, αιιά πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο
ιεηηνπξγνχληα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα, ν ρψξνο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ηνχησλ, πξννξηδφκελν κφλν γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ πξνζθεξνκέλνπ γάιαθηνο, ηελ παξαζθεπή θαθέ ή άιισλ ξνθεκάησλ, ηελ
πξνεηνηκαζία πξστλψλ γεπκάησλ, ηελ παξαζθεπή ξνδφγαινπ θαη θξέκαο ή γηα άιιεο παξφκνηεο εξγαζίεο, ζα είλαη 8 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, αλ έρνπλ δπλακηθφηεηα απφ 51 κέρξη 100 θαζηζκάησλ, απμαλφκελν
θαηά 2 η.κ. γηα θάζε κία επί πιένλ 100/ηάδα ή κέξνο απηήο θαζηζκάησλ, αλ ε δπλακηθφηεηα ηνχησλ
είλαη κεγαιχηεξε ησλ 100 θαζηζκάησλ. Αλ ηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο
κέρξη θαη 50 θαζηζκάησλ, ην εκβαδφλ ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ηνπο ζα είλαη 7 η.κ. ηνπιάρηζηνλ.
Πηα ακηγή ινπθνπκαηδίδηθα ην παξαζθεπαζηήξην ινπθνπκάδσλ ζα έρεη εκβαδφλ 8 η.κ. ηνπιάρηζηνλ,
αλ ε δπλακηθφηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη απφ 51 κέρξη 100 θαζηζκάησλ. Πηα κεγαιχηεξεο δπλακηθφηεηαο ινπθνπκαηδίδηθα ην ειάρηζην ηνπην εκβαδφλ ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ηνπο απμάλεηαη θαηά 2
η.κ. γηα θάζε κία επί πιένλ 100/ηάδα ή κέξνο απηήο θαζηζκάησλ. Αλ ε δπλακηθφηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηνχησλ είλαη κηθξφηεξε ησλ 50 θαζηζκάησλ, ην εκβαδφλ ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ινπθνπκάδσλ
ζα είλαη 6 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. Ρν παξαζθεπαζηήξην ηνχην ζα είλαη ηειείσο απνκνλσκέλν απφ ηνπο άιινπο ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο κε παινζηάζην ή άιιν θαηάιιειν ρψξηζκα θαη γεληθά, σο πξνο ηελ
θαηαζθεπή θαη ηε ζπγθξφηεζή ηνπ, ζα πιεξεί ηνπο επηβαιιφκελνπ γηα ηα παξαζθεπαζηήξηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ φξνπο (επέλδπζε ησλ ηνίρσλ, εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο εμνπδεηεξψζεσο νζκψλ θαη αεξίσλ θ.ιπ).
Ξιελ ησλ ακηγψλ ινπθνπκηδίδηθσλ θαη ηα άιια θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηα νπνία δελ
γίλεηαη παξαζθεπή ησλ πξνζθεξνκέλσ γιπθηζκάησλ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ, εθφζνλ παξαζθεπάδνπλ θαη πξνζθέξνπλ ινπθνπκάδεο, ζα δηαζέηνπλ, εθηφο απφ ην απαξαίηεην παξαζθεπαζηήξην
ζεξκάλζεσο γάιαθηνο, εηνηκαζίαο πξστλψλ γεπκάησλ, παξαζθεπήο θαθέ, θξέκαο, ξηδφγαινπ θ.ιπ.,
θαη ηδηαίηεξν παξαζθεπαζηήξην ινπθνπκάδσλ αλάινγνπ εκβαδνχ, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην.

Πηα δαραξνπιαζηεία, γαιαθηνπσιεία θ.ιπ. θαηαζηήκαηα ζηα νπνία γίλεηαη ε παξαζθεπή ησλ πξνζθεξνκέλσλ γιπθηζκάησλ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ, αλ πξνζθέξνληαη ζ' απηά θαη ινπθνπκάδεο,
δελ είλαη απαξαίηεην ην αλσηέξσ ηδηαίηεξν παξαζθεπαζηήξην ινπθνπκάδσλ.
Απαιιάζνληαη ηειείσο απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ παξαζθεπαζηήξην ηα αλαςπθηήξηα θαη
κπνπγαηζάδηθα, ηα νπνία πξνκεζεχνληαη φια ηα πξνζθεξφκελα είδε απφ απηά παξαζθεπάδνληαη θαη
πξνζθέξνληαη θαη ινπθνπκάδεο, ζα ππάξρεη ην αλαθεξφκελν αλσηέξσ παξαζθεπαζηήξην ινπθνπκάδσλ.
Νη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ησλ παξαζθεπαζκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα είλαη, κέρξη 2 κ. χςνο,
αδηαπφηηζηεο θαη ιείεο (επελδπκέλεο κε πιαθίδηα εθπαισκέλεο πνξζειάλεο ή ειαηνρξσκαηηζκέλεο,
θαηφπηλ ζρεηηθήο επεμεξγαζίαο, κε εμαίξεζε ηα ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ηηο εζηίεο θαη ηνπο
πάγθνπο παξαζθεπήο γιπθηζκάησλ θ.ιπ., ηα νπνία ζε χςνο 0,75 κ. ζα είλαη ππνρξεσηηθά επελδπκέλα
κε πιαθίδηα εθπαισκέλεο πνξζειάλεο ή κε πιάθεο καξκάξνπ).
Ζ απαγσγή ησλ αεξίσλ θαχζεσο, παξάγνληαη ζηελ εζηία ππξφο ή ζηνλ θιίβαλν θαηά ηελ θαχζε ηεο
θαχζηκεο χιεο, αλ ζαλ ηέηνηα χιε ρξεζηκνπνηνχληαη μχια ή μπιάλζξαθεο ή πεηξέιαην θ.η.ν., ζα γίλεηαη πιήξσο κε εηδηθφ απαγσγηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηεο παξνχζαο.
Απαιιάζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα απαγσγήο ησλ αεξίσλ θαχζεσο θ.ιπ., ηα
θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ εζηίεο θαη θιηβάλνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ
κε ειεθηξηθφ ξεχκα ή πγξαέξην ή θσηαέξην. Αλ φκσο ε γεηνλνκηθή πεξεζία δηαπηζηψζεη φηη θαηά ην
ςήζηκν ησλ γιπθηζκάησλ ή άιισλ παξαζθεπαζκάησλ πξνθαινχληαη ζνβαξέο ελνριήζεηο ζε βάξνο
ησλ πειαηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαζψο θαη ησλ πεξηνίθσλ, κπνξεί, ηάζζνληαο
εχινγε πξνζεζκία, λα επηβάιεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ παξ. 3 άξζξνπ 27 ηεο παξνχζαο ζπζηήκαηνο θίιηξσλ γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ αλσηέξσ νζκψλ.
Ν ρψξνο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ζα δηαηεξείηαη απφιπηα θαζαξφο, ζα απαγνξεχεηαη δε ε είζνδνο ζ'
απηφλ πειαηψλ θαη θάζε είδνπο δψσλ.
(3). Σψξνο πιχζεσο ζθεπψλ. Πηα δαραξνπιαζηεία, γαιαθηνπσιεία, αλαςπθηήξηα θαη κπνπγαηζάδηθα, ζηα νπνία γίλεηαη ε παξαζθεπή ησλ πξνζθεξφκελσλ γιπθηζκάησλ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ,
εθφζνλ έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο απφ 51 κέρξη 100 θαζηζκάησλ, ν ρψξνο πιχζεσο ζθεπψλ ζα
είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 η.κ. Πηα κεγαιχηεξεο ησλ 100 θαζηζκάησλ
δπλακηθφηεηαο ηέηνηα θαηαζηήκαηα ην αλσηέξσ ειάρηζην εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ πιχζεσο ζθεπψλ επμάλεηαη θαηά 1 η.κ. γηα θάζε κηα επί πιένλ 100/ηάδα ή κέξνο απηήο (κεηαμχ 20 θαη 100) θαζηζκάησλ.
Αλ ε δπλακηθφηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη κηθξφηεξε ησλ 50 θαζηζκάησλ, ν ρψξνο πιχζεσο ζθεπψλ
ηνχηνπ ζα είλαη 5 η.κ. ηνπιάρηζηνλ.
Πηα δαραξνπιαζηεία, γαιαθηνπσιεία, αλαςπθηήξηα θαη κπνγαηζάδηθα ζηα νπνία δελ γίλεηαη ε παξαζθεπή ησλ πξνζθεξνκέλσλ γιπθηζκάησλ ή άιισλ παξαζθεπαζκάησλ, θαζψο θαη ζηα ινπθνπκαηδίδηθα, εθφζνλ έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο απφ 51 κέρξη 100 θαζηζκάησλ, ν ρψξνο πιχζεσο ζθεπψλ
ηνχησλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 η.κ. Πηα κεγαιχηεξεο ησλ 100 θαζηζκάησλ δπλακηθφηεηαο ηέηνηα θαηαζηήκαηα ην αλσηέξσ ειάρηζην εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ πιχζεσο ζθεπψλ απμάλεηαη θαηά 1 η.κ. γηα θάζε
κία επί πιένλ 100/ηάδα ή κέξνο απηήο θαζηζκάησλ. Πηα θαηαζηήκαηα κηθξφηεξεο ησο 50 θαζηζκάησλ
δπλακηθφηεηαο ν ρψξνο πιχζεσο ζθεπψλ ζα είλαη 4 η.κ. ηνπιάρηζηνλ.
Πην ρψξν πιχζεσο ζθεπψλ ζα ππάξρεη ηξηπιφ ζχζηεκα πιχζεσο ησλ πνηεξίσλ, θππέιισλ, πηαηέισλ, θνπηαιηψλ θαη άιισλ επηηξαπέδησλ ζθεπψλ. Πηα δαραξνπιαζηεία, γαιαθηνπσιεία, αλαςπθηήξηα
θαη κπνπγαηζάδηθα, ζηα νπνία γίλεηαη ε παξαζθεπή ησλ πξνζθεξνκέλσλ γιπθηζκάησλ ή άιισλ παξαζθεπαζκάησλ, ζα ππάξρεη επί πιένλ θαη έλαο κεγάινο λεξνρχηεο γηα ην πιχζηκν ησλ ζθεπψλ δαραξνπιαζηηθήο θ.ιπ.(θαδάληα, ηαςηά θ.η.φκ).
Ρα θχπειια ή ηα πνηήηηα γάιαθηνο, ηα πηαηέια γιπθνχ θα ηα καραηξνπήξνπλα ζα πξνπιχλνληαη
ζηελ πξψηε ιεθάλε κε δεζηφ λεξφ θαη ζαπνχλη ή άιιν θαηάιιειν θαη απφ πγεηνλνκηθήο απφςεσο απνδεθηφ πγξφ απνξξππαληηθφ, ψζηε λα απαιιαγνχλ απφ ηα ιίπε, ην γάια, ηα απηά θ.ιπ. θαη αθνινχζσο αθνχ ζαπνπληζζνχλ ζηε δεχηεξε ιεθάλε, ζα μεπιέλνληαη ζηελ ηξίηε ιεθάλε κε άθζνλν ηξερνχκελν δεζηφ λεξφ.
Ρα πνηήξηα λεξνχ ζα ζαπνπλίδνληαη απεπζείαο ζηε δεχηεξε ιεθάλε κε δεζηφ λεξφ θαη ζαπνχλη ή άιιν θαηάιιειν απνξξππαληηθφ θαη αθνινχζσο ζα μεπιέλνληαη ζηελ ηξίηε ιεθάλε κε άθζνλν ηξερνχκελν δεζηφ λεξφ.
Πηα κεγάια θαηαζηήκαηα, πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο πάλσ απφ 200 θαζηζκάησλ, γηα ηελ
πιχζε ησλ ζθεπψλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξηθφ πιπληήξην, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9
άξζξνπ 26 ηεο παξνχζαο.

Θαηά ηα ινηπά, σο πξνο ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ αλσηέξσ ρψξνπ θ.ιπ. εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 26 ηεο παξνχζαο.
Απαιιάζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα έρνπλ ηδηαίηεξν ρψξν πιχζεσο ζθεπψλ θαη ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζπζηήκαηα πιχζεσο ζθεπψλ νξηζκέλα κηθξά αλαςεθηήξηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 20 θαζηζκάησλ,
εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχλ κφλνλ κηαο ρξήζεσο ζθεχε εζηηάζεσο. Πηα θαηαζηήκαηα φκσο απηά ζα ππάξρεη κφλνλ λεξνρχηεο κε εγθαηάζηαζε δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνπ θαη κε ξπζκηδφκελν θξνπλφ (κπαηαξία),
ηνπνζεηεζέληνο ζην ρψξν ηνπ κπνπθέ ή ζην παξαζθεπαζηήξην, ζην νπνίν πιχλνληαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα θαηά ηνπο δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο ησλ ηξνθίκσλ ζθεχε (πηαηέιεο, ζπάηνπιεο, ιαβίδεο,
θ.η.φκ.). Πηελ άδεηα ηέηνηνπ θαηαζηήκαηνο ζα πξνζηίζεηαη, κεηά ηελ αλαγξαθή ηνπ είδνπο ηνπ, ε
θξάζε: (εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ κφλν κε ζθεχε κηαο ρξήζεσο)".
(4). Απνρσξεηήξηα. Ν αξηζκφο ηνχησλ, ππνινγηδφκελνο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαζηζκάησλ,
πνπ είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ ζηελ αίζνπζα πειαηψλ ή ζε αλνηθηφ ππαίζξην ρψξν, θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ θαηά βάξδηα αηφκσλ, θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο απηψλ ζα είλαη ζχκθσλα
κε ην άξζξν 25 ηεο παξνχζαο.
(5). Απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ. Απηά είλαη απαξαίηεηα ζηα κεγάια θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία απαζρνινχληαη θαηά βάξδηα πάλσ απφ ηξία άηνκα. Ρν εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ ηνχηνπ ζα ππνινγίδεηαη ζε 1 η.κ.
γηα θάζε εξγαδφκελν άηνκν. Γηα θαηαζηήκαηα κε πξνζσπηθφ κέρξη θαη 3 άηνκα θαηά βάξδηα κπνξεί λα
κελ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ρψξνο απνδπηεξίσλ, ζα ππάξρεη φκσο αλάινγνο αξηζκφο αηνκηθψλ ηκαηηνθπιαθίσλ. Γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαη θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
(6). Απνζήθε πξψησλ πιψλ θαη παξαζθεπαζκέλσλ γιπθηζκάησλ θ.ιπ. πξνησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηεο παξνχζαο. Ν ρψξνο απηφο είλαη απαξαίηεηνο κφλν ζε θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία γίλεηαη ε
παξαζθεπή ησλ γιπθηζκάησλ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ. Ρν εκβαδφλ ηεο απνζήθεο ζα είλαη 5
η.κ.ηνπιάρηζηνλ, γηα θαηαζηήκαηα δπλακηθφηεηαο απφ 51 κέρξη 100 θαζηζκάησλ, απμαλφκελν θαηά 5
η.κ. γηα θάζε κία επί πιένλ 100/ηάδα ή κέξνο απηήο (20 κέρξη 100) θαζηζκάησλ.
Πηα θαηαζηήκαηα δπλακηθφηεηαο κηθξφηεξεο ησλ 50 θαζηζκάησλ ε απνζήθε δελ είλαη απαξαίηεηε,
εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα δαραξνπιαζηεία, γηα ηα νπνία ε γεηνλνκηθή πεξεζία πξνβιέπεη, κε βάζε ηα
κεγέζε ησλ άιισλ δηακεξηζκάησλ, θπξίσο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ, ηε ζπγθξφηεζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ
ηνπο, ή δηαπηζηψλεη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, απμεκέλε παξαγσγή γιπθηζκάησλ, πνπ πξννξίδνληαη
γηα δηάζεζε ζε πεξαζηηθνχο πειάηεο. Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ην κέγεζνο ηεο απνζήθεο ζα θαζνξίδεηαη
θαηά ηελ θξίζε ηεο γεηνλ. πεξεζίαο θαη πάλησο δελ ζα είλαη κηθξφηεξν ησλ 5 η.κ.
β. Νη αλσηέξσ ρψξνη ζα είλαη ρσξηζκέλνη κεηαμχ ηνπο κε ηνίρν ή κε άιιν θαηάιιειν ζηέξεν ρψξηζκα απφ αλζεθηηθά ζηελ πγξαζία πιηθά. Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ απφ
ηελ αίζνπζα πειαηψλ κπνξεί λα γίλεη δεθηή θάζε είδνπο ζηεξεά θαηαζθεπή, ε νπνία παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίδεηαη κφληκα αδηαπφηηζηε θαη ιεία επηθάλεηα πξνο ην κέξνο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ θαη ζε χςνο 2κ. ηνπιάρηζηνλ (γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ζπλίζηαηαη, ζαλ πξνηηκεηέα ιχζε ε επέλδπζε
ηεο επηθάλεηαο απηήο κε πιαθίδηα εθπαισκέλεο πνξζειάλεο).
Θαη' εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, ζηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο κέρξη θαη 120
θαζηζκάησλ, ην παξαζθεπαζηήξην θαη ν ρψξνο πιχζεσο ζθεπψλ κπνξεί λα απνηεινχλ έλαλ εληαίν
ρψξν ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ίζνπ κε ην άζξνηζκα ησλ απαηηνπέλσλ γηα θάζε έλα απφ ηα δηακεξίζκαηα
απηά ησλ εκβαδψλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζεκεία (2) θαη (3) θαη ην παξάξηεκα ΗΗΗ (ζηήιεο 6 θαη
7), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζπζηήκαηα πιχζεσο ζθεπψλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ηδηαίηεξν λνεηψο
ρψξν θαη ζε ηέηνηα ζέζε, ψζηε θαηά ηε ρξήζε ηνπο λα κελ επεξεάδεηαη ην παξαζθεπαζηήξην.
5. 'Δπηπια. Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα έπηπια ζα είλαη θαιήο θαηαζθεπήο κε ιείεο, ειαηνρξσκαηηζκέλεο ή
ζηηιβσκέλεο επηθάλεηεο θαη ζα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη απφιπηα θαζαξά. Νη ηαπεηζαξίεο
ησλ θαζηζκάησλ, αλ ππάξρνπλ ηέηνηα θαζίζκαηα, ζα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ρσξίο ζρηζίκαηα, ή άιιεο θζνξέο.
Νη νξηδφληηεο επηθάλεηεο ησλ πάγθσλ, πάλσ ζηηο νπνίεο γίλεηαη ε παξαζθεπή ησλ γιπθηζκάησλ ή
άιισλ παξαζθεπαζκάησλ ζα είλαη απφ κάξκαξν ή αλνμίδσην ράιπβα, ή, φπνπ επηβάιιεηαη ιφγσ ηεο
θχζεσο ηεο εξγαζίαο, απφ ζθιεξφ μχιν, ρσξίο ξσγκέο, ή άιιεο θζνξέο. Κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο
νη αλσηέξσ επηθάλεηεο ζα πιχλνληαη κε δεζηφ λεξφ θαη ζαπνχλη ή άιιν θαηάιιειν θαη απνδεθηφ απφ
πγεηνλνκηθήο απφςεσο απνξξππαληηθφ.
Νη πξνζζήθεο θαη ηα εξκάξηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έθζεζε ή γηα ηε θχιαμε γιπθηζκάησλ ή
άιισλ παξαζθεπαζκάησλ θαη πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη ησλ ζθεπψλ, ζα θιείλνπλ εξκεηηθά, ψζηε λα
εκπνδίδεηαη ε είζνδνο πνληηθψλ, κηγψλ ή άιισλ βιαβεξψλ εληφκσλ θαη θνληνξηνχ.

Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε πξνζεθψλ θιεηζκέλσλ κε ζηξκαηφπιεγκα Λν 16 γηα ηελ ηνπνζέηεζε γιπθηζκάησλ ή άιισλ παξαζθεπαζκάησλ ακέζσο κεηά ηελ εμαγσγή ηνπο απφ ηνλ θιίβαλν, ψζπνπ λα απνθηήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Νη πξνζζήθεο απηέο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεια ζεκεία ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ψζηε λα κελ επεξεάδνληαη απφ ηνλ θνληνξηφ.
6. Τπγεία. Ζ ζπληήξεζε ησλ επαιινίσησλ γιπθηζκάησλ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ, θαζψο θαη
ησλ ελαιινίσησλ πξψησλ πιψλ, ζα γίλεηαη ππφ ζηαζεξή, ςήμε κεηαμχ +1νC θαη +7νC, αλάινγα κε
ην είδνο ηνπ πξντφληνο θαη κε ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν ζπληεξήζεσο ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξηθά ςπγεία αλάινγεο ρσξεηηθφηεηαο.
Ρα ςπγεία ζα δηαηεξνχληαη απφιπηα θαζαξά, ζα ππάξρεη δε ζ' απηά ζεξκφκεηξν, ηνπνζεηεκέλν κνλίκσο θαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ςχμεσο ηνπ ςπγείνπ απφ ην
εμσηεξηθφ ηνπ.
Ρα γιπθίζκαηα θαη ηα άιια πξντφληα ζα ηνπνζεηνχληαη ζηα ςπγεία κε ηάμε, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε
κεηαμχ ηνπο επαθή. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ζην ςπγείν γιπθηζκάησλ θαη άιισλ πξντφλησλ, αθφκε θαη πξψησλ πιψλ, απφ ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο γηα ηελ παξαζθεπή ησλ γιπθηζκάησλ.
Δμαηξεηηθά επηηξέπεηαη ε ζπληήξεζε γιπθηζκάησλ θαη άιισλ πξντφλησλ ή πξψησλ πιψλ ζην ίδην ςπγείν, πξνθεηκέλνπ πεξί κηθηψλ θαηαζηεκάησλ, δπλακηθφηεηαο κέρξη 100 θαζηζκάησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζπληεξνχκελα γιπθίζκαηα θαη ηα άιια πξντφληα ή πξψηεο χιεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ηδηαίηεξα ξάθηα, ψζηε λα κελ επεξεάδνληαη ηα γιπθίζκαηα απφ ηα άιια πξντφληα θαη ηηο πξψηεο χιεο
(ζηα πάλσ ξάθηα ηνπνζεηνχληαη ηα γιπθίζκαηα, αθνινχζσο ηα άιια πξντφληα θαη ζηα θάησ ξάθηα νη
πξψηεο χιεο).
Γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαη θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
7. Θεξκνζάιακνη. Ρα είδε πνπ πξνζθέξνληαη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ δεζηά, φπσο
είλαη νη δηάθνξεο πίηηεο (κπνπγάηζα θ.η.φκ), ζα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνζαιάκνπο ππφ ζεξκνθξαζία
+60νC ηνπιάρηζηνλ. Νη ζεξκνζάιακνη ζα θιείλνπλ εξκεηηθά θαη ζα δηαηεξνχληαη απφιπηα θαζαξνί.
Κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηα ηπρφλ αδηάζεηα είδε, αθνχ απνθηήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα ηνπνζεηνχληαη ζηα ςπγεία γηα ζπληήξεζε. Πηνπο ζεξκνζαιάκνπο ζα ππάξρνπλ ζεξκφκεηξα γηα ηνλ ιφγν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο.
8. Πθεχε. Ρα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα δηαζέηνπλ επαξθή γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηνπο αξηζκφ ζθεπψλ πξνζθνξάο γιπθηζκάησλ ή άιισλ παξαζθεπαζκάησλ, γάιαθηνο, πνηψλ θ.ιπ. Ρα
επηηξαπέδηα απηά ζθεχε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιειν θαη επηηξεπφκελν απφ ηε ζρεηηθή
λνκνζεζία πιηθφ θαη δελ ζα παξνπζηάδνπλ θζνξέο θαη ξσγκέο ή, πξνθεηκέλνχ γηα κεηαιιηθά νμηδψζεηο θαη παξακνξθψζεηο. 'Νζα ζθεχε παξνπζηάδνπλ θζνξέο ή ξσγκέο ή νμηδψζεηο ή παξακνξθψζεηο
ζα απνκαθξχλνληαη κε ηε θξνληίδα ηνπ θαηαζηεκαηάξρε.
Ρα επηηξαπέδηα ζθεχε ζα δηαηεξνχληαη θαζαξά ζε θαηάιιειεο θιεηζηέο πξνζήθεο ή εξκάξηα, ψζηε λα
πξνζηαηεχνληαη απφ θάζε είδνπο ξππάλζεηο. Νη ζσιελίζθνη αλαξξνθήζεσο ησλ πνηψλ θαη ηα θνπηαιάθηα κηαο ρξήζεσο, πνπ ελδερνκέλσο ζπλνδεχνπλ ηα αλαςπθηηθά πνηά θαη ηα παγσηά, ζα έρνπλ απνζηεηξσζεί ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπο θαη ζα έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηά ηεκάρην ζε θιεηζηή ζήθε
απφ αδηάβξνρν ραξηί ή πιαζηηθή.
Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζθεχε κηαο ρξήζεσο ζα ππάξρεη αλαξηεκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ θαηαζηήκαηνο επηγξαθή, κε ηελ νπνία ζα ππνδεηθλχεηαη ζηνπο πειάηεο λα θαηαζηξέθνπλ κφλνη ηνπο ηα αλσηέξσ ζθεχε.
Ρα ζθεχε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή, κέηξεζε, δχγηζε, δηαθχιαμε θαη ζπζθεπαζία
ησλ πξντφλησλ άξζξνπ θαη ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ζηα θαηαζηήκαηα απηά πξψησλ πιψλ, πξέπεη λα
είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιειν θαη απνδεθηφ απν πγηείο απφςεσο πιηθφ, θαηά πξνηίκεζε απφ
αλνμείδσην κέηαιιν, κε ιείεο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο, ρσξίο γσλίεο ξσγκέο, παξακνξθψζεηο θαη νμηδψζεηο.
Δηδηθφηεξα, ηα δνρεία κεηαθνξάο γάιαθηνο, εθηφο ηνπ φηη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα γεληθά απφ θαηάιιειν θαη πγεηνλνκηθψο απνδεθηφ πιηθφ, ρσξίο δηαβξψζεηο, κε απνξξνθεηηθφ θαη κε ηνμηθφ (αλ είλαη κεηαιιηθά ζα είλαη γαιβαληζκέλα κε ςεπδάξγπξν ή άιιν αλνμίδσην πιηθφ) ζα έρνπλ πιαηχ ζηφκην
θαη ζα πσκαηίδνληαη κε θψκα απφ θαηάιιειν πιηθφ, δελ ζα παξνπζηάδνπλ δε εζσηεξηθέο γσλίεο ή
ξσγκέο ή παξακνξθψζεηο θαη ζα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη απφιπηα θαζαξά.
Ρα δνρεία γάιαθηνο χζηεξα απφ θάζε ρξήζε ηνπο ζα πιχλνληαη θαιά κε δεζηφ λεξφ θαη ζαπνχλη ή
άιιν θαηάιιειν θαη απνδεθηφ απφ πγηεηλήο απφςεσο πγξφ απνξξππαληηθφ, ζα μεπιέλνληαη κε άθζνλν λεξφ θαη ζα απνιπκαίλνληαη κε θαηάιιεια κηθξνβηζθφλα κέζα. φπσο ι.ρ. κε αηκφ ζεξκνθξαζίαο

+105νC ή ζεξκφ λεξφ +70νC επί 5' (πξψηα ιεπηά) ή κε δηαιχκαηα ππνρισξηψδνπο αζβεζηίνπ ή
ρισξναζβέζηνπ 50-100/1 εθαηνκκ. λεξνχ επί 2' (πξψηα ιεπηά).
'Νιεο νη ζπζθεπέο θαη ηα ζθεχε ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα
θαζνξίδνληαη ακέζσο κεηά ηε ρξήζηκνπνίεζε ηνπο θαη αθνινχζσο ζα θπιάζζνληαη κεζα ζε εξκάξηα ή
πξνθεηκέλνπ γηα κεγάια ζθεχε (θαδάληα, δνρεία γάιαθηνο θ.η.φκ.) ζε θαηάιιεια κέξε, ςειφηεξα
απν ην δάπεδν, θαη θαηά ηξφπν πνπ λα κελ ξππαίλνληαη.
9. Κεηαθνξά γιπθηζκάησλ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ. Ρα γιπθίζκαηα, ηα πξντφληα γάιαθηνο θαη
ινηπά παξαζθεπάζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα,
θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζηα θαηαζηήκαηα πσιήζεσο, πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν, ζα ηνπνζεηνχληαη ζε εξκεηηθά θιεζηά θαηάιιεια δνρεία ή θηβψηηα απφ αλνμίδσην κέηαιιν ή μχιηλα ή πιαζηηθά,
αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηνπ πξντφληνο. Ρα νρήκαηα κεηαθνξάο ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ ζα είλαη θαηάιιεια δηαζθεπαζκέλα, ψζηε ην εζσηεξηθφ ηνπο λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο ξππάλζεηο θαη, αλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηε κεηαθνξά επαιινίσησλ πξντφλησλ, ζα είλαη εθνδηαζκέλα, κε ςπγεία απηνδχλακεο
ςχμεσο, πξνθεηκέλνπ γηα καθξνρξφληεο δηαδξνκέο, ή ζα δηαζέηνπλ θιεηζηφ ηζνζεξκηθφ ρψξν (ακάμσκα), αλ νη δηαδξνκέο, ή ζα δηαζέηνπλ θιεηζηφ ηζνζεξκηθφ ρψξν (ακάμσκα), αλ νη δηαδξνκέο είλαη βξαρπρξφληεο δηάξθεηαο κέρξη 2 ην πνιχ σξψλ.
Γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξναλαθεξνκέλσλ εηδψλ ππφ ηηο πεξηγξαθφκελεο αλσηέξσ ζπλζήθεο ππεχζπλνη είλαη ηφζν ν πσιεηήο (λνκέαο ηνπ εξγαζηεξίνπ ή εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο), φζν θαη ν αγνξαζηήο
θαηαζηεκαηάξρεο.
Γηα ηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ νρεκάησλ δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε άδεηα ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο.
10. Ρα πσινχκελα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ είδε ζα δηαηεξνχληαη ζε θαηάιιειεο
πξνζήθεο, γηα λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ θνληνξηφ, ηηο κχγεο θαη ηα άιια βιαβεξά έληνκα, ηνπο πνληηθνχο θαη γεληθά απφ θάζε είδνπο ξππάλζεηο θαη κνιχλζεηο. Αλ ηα πξντφληα απηά είλαη επαιινίσηα,
ζα δηαηεξνχληαη ζε θαηάιιεια ςπγεία, ππφ ζηαζεξή ςχμε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηεο παξνχζαο
θαη ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ θαηά αληίζεην πξνο ηα αλσηέξσ ηξφπν έθζεζε θαη δηαηήξεζε
ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηξνθίκσλ, θαζψο θαη ε ςειάθεζε ηνχησλ απν ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο πειάηεο, απαγνξεχεηαη.
Ζ ιήςε ησλ θάζε είδνπο παξαζθεπαζκάησλ ζα γίλεηαη κε εηδηθά γηα ηνλ ζθνπ'απηφλ φξγαλα (θνπηάιηα, πεξνχληα, ιαβίδεο, ζπάηνπιεο θ.η.φκ) θαη φρη κε ηα ρέξηα.
Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ ζα εθαξκφδεηαη κε κεγαιχηεξε απζηεξφηεηα, πξνθεηκέλνπ
γηα θαηαζηήκαηα, ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ εηδηθφ ππάιιειν ηακία.
Ζ κεηαθνξά ησλ πηάησλ, θππέιισλ, θ.ιπ. πνπ πεξηέρνπλ ηα πξνζθεξφκελα είδε, ζα γίλεηαη κε δίζθνπο θαη θαηά ηξφπν, πνπ λα κελ ηνπνζεηείηαη ην έλα ζθεχνο πάλσ ζην άιιν.
11. Ρα πσινχκελα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ είδε, θαζψο θαη νη πξψηεο χιεο, κε ηηο νπνίεο
παξαζθεπάδνληαη απηά, ζα έρνπλ ηνπο ζπλήζεηο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο (φςε, γεχζε, νζκή)
θαη ζα πιεξνχλ ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ νξίδνπλ ν Θψδηθαο Ρξνθίκσλ θαη νη
ζρεηηθέο κε ηα ηξφθηκα δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ρνπνζεζίαο.
Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε, γηα ηελ παξαζθεπή γιπθηζκάησλ ή άιισλ παξαζθεπαζκάησλ, ππεξψξηκσλ ή άγνπξσλ θαξπψλ, ζηξνπηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί δχκσζε, αιινησκέλσλ πξψησλ πιψλ, επηβιαβψλ νπζηψλ γεληθά θαη κε εγθεθξηκέλσλ ρξσζηηθσλ ή άιισλ πξφζζεησλ νπζηψλ, θαζψο θαη ε κεηαπνίεζε παιηψλ γιπθηζκάησλ ή παξαζθεπαζκάησλ γεληθά θαη επαλαθαηάςπμε ιησκέλσλ παγσηψλ.
Ζ πεξηζπιινγή εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θ.ιπ. πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ήδε, φπσο ππνιεηκάησλ θέηθ,
παληεζπαληνχ θ.η.φκ. είλαη αδηθαηνιφγεηε θαη απαγνξεχεηαη.
12. Ρν γάια, πνπ πξνζθεξεηαη ζηνπο πειάηεο ή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή γιπθηζκάησλ ή
άιισλ παξαζθεπαζκάησλ, πξέπεη λα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ πγηεηλνχ γάιαθηνο, λα είλαη δειαδή
πιήξεο ζε ζξεπηηθέο νπζίεο θαη λα παξάγεηαη, ζπιιέγεηαη θαη δηαηίζεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο
ηεο γεηελήο, λα έρεη δε ηνπο ραξαθηήξεο πνπ θαζνξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ
θαη Ξνηψλ θαη γεληθά ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα.
Πηηο πεξηνρέο, πνπ έρεη επηβιεζεί ε παζηεξίσζε ηνπ γάιαθηνο κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γεσξγίαο,
απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε κε παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο απφ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο. άξζξνπ.
Πηα θαηαζηήκαηα, πνπ πξνζθέξεηαη γάια ζε θαζηζκέλνπο πειάηεο, απαγνξεχεηαη ε απνζθξάγηζε
εκθηαισκέλνπ παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο θαη ε δηάζεζε κέξνπο ηνχηνπ ζηνλ πειάηε. Πηα κεγάια γαιαθηνπσιεία θαη μελνδνρεία επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ζε θαζηζκέλνπο πειάηεο ρχκα παζηεξησκέλνπ γάιαηνο, εθφζνλ ηνχην πξνέξρεηαη απφ κεγάιεο ζπζθεπαζίεο.

Γηα ηελ παξαζθεπή γιπθηζκάησλ θαη άιισλ πξντφλησλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη παζηεξησκέλν ή βξαζκέλν γάια, εθηφο αλ ε ηερληθή απαηηεί ηνλ βξαζκφ ηνπ γάιαθηνο θαηα ηε δηαδηθαζία παξαζθεπήο ησλ
πξντφλησλ ηνχησλ.
Ρν παζηεξησκέλν γάια επηηξέπεηαη λα δηαηεζεί ζε πειάηεο φπσο έρεη εληφο 24-48 σξψλ, αθφηνπ
παζηεξηψζεθε, ή λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηά απφ έλα αθφκε 24/σξν γηα ηελ παξαζθεπή γιπθηζκάησλ ή
άιισλ παξαζθεπαζκάησλ. Κέρξη ηε δηάζεζε ηνπ ην γάια ζα δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία θαηψηεξε
ησλ +6νC.
13. Ξαγσηά - Νξηζκνί:
α. Υο κείγκα γηα ηελ παξαζθεπή παγσηνχ ελλνείηαη ην πξντφλ ηεο αλακείμεσο γάιαηνο ή ρπκψλ
θξνχησλ κε δάραξε θαη άιιεο χιεο αλαθεξφκελεο ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη
Ξνηψλ, πξηλ απφ ηελ θαηάςπμή ηνπ. Απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε ζην κείγκα παγσηνχ πξφζζεησλ πιψλ
κε επηηξεπνκέλσλ απφ ηνλ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ.
β. Υο παγσηφ ελλνείηαη ην αλψηεξν κείγκα κεηά ηελ θαηάςπμή ηνπ.
Ρν γάια, πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ παξαζθεπή παγσηψλ, αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί εληφο 2 σξψλ απφ
ηελ παζηεξίσζε ή ηνλ βξαζκφ ηνπ, πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία θαηψηεξή ησλ +6νC επί 48
ψξεο ην πνιχ.
Ρν κείγκα ηνπ παγσηνχ κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπ δελ επηηξέπεηαη λα δηαηεξεζεη πέξα απφ κία ψξα
ζε ζεξκνθξαζία αλψηεξε ησλ +6νC επί 90' (πξψηα ιεπηά) ηνπιάρηζηνλ θαη κέρξη 24 ψξεο ην πνιχ.
Ρν κείγκα ηνπ παγσηνχ, πξηλ θαηαςπρζεί, παζηεξηψλεηαη ζε +69νC επί 30' (πξψηα ιεπηά) ή +80νC
επί 25' (δεχηεξα ιεπηά) ή ζα απνζηεηξψλεηαη ζε +150νC επί 2'(δεχηεξα ιεπηά). Αλ δελ θαηαςπρζεί
εληφο κηάο ψξαο απφ ηελ παζηεξίσζε ή ηελ απνζηείξσζή ηνπ, ην αλσηέξσ κείγκα ςχρεηαη ζε ζεξκνθξαζία θαηψηεξε ησλ +6νC, ζηελ νπνία κπνξεί λα δηαηεξεζεί κέρξη 24 ψξεο ην πνιχ.
Αλ δελ δηαηεξεζνχλ νη αλσηέξσ φξνη, ην κείγκα είλαη αθαηάιιειν γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ παγσηνχ
θαη επηβιαβέο γηα ηε δεκφζηα πγεία.
Ρα κηθξνβηνινγηθά πξφηππα παγσηνχ, ε ππέξβαζε ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηαη απζηεξά, θαζνξηδνληαη
σο αθνινχζσο:
α. Ππλνιηθφο αξηζκφο απνηθηψλ κεζνθίισλ αεξνβίσλ κηθξνβίσλ ζε θάζε γξακκάξην παγσηνχ
100.000, πξνθεηκέλνπ γηα παγσηά κε γάια (παγσηά "θξέκα", θατκάθη" θ.η.φκ.), ή 30.000, αλ ηα παγσηά δελ πεξηέρνπλ γάια.
β. Θνινβαθηεξηνφκνξθα 100 ζε θάζε γξακκάξην παγσηνχ γεληθά.
γ. Πηαθπιφθνθθνη παζνγφλνη απνπζία ζε 0,1 γξακκάξηα παγσηνχ γεληθά.
δ. Παικνλέιια απνπζία ζε 25 γξακκάξηα παγσηνχ γεληθά.
ε. Φσζθαηάζε αξλεηηθή.
Ρα αλσηέξσ πξφηππα ηζρχνπλ γηα φια γεληθά ηα είδε παγσηψλ νπνηαζδήπνηε πξνειεχζεσο (δαραξνπιαζηεία, εξγνζηάζηα, ή εξγαζηήξηα παγσηψλ θ.ιπ.
Γηα ηε δεηγκαηνιεςία, ηε κηθξνβηνινγηθή εμέηαζε θ.ιπ. ηνπ παγσηνχ εθαξκφδεηαη ε ηερληθή, πνπ
θαζνξίδεη ε παξ. 3 άξζξνπ 13 ηνπ Β.Γ. ηεο 2-16/5/59 "πεξί θηεληαηξηθνχ γεηνλνκηθνχ ειέγρνπ ηνπ
γάιαθηνο" (ΦΔΘ 89/48 η.Α') θαη γεληθά ε εθάζηνηε ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία. Ρα εξγαζηήξηα φκσο
κπνξνχλ γηα ηε κηθξνβηνινγηθή εμέηαζε ηνπ παγσηνχ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθξηηηθά θαη άιιεο δηεζλψο παξαδεθηέο κεζφδνπο.
Νη ζπζθεπέο παξαζθεπήο παγσηνχ ζα είλαη ειεθηξνθίλεηεο, ηα δε δνρεία ηνπο απφ γαιβαληζκέλν ζίδεξν ρσξίο νμεηδψζεηο θαη θιεηζηά.
Ρα κηθξά δνρεία, ζηα νπνία ςχρνληαη κέρξη ηε ζηεξενπνίεζή ηνπο ηα θαζάηα παγσηά, ζα είλαη απφ
αλνμείδσην πιηθφ θαη ζα θιείλνπλ εξκεηηθά, εζσηεξηθά δε ζα επηζηξψλνληαη θάζε θνξά κε θαζαξφ
θεξσκέλν ραξηί. Ρπρφλ απφπιπζε ηεο εμσηεξηθήο επηθαλείαο ησλ αλσηέξσ δνρείσλ γηα ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ηνλ πάγν ή ην αιάηη, ζα γίλεηαη κε ηξερνχκελν πφζηκν λεξφ. Ρν ραξηί, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηηχιημε ησλ αλσηέξσ παγσηψλ, ζα είλαη θεξσκέλν, ακεηαρείξηζην θαη απφιπηα θαζαξφ.
Ζ ζπληήξεζε ησλ παγσηψλ επί ρξνληθφ δηάζηεκα 3-4 κελψλ ζα γίλεηαη θαηάςπμε - 25νC ηνπιάρηζηνλ.

Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα γηα ηελ ζπληήξεζε θαη πψιεζε ησλ παγσηψλ ςπγεία (ζπληεξεηέο) ζα έρνπλ
θαηάςπμε -10νC ηνπιάρηζηνλ θαη 0ν βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο θσιήζεσο θαη ζε
απφζηαζε 1κ. ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ είζνδφ ηνπο. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ςπγείσλ ζπληεξήζεσο ησλ θάζε είδνπο παγσηψλ (ρχκα ή ηππνπνηεκέλσλ) ζηελ είζνδν ησλ θαηαζηεκάησλ πσιήζεψο
ηνπο ή εθηφο απηψλ ζην πεδνδξφκην θ.ιπ., κε εμαίξεζε ηα αλαπεξηθά πεξίπηεξα, γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 47 ηεο παξνχζαο.
Ρα εηδηθά θνπηάιηα ιήςεσο θαη δηαλνκήο ηνπ παγσηνχ ζα ηνπνζεηνχληαη ακέζσο κεηά απφ θάζε
ρξήζε ηνπο ζε θαιπκκέλν δηαθαλέο δνρείν, ην νπνίν ζα πεξηέρεη θαζαξφ πφζηκν λεξφ, πνπ ζα αλαλεψλεηαη θάζε κία ψξα.
14. Κεραλήκηα ζηηγκηαίαο παξαζθεπήο θαη δηαζέζεσο παγσηνχ.
Δπηηξέπεηαη, ρσξίο ηδηαίηεξε άδεηα, ε ρξήζε κεραλεκάησλ ζηηγκηαίαο παξαζθεπήο θαη δηαζέζεσο παγσηνχ ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζηα ακηγή πξαηήξηα εηδψλ δαραξνπιαζηείνπ (άξζξν 43).
Ξιελ ησλ αλσηέξσ θαηαζηεκάησλ, κπνξεί λα επηηξαπεί, θαηφπηλ εηδηθήο άδεηαο ηεο νηθείαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο κε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, ελ ειιεηςε ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, ε εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ ζηηγκηαίαο παξαζθεπήο θαη δηαζέζεσο παγσηνχ θαη
- ζε θαθελεία, θαθεηέξηεο, κπαξ θαη ζλαθ κπαξ (άξζξα 37 θαη 38).
- ζε θπιηθεία γεληθά (άξζξα 37 θαη 42)
- ζε παγσηνπσιεία, αλαςπθηήξηα πεξίπηεξα θαη αλαςπθηήξηα θαηαζηήκαηα (άξζξ. 42).
- ζε πξαηήξηα γάιαθηνο θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη ζε ακηγή γαιαθηνπσιεία (άξζξν 43).
εθφζνλ ππάξρεη ηδηαίηεξνο, λνεηψο ρσξηζκέλνο, ρψξνο 4 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, επί πιένλ ηνπ απαηηνπκέλνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηνχησλ, θαη πιεξνχλαη νη αλαθεξφκελνη ζηελ παξνχζα
παξάγξαθν φξνη θαη πξνυπνζέζεηο.
Ξέξα απφ ηα αλσηέξσ, ζε θαλέλα άιιν θαηάζηεκα δελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ
ζηηγκηαίαο παξαζθεπήο θαη δηαζέζεσο παγσηνχ. Ρπρφλ ππάξρνληα ηέηνηα κεραλήκαηα πνκαθξχλνληαη
εληφο δηεηίαο, αθφηνπ ζα αξρίζεη λα ηζρχεη ε παξνχζα.
Ρα κεραλήκηα ζηηγκηαίαο παξαζθεπήο θαη δηαζέζεσο παγσηνχ ζα ηνπνζεηνχληαη εληφο εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζε απφζηαζε ελφο κέηξνπ ηνπιάρηζηνλ απν ηελ είζνδφηνπ, κε ηελ πιεπξά, ζηελ νπνία
βξίζθνληαη νη ζηξφθηγγεο παξνρήο παγσηνχ, ζηξακκέλε πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη γεληθά θαηά ηξφπν πνπ λα κελ είλαη εθηεζεηκέλα ζηηο ειηαθέο αθηίλεο θαη ζηηο θάζε είδνπο ξππάλζεηο
(θνληνξηφο, θαπζαέξηα, κχγεο θ.ιπ) θαη λα κελ εκπνδίδεηαη νη είζνδνο ησλ πειαηψλ ζην θαηάζηεκα.
Ρα κεραλήκαηα ζηηγκηαίαο παξαζθεπήο θαη δηαζέζεσο παγσηνχ, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνπληαη, ζα βξίζθνληαη δηαξθψο ζε ιεηηνπξγία. Απαγνξεχεηαη ε απνζχλδεζε ηεο ςχμεσο φζν ρξφλν ππάξρεη κέζα
ζην κεράλεκα κείγκα γηα παξνρή παγσηνχ. Ρν θάιπκκα ησλ δνρείσλ, πνπ πεξηέρνπλ ην κείγκα, ζα
βξίζθεηαη πάληνηε ζηε ζέζε ηνπ θαη ζα εθαξκφδεη θαιά. Νη ζηξφθηγγεο παξνρήο παγσηνχ κεηά απφ
θάζε ρξήζε ηνπο ζα θαιχπηνληαη κε ην εηδηθφ γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ θάιπκκα, πνπ απφ ηελ θαηαζθεπή
ηνπ πξέπεη λα έρεη ην κεράλεκα.
Ρα κεραλήκαηα ζηηγκηαίαο παξαζθεπήο θαη δηαζέζεσο παγσηνχ ζα θαζαξίδνληαη θαζεκεξηλά, κεηά ην
ηέινο ηεο εξγαζίαο, σο αθνινχζσο:
α. Ρν κείγκα γηα παξαζθεπή παγσηνχ ζα απνκαθξχλεηαη θαη ζα ζπληεξείηαη ζε ςπγείν ππφ ζεξκνθξαζία +4ν θαη κέρξη +6ν C ή ζα απνξξίπηεηαη.
β. Δθφζνλ ηα δνρεία πνπ πεξηείραλ ην κείγκα κέλνπλ πάλσ ζην κεράλεκα, ζα γεκίδνληαη κε δεζηφ
λεξφ (ηνπιάρηζηνλ +43νC) θαη ην κεράλεκα ζα κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία επη 10'' (δεχηεξα ιεπηά) ηνπιάρηζηνλ, ε κε θαζαξφ λεξφ βξχζεο θαη ην κεράλεκα ζα ιεηηνπξγεί επί 5' (πξψηα ιεπηά). Ρν ίδην
επαλαιακβάλεηαη κε πξνζζήθε ζην λεξφ απνξξππαληηθνχ - απνιπκαληηθνχ, επηηξεπφκελνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεραλήκαηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηξφθηκα. Αθνινπζεί έθπιπζε κε άθζνλν λεξφ.
γ. Ρα θηλεηά ηκήκαηα ηνπ κεραλήκαηνο (ζηξφθηγγεο, θνριίεο πξνσζήζεσο παγσηνχ θ.ιπ), αθνχ
απνζπλδεζνχλ απφ ην κεράλεκα, ζα πιχλνληαη ζε ριηαξφ λεξφ κε δηάιπκα απνξξππαληηθνχ - απνιπκαληηθνχ, επηηξεπνκέλνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεραλήκαηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηξφθηκα. Ρα
κε θηλεηά ηκήκαηα, πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην παγσηφ, ζα θαζνξίδνληαη κε θαζαξφ ζθνπγγάξη,
βνπηεγκέλν ζην ίδην δηάιπκα. Κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ αθνινπζεί έθπιπζε κε
άθζνλν λεξφ.
δ. Αλ ηα δνρεία ηνπ κείγκαηνο παξακέλνπλ πάλσ ζην κεράλεκα θαηά ην ρξνληθφ δηαζηεκα, πνπ δελ
ιεηηνπξγεί ηνχην, αθνπ πξνεγνπκέλσο θαζαξηζζνχλ (ζηάδηα β θαη γ), ζα γεκίδνληαη κε αξαηφ δηάιπκα

απνξξππαληηθνχ - απνιπκαληηθνχ. Ξξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο ην δηάιπκα ζα απνκαθξχλεηαη, ζα γεκίδνληαη κε θαζαξφ λεξφ, ην κεράλεκα ζα ιεηηνπξγεί επη 1'(πξψην ιεπηφ) ηνπιάρηζηνλ θαη αθνινχζσο ζα
αδεηάδνπλ.
Ρν κείγκα, πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ παξαζθεπή παγσηνχ κε ηα αλσηέξσ κεραλήκαηα, ζα παξαζθεπάδεηαη εληφο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή , αλ δελ ππάξρεη παξαζθεπαζηήξην, ζα
πξνέξρεηαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνπληα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα θαη, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, ζα
έρεη παζηεξησζεί ε απνζηεηξσζεί θαη γεληθά ζα έρεη ππνζηεί ηηο πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξ. 13 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ επεμεξγαζίεο. Απαγνξεχεηαη ε πξνζζήθε ζην αλσηέξσ κείγκα πξφζζεησλ νπζηψλ,
κε επηηξεπφκελσλ απν ηνλ ηζρχνληα Θψδηθα Ρξνθίκσλ.
Ζ κεηαθνξά ηνπ κείγκαηνο παγσηνχ απν ην εξγνζηάζην ή εξγαζηήξην παξαγσγήο ηνπ ζηα θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία έρνπλ εγθαηαζηαζεη κεραλήκαηα ζηηγκηαίαο παξαζθεπήο θαη δηαζέζεσο παγσηνχ, ζα
γίλεηαη κε θαηάιιεια δνρεία, ηα νπνία ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο, πνπ θαζνξίδεη ε παξ. 8 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ γηα ηα δνρεία κεηαθνξάο γάιαθηνο. Ρν κείγκα ζα ζπληεξείηαη ππφ ζεξκνθξαζία θαηψηεξε
ησλ +6νC ζε φιεο ηηο θάζεηο, ηφζν πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζην κεράλεκα, φζν θαη θαηά ηνλ
ρξφν παξακνλήο ηνπ κέζα ζ' απηφ.
Αλ ρξεζηκνπνηείηαη κείγκα παγσηνχ ζε ζθφλε, ηνχην ζα παξαζθεπάδεηαη ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα
εξγνζηάζηα ή εξγαζηήξηα θαη ζα πιεξεί ηνπο φξνπο, πνπ θαζνξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα
Ρξνθίκσλ θαη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ γηα ηα ηξφθηκα.
15. Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε παγσηψλ ζε πιαλφδηνπο πσιεηέο ή πεξηπηεξνχρνπο γηα πψιεζε ζε
ρχκα. Νη αλσηέξσ επηηξέπεηαη λα πσινχλ κφλνλ ηππνπνηεκέλα παγσηά πξνεξρφκελα απφ λνκίκσο
ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα ή εξγαζηήξηα δαραξνπιαζηηήο ή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, ππφ ηνπο
φξνπο , πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 47 θαη 49 ηεο παξνχζαο.
16. Ρα ηπρφλ ρξεζηκνπνηνχκελα γηα ηελ πξνζθνξά παγσηνχ ρχκα ρσληά απφ άκπιν, θχπεια κηαο
ρξήζεσο θ.ιπ. ζα θπιάζζνληαη ζε εηδηθή ζήθε θαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνθπιάζζνληαη απφ
ηηο θάζε είδνπο ξππάλζεηο (θνληνξηφο, κχγεο, θαπζαέξηα θ.η.φκ.).
17. Γεληθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32, 33, 34, 35 θαη 36 ηεο παξνπζαο εθαξκφδνληαη θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ξέξα απφ ηηο επηβαιιφκελεο κε ην άξζξν 36 ππνρξεψζεηο, ε γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί λα επηβάιεη ζε θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηελ πξφζιεςε ππαιιήινπ
ηακία, αλ θξίλεη φηη ε πειαηεηαθή θίλεζή ηνπο παξέρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα.
18. Νη δηαηαμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη αλαθεξφκελεο ζηελ πγηεηλή θαη ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ
ρψξσλ (φρη φκσο θαη ζην κέγεζνο ηνχησλ), ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δαραξνπιαζηείσλ, αλαςπθηεξίσλ θ.ιπ., θαζψο θαη ζηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ
πξφληνο άξζξνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηα φκνηα θαηαζηήκαηα, πνπ ιεηηνπξγνχλ, ζηα ζπγθνηλσληαθά κέζα.
"Δπηηξέπεηαη ε παξαγσγή δχζνπ (κπχξαο) ζε πνζφηεηα πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 19, ηνπ Λ.
2753/1999 (Φ.Δ.Θ. 249/99 η. Α') "Απινπνηήζεηο θαη ειαθξχλζεηο ζηε θνξν ινγία εηζνδήκαηνο θαη
άιιεο δηαηάμεηο", κε ην νπνίν πξνζηέζεθε ζην άξζξν 3, ηνπ Λ. 2963/1922, άξζξν 3Α, απνθιεηζηηθά
εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηα νπνία πξνβιέπεηαη ε πξνζθνξά αιθννινχρσλ
πνηψλ θαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:
α) Ρν νίθεκα, ζην νπνίν επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζα απνηειεί αλεμάξηεην θηίξην ή ζε
πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο εθφζνλ φια ηα δηακεξίζκαηα απηνχ ζα είλαη απνθιεηζηηθά επαγγεικαηηθέο
ζηέγεο.
β) Ζ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο, δχκσζεο θαη απνζήθεπζεο ηνπ δχζνπ, ζα βξίζθεηαη εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ν δε ρψξνο απηήο ζα είλαη επαξθήο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξνο ησλ 50 η.κ. επηπιένλ ηνπ
ειαρίζηνπ ρψξνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ, ε νπνία ζα είλαη
δηαρσξηζκέλε απφ ηνλ ππφινηπν ρψξν κε δηαθαλέο άζξαπζην πιηθφ.
γ) ζα ππάξρεη ηδηαίηεξνο απηνηειήο απνζεθεπηηθφο ρψξνο ηνπιάρηζηνλ 5 η. κ. γηα ηηο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο δχζνπ, κέζα ζηνλ νπνίν ζα ππάξρεη ηδηαίηεξν ςπγείν αλαιφγνπ ρσξεηηθφηεηαο απνθιεηζηηθά γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ιπθίζθνπ.
δ) Ζ απαγσγή ησλ νζκψλ θαη ησλ αεξίσλ, πνπ ζα παξάγνληαη θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ δχζνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηεο παξνχζαο, ηα πξν εξρφκελα δε απφ ηελ παξαγσγή
ηνπ δχζνπ απνξξίκκαηα ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα απνθνκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
33 ηεο παξνχζαο.

ε) Γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, ν ελδηαθεξφκελνο
λα ιεηηνπξγήζεη θαηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ζα παξάγεηαη δχζνο ζα επηζπλάπηεη, ζηε ζρεηηθή αίηεζή
ηνπ πξνο ηνλ νηθείν Ν.Ρ.Α., καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά θαη πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ.
1599/86 δηπισκαηνχρνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ."
***Ζ εληφο " " αθξνηειεχηηα παξάγξαθνο πξνζηέζεθε σο άλσ κε ην άξζξν κφλν ηεο Α
1γ/Γ.Ξ.νηθ./11708/2003 (ΦΔΘ 143/11-2-2003)

'Αξζξν 40
Κηθηά θαηαζηήκαηα παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο θαγεηψλ γιπθηζκάησλ, πνηψλ, θ.ιπ. ζε θαζηζκέλνπο
πειάηεο.
1. Νξηζκνί:
α. Υο "νκνεηδή θαηαζηήκαηα" ηνπ άξζξνπ 37 ή 37 ή 39 ηεο παξνχζαο ελλννχληαη θαησηέξσ ηα θαηαζηεκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα απφ ηα άξζξα απηά, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ ξπζκίδνληαη
θαηά εληαίν ηξφπν, κεηαμχ άιισλ, θαη ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ρψξνπο, ζηε ζπγξθφηεζε
θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνχησλ.
β. Υο "κε νκνεηδή θαηαζηήκαηα" ησλλ άξζξσλ 37, 38 θαη 39 ηεο παξνχζαο ελλννχληαη θαησηέξσ
ηα θαηαζηήκαηα, πνπ πεξηιακβάλνληαηα ζε δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηα άξζξα απηά, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
νπνίσλ ξπζκίδνληαη θαηά δηάθνξν γηα θάζε είδνο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνχησλ ηξφπν ηα αλαθεξφκελα
ζηνπο ρψξνπο, ζηε ζπγξφηεζε θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπο ζέκαηα.
2. Γχν ή πεξηζζφηεξα νκνεηδή θαηαζηήκαηα ηνπ άξζξνπ 37 ή 38 ή 39 ηεο παξνχζαο επηηξέπεηαη
λα ιεηηνπξγνχλ σο έλα κηθην θαηάζηεκα (θαθέ κπαξ, ή πηηζαξία - ζλαθ κπαξ ή ςεηνπσιείν - πηηζαξία ή γαιαθηνδαραξνπιαζηείν θ.η.νκ.).
Ρα αλσηέξσ κηθηφ θαηάζηεκα ζα έρεη φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο, κε ηελ
αλάινγε ζπγθξφηεζε θαη εμνπιηζκφ, (αίζνπζα πειαηψλ, παξαζθεπαζηήξην, ρψξνο πιχζεσο ζθεπψλ,
απνζήθε, απνρσξεηήξηα, απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ θ.ιπ.), φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ αλαθεξφκελνπ ζηα θαηαζηήκαηα πνπ απνηεινχλ ην κηθηφ θαηάζηεκα άξζξνπ ηεο παξνχζαο (37 ή 38 ή 39). Ν
θαζέλαο απφ ηνπο ρψξνπο απηνχο ζα είλαη θνηλφο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αληηζηνίρσλ εξγαζηψλ φισλ
ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ απνηεινχλ ην κηθηφ θαηάζηεκα, ζαλ λα πξφθεηηαη γηα έλα απιφ θαηάζηεκα
ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ.
Αλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηα θαηαζηήκαηα πνπ απνηεινχλ ην κηθηφ θαηάζηεκα
άξζξνπ, ην έλα κφλνλ απφ ηα θαηαζηήκαηα απηά απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη θάπνηνλ ρψξν εξγαζίαο ή βνεζεηηθφ ρψξν, ν ρψξνο απηφο ζα ππάξρεη ζην κηθηφ θαηάζηεκα γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ αληηζηνίρσλ ιεηηνπξγνχλησλ ηνπ άιινπ θαηαζηήκαηνο.
3. Γχν ή πεξηζζφηεξα κε νκνεηδή θαηαζηήκαηα ησλ άξζξσλ 37, 38 θαη 39 ηεο παξνχζαο επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ σο έλα κηθηφ θαηάζηεκα (π.ρ.Θαθεηέξεηα - πηηζαξία ή θαθεηέξεηα - ζλαθ κπαξ ή
Θαθέ - ζλαθ κπαξ ή Δζηηαηφξην - δαραξνπιαζηείν θ.η.φκ.).
Ρν αλσηέξσ κηθηφ θαηάζηεκα ζα έρεη φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο, κε ηελ
αλάινγε ζπγθξφηεζε θαη εμνπιηζκφ, (αίζνπζα πειαηψλ, παξαζθεπαζηεξίν, ρψξνο πιχζεσο ζθεπψλ,
απνρσξεηήξηα, απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ θ.ιπ.), φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηα
θαηαζηήκαηα πνπ απνηεινχλ ην κηθηφ θαηάζηεκα άξζξσλ ηεο παξνχζαο (37, 38 θαη 39). Ν θαζέλαο
απφ ηνπο ρψξνπο απηνχο ζα είλαη θνηλφο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αληηζηνίρσλ εξγαζηψλ φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ, πνπ απνηεινχλ ην κηθηφ θαηάζηεκα, ζαλ λα πξφθεηηαη γηα έλα απιφ θαηάζηεκα ησλ αλσηέξσ άξζξσλ.
Ρν εκβαδφλ θάζε ρψξνπ ή βνεζεηηθνχ ρψξνπ ζα είλαη ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην κεγαιχηεξν απφ ηα
εκβαδά πνπ πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ άξζξσλ γηα ηνλ αληίζηνηρν ρψξν ηνπ θαζελφο απφ ηα θαηαζηήκαηα πνπ απνηεινχλ ην κηθηφ θαηάζηεκα.
Αλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ κε ηα θαηαζηήκαηα πνπ απνηεινχλ ην κηθηφ ζχζηεκα
άξζξσλ, ην έλα κφλνλ απφ ηα θαηαζηήκαηα απηά απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη θάπνηνλ ρψξν εξγαζίαο ή βνεζεηηθφ ρψξν εξγαζίαο, ή βνεζεηηθφ ρψξν, ν ρψξνο απηφο ζα ππάξρεη ζην
κηθηφ θαηάζηεκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αληίζηνηρσλ ιεηηνπξγηψλ ησλ άιισλ θαηαζηεκάησλ.
Θαη' εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ:

α. Ρα κηθηά θαηαζηήκαηα, πνπ απνηεινχληαη απφ κε νκνεηδή θαηαζηήκαηα ησλ άξζξσλ 38 θαη 39,
ζα δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα, ζαθψο ρσξηζκέλα, γηα θάζε είδνο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπησλ παξαζθεπαζηήξηα, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ άξζξσλ.
β. Αλ κηθηφ θαηάζηεκα απνηειείηαη απφ θαηαζηήκαηα ησλ άξζξσλ 38 θαη 37 ή/θαη 39 (π.ρ. εζηηαηφξην - θαθεηέξηα, εζηηαηφξην - δαραξνπιαζηείν, εζηηαηφξην - θαθεηέξηα - δαραξνπιαζηείν), ζα δηαζέηεη
αίζνπζα ησλ πειαηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ άξζξνπ 38 ρσξηζηή, έζησ θαη λνεηψο, απφ ηελ αίζνπζα
πειαηψλ ηνπ άιινπ θαηαζηήκαηνο (άξζξνπ 37 ή/θαη 39).
"Δπηηξέπεηαη ε παξαγσγή δχζνπ (κπχξαο) ζε πνζφηεηα πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 19, ηνπ Λ.
2753/1999 (Φ.Δ.Θ. 249/99 η. Α') "Απινπνηήζεηο θαη ειαθξχλζεηο ζηε θνξν ινγία εηζνδήκαηνο θαη
άιιεο δηαηάμεηο", κε ην νπνίν πξνζηέζεθε ζην άξζξν 3, ηνπ Λ. 2963/1922, άξζξν 3Α, απνθιεηζηηθά
εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηα νπνία πξνβιέπεηαη ε πξνζθνξά αιθννινχρσλ
πνηψλ θαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:
α) Ρν νίθεκα, ζην νπνίν επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζα απνηειεί αλεμάξηεην θηίξην ή ζε
πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο εθφζνλ φια ηα δηακεξίζκαηα απηνχ ζα είλαη απνθιεηζηηθά επαγγεικαηηθέο
ζηέγεο.
β) Ζ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο, δχκσζεο θαη απνζήθεπζεο ηνπ δχζνπ, ζα βξίζθεηαη εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ν δε ρψξνο απηήο ζα είλαη επαξθήο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξνο ησλ 50 η.κ. επηπιένλ ηνπ
ειαρίζηνπ ρψξνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ, ε νπνία ζα είλαη
δηαρσξηζκέλε απφ ηνλ ππφινηπν ρψξν κε δηαθαλέο άζξαπζην πιηθφ.
γ) ζα ππάξρεη ηδηαίηεξνο απηνηειήο απνζεθεπηηθφο ρψξνο ηνπιάρηζηνλ 5 η. κ. γηα ηηο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο δχζνπ, κέζα ζηνλ νπνίν ζα ππάξρεη ηδηαίηεξν ςπγείν αλαιφγνπ ρσξεηηθφηεηαο απνθιεηζηηθά γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ιπθίζθνπ.
δ) Ζ απαγσγή ησλ νζκψλ θαη ησλ αεξίσλ, πνπ ζα παξάγνληαη θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ δχζνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηεο παξνχζαο, ηα πξνεξρφκελα δε απφ ηελ παξαγσγή
ηνπ δχζνπ απνξξίκκαηα ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα απνθνκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
33 ηεο παξνχζαο.
ε) Γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, ν ελδηαθεξφκελνο
λα ιεηηνπξγήζεη θαηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ζα παξάγεηαη δχζνο ζα επηζπλάπηεη, ζηε ζρεηηθή αίηεζή
ηνπ πξνο ηνλ νηθείν Ν.Ρ.Α., καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά θαη πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ.
1599/86 δηπισκαηνχρνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ."
***Ζ εληφο " " αθξνηειεχηηα παξάγξαθνο πξνζηέζεθε σο άλσ κε ην άξζξν κφλν ηεο Α
1γ/Γ.Ξ.νηθ./11708/2003 (ΦΔΘ 143/11-2-2003)

'Αξζξν 41

Θέληξα Γηαζθεδάζεσο

1. Νξηζκφο: Θέληξν Γηαζθεδάζεσο είλαη ν ζηεγαζκέλνο ή αθάιππηνο ρψξνο ζπγθεληξψζεσο ηνπ
Θνηλνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαιιηηερληθνχ θπξίσο κνπζηθνχ, πξνγξακκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
παξνρή θαγεηψλ ή/θαη πνηψλ, πέξα δε απφ ηνλ ρψξν απηφλ ππάξρνπλ νπσζδήπνηε θαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηα νηθεία άξζξα, αλαιφγσο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ (άξζξα 37 ή 38 ή 39 ηεο παξνχζαο), ζηεγαζκέλνη ρψξνη κε ηελ απαξαίηεηε ζπγθξφηεζε θαη εμνπιηζκφ.
Γελ ζεσξνχληαη Θέληξα Γηαζθεδάζεσο ηα θαηαζηήκαηα ησλ άξζξσλ 37, 38 θαη 39, ζηα νπνία, θαηφπηλ άδεηαο ηεο αξκφδηαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο Αζηπλνκηθέο
Γηαηάμεηο, γίλεηαη ρξήζε νξηζκέλσλ εγρφξδσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ (πηάλν, βηνιί, θηζάξα θ.η.φκ.),
ρσξίο εληζρπηή θαη κεγάθσλα, ή ζηεξενθσληθνχ κεραλήκαηνο κηθξήο ηζρχνο, αλάινγεο κε ηνλ ρψξν,
γηα ηε δεκηνπξγία επράξηζηεο αηκφζθαηξαο ζην θαηάζηεκα. Πηα θαηαζηήκαηα απηά δελ επηηξέπεηαη ν
ρνξφο.
2. Πηα Θέληξα Γηαζθεδάζεσο, ζηα νπνία είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ πεξηζζφηεξα απφ 200 θαζίζκαηα, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο Λνκνζεζίαο γηα ηα ζέαηξα θα ηνπο θηλεκαηνγξάθνπο ή άιιεο
ηζρχνπζαο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Γηα φζνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο δελ θαιχπηνπλ νη
δηαηάμεηο απηέο, ζηα αλσηέξσ Θέληξα Γηαζθεδάζεσο, εθαξκφδνληαη θαη νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνπκέ-

λνπ Θεθαιαίνπ θαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ή 38 ή 39 ηεο παξνχζαο, αλάινγα κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ Θέληξνπ Γηαζθεδάζεσο κε βάζε ηα πξνζθεξφκελα ζ' απηφ είδε.
3. Ρα Θέληξα Γηαζθεδάζεσο, πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο κέρξη 200 θαζίζκαηα, ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ Θεθαιαίνπ
θαη ηνπ άξζξνπ 37 ή 38 ή 39, αλάινγα κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ Θέληξνπ Γηαζθεδάζεσο κε βάζε ηα
πξνζθεξφκελα ζ' απηφ είδε, θαζψο θαη ηνπο αθφινπζνπο εηδηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:
α. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε Θέληξσλ Γηαζθεδάζεσο δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ρψξνη πνιπθαηνηθηψλ, αλ
ν Θαλνληζκφο ηνχησλ απαγνξεχεη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζ' απηέο ηέηνησλ θαηαζηεκάησλ.
β. Ζ αίζνπζα πειαηψλ ζηεγαζκέλνπ Θέληξνπ Γηαζθεδάζεσο ζα είλαη θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλε,
ψζηε λα παξέρεη πιήξε ερνκφλσζε. Ζ γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Ρερληθήο πεξεζίαο ή δήισζε Λ.Γ. 105/69 ηνπ θαηαζθεπαζηή Κεραληθνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ερνκνλψζεσο.
γ. Νη ρψξνη ηνπ Θέληξνπ Γηαζθεδάζεσο ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο Ξπξαζθαιείαο, θαζψο θαη ηεο αζθαινχο θαη άλεηεο δηαθπγήο ησλ ζακψλσλ ζε πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ. Ρνχηνπ ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία, ηεο νπνίαο ζρεηηθή βεβαίσζε επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ. Απφ ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε εμαηξνχληαη ηα Θέληξα Γηαζθεδάζεσο, πνπ ιεηηνπξγνπλ ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο, πιελ ησλ δσκάησλ μελνδνρείσλ ή άιισλ θηηξίσλ, εθηφο αλ ππάξρεη ηέηνηα ππνρξέσζε απφ ηηο Ξπξνζβεζηηθήο Γ/μεηο.
δ. Πηα ζηεγαζκέλα Θέληξα Γηαζθεδάζεσο ζα ππάξρεη νπσζδήπνηε κεραλνινγηθή εγθαηάζηαζε ηερλεηνχ αεξηζκνχ, ηθαλή λα αλαλεψλεη πιήξσο θαη ζπλερψο ηνλ αέξα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη θπξίσο ζηελ αίζνπζα πειαηψλ, φπσο νξίδεη ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο.
Ζ γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί, αλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα επηβάιεη ηελ ηνπνζέηεζε εγθαηαζηάζεσο
θιηκαηηζκνχ. Θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ζα ιακβάλνληαη κέηξα πιήξνπο
εμαζθαιίζεσο ησλ ζακψλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηα ξεχκαηα θαη ησλ πεξηνίθσλ απφ ηνπο ζνξχβνπο ή άιινπ είδνπο ελνριήζεηο.
ε. Ξξνθεηκέλνπ γηα Θέληξα Γηαζθεδάζεσο, πνπ ηδξχνληαη ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο, ε απνζηαζε ηνχησλ απφ εληαγκέλε ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην ηνπ νηθηζκνχ θαηνηθία ή απφ μελνδνρείν γεληθά ζα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 300 κ.
Ζ απφζηαζε απηή κπνξεί λα απμνκεηψλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή,
ελ ειιείςεη, ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο θαη αλαιφγσο ησλ εηδηθσ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ (παξεκβνιή
άιισλ θηηξίσλ κεηαμχ Θεληξνπ Γηαζθεδάζεσο θαη θαηνηθίαο, εγθαηάζηαζε Θέληξνπ Γηαζθεδάζεσο ζε
δψκαηα πνιπνξφθσλ μελνδνρείσλ θ.ιπ.).
Θαηά παξέθθιηζε ηεο δηαηάμεσο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, κπνξί λα ρνξεγεζεί άδεηαο ιεηηνπξγίαο Θέληξνπ Γηαζθεδάζεσο ζε ππαίζξην ρψξν, αλ απφ επίζεκα έγγξαθα (βεβαίσζε ηεο νηθείαο Νηθνλνκηθήο Δθνξίαο θ.α.) πξνθχπηεη φηη ηνχην είρε ηδξπζεί ζην ρψξν, πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα, πξηλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηεο Α1β/11261/81 (ΦΔΘ 46/8-2-82 η.Β'.) γεηνλνκηθήο Γηαηάμεσο θαη φηη ιεηηνπξγεί απφ
ηφηε ππφ ηνλ ίδην θνξέα.
4. Πε πεξηπηψζεηο ρνξεγήζεσο άδεηαο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο Θέληξνπ Γηαζθεδάζεσο, πνπ έρεη
δπλαηφηεηεο αλαπηχμεσο κέρξη 200, ην πνιχ, θαζηζκάησλ, ε αξκφδηα γεηνλνκηθή Δπηηξνπή ε ελ ειιείςεη, ε γεηνλνκηθή πεξεζία, αθνχ δηαπηζηψζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ, ηεο ζπγθξνηήζεσο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, γλσκαηεχεη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο Θέληξνπ Γηαζθεδάζεσο κε αλάινγε ζπγθξφηεζε, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζπλάξηεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζ' απηφ εηδψλ
(εζηηαηνξίνπ, κπαξ, αλαςπθηεξίνπ θ.η.φκ.).
Γηα ηνλ πεξαηηέξσ εηδηθφηεξν ραξαθηεξηζκφ ηνπ Θέληξνπ Γηαζθεδάζεσο σο ρνξεπηηθνχ, θνζκηθήο
ηαβέξλαο, θακπεξέ, δηζθνζήθεο θ.ιπ., γηα ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Αγνξαλνκηθήο Λνκνζεζίαο, ε γεηνλνκηθή Δπηηξνπή ε, ελ ειείςεη ε γεηνλνκηθή πεξεζία είλαη αλαξκφδηα.
"Δπηηξέπεηαη ε παξαγσγή δχζνπ (κπχξαο) ζε πνζφηεηα πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 19, ηνπ Λ.
2753/1999 (Φ.Δ.Θ. 249/99 η. Α') "Απινπνηήζεηο θαη ειαθξχλζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο", κε ην νπνίν πξνζηέζεθε ζην άξζξν 3, ηνπ Λ. 2963/1922, άξζξν 3Α, απνθιεηζηηθά εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηα νπνία πξνβιέπεηαη ε πξνζθνξά αιθννινχρσλ
πνηψλ θαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:

α) Ρν νίθεκα, ζην νπνίν επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ζα απνηειεί αλεμάξηεην θηίξην ή ζε
πεξίπησζε πνιπθαηνηθίαο εθφζνλ φια ηα δηακεξίζκαηα απηνχ ζα είλαη απνθιεηζηηθά επαγγεικαηηθέο
ζηέγεο.
β) Ζ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο, δχκσζεο θαη απνζήθεπζεο ηνπ δχζνπ, ζα βξίζθεηαη εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ν δε ρψξνο απηήο ζα είλαη επαξθήο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξνο ησλ 50 η.κ. επηπιένλ ηνπ
ειαρίζηνπ ρψξνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ, ε νπνία ζα είλαη
δηαρσξηζκέλε απφ ηνλ ππφινηπν ρψξν κε δηαθαλέο άζξαπζην πιηθφ.
γ) ζα ππάξρεη ηδηαίηεξνο απηνηειήο απνζεθεπηηθφο ρψξνο ηνπιάρηζηνλ 5 η. κ. γηα ηηο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο δχζνπ, κέζα ζηνλ νπνίν ζα ππάξρεη ηδηαίηεξν ςπγείν αλαιφγνπ ρσξεηηθφηεηαο απνθιεηζηηθά γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ιπθίζθνπ.
δ) Ζ απαγσγή ησλ νζκψλ θαη ησλ αεξίσλ, πνπ ζα παξάγνληαη θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ δχζνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηεο παξνχζαο, ηα πξν εξρφκελα δε απφ ηελ παξαγσγή
ηνπ δχζνπ απνξξίκκαηα ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα απνθνκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
33 ηεο παξνχζαο.
ε) Γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, ν ελδηαθεξφκελνο
λα ιεηηνπξγήζεη θαηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ζα παξάγεηαη δχζνο ζα επηζπλάπηεη, ζηε ζρεηηθή αίηεζή
ηνπ πξνο ηνλ νηθείν Ν.Ρ.Α., καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά θαη πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ.
1599/86 δηπισκαηνχρνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ."
***Ζ εληφο " " αθξνηειεχηηα παξάγξαθνο πξνζηέζεθε σο άλσ κε ην άξζξν κφλν ηεο Α
1γ/Γ.Ξ.νηθ./11708/2003 (ΦΔΘ 143/11-2-2003)

'Αξζξν 42
Θαηαζηήκαηα, ηα νπνία δηαζέηνπλ ζε πεξαζηηθνχο πειάηεο ηξφθηκα θαη πνηά γηα άκεζε θαηαλάισζε.
1. Πηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη ηα θαηαζηήκαηα, ηα νπνία πξνζθέξνπλ
ηξφθηκα ή/θαη πνηά ζε πεξαζηηθνχο πειάηεο. Ρέηνηα θαηαζηήκαηα είλαη αλαςπθηήξηα πεξίπηεξα, ηα
θαηαζηήκαηα αλαςπθηήξηα ρσξίο θαζίζκαηα, ηα παγσηνπσιεία, ηα νβειηζηήξηα γηα πεξαζηηθνχο πειάηεο, νη θηλεηέο θαληίλεο θαη άιια παξφκνηα θαηαζηήκαηα.
2. Δπίζεο ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ηα θπιηθεία, πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζε ρψξνπο εξγαζίαο ή ζπγθεληξψζεσο πνιιψλ αηφκσλ, εθφζνλ δελ αλαπηχζζνληαη ζ' απηά ηξαπέδηα
θαη θαζίζκαηα (θπιηθεία εξγνζηαζίσλ, δεκνζίσλ ζεακάησλ, ζρνιείσλ ηδξπκάησλ, κεγάξσλ, ζηα νπνία ζηεγάδνληαη γξαθεία ή θαηαζηήκαηα, δεκνηηθψλ αγνξψλ θ.ιπ.).
3. Νξηζκνί:
α. Αλαςπθηήξηα πεξίπηεξα είλαη κηθξά θαηαζηήκαηα, ηα νπνία ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζε θεληξηθέο πιαηείεο, νδηθέο αξηεξίεο ζηαζκνχο απηνθηλήησλ ή ζηδεξνδξφκσλ, ιηκέλεο θαη αεξνιηκέλεο, αθηέο
νκαδηθήο θνιπκβήζεσο (πιαδ), ηνπξηζηηθνχο ή αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη γεληθά ζε ρψξνπο, ζηνπο
νπνίνπο παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζπγθέληξσζε αλαςπθηηθά πνηά θαη κπχξα, θαθέ γεληθά θαη άιια ξνθήκαηα, παγσηά ηππνπνηεκέλα ή ρχκα ζε ρσλάθη, θαη νξηζκέλα γιπθίζκαηα απφ απηά πνπ κπνξνχλ
λα πξνζθέξνληαη ζην ρέξη ηνπνζεηεκέλα ζε ραξηί (θσθ, εθιαίξ, ακπγδαισηά, θέτθ, ηνπινχκπεο,
θ.η.φκ.), ηφζη ή άιια ζάληνπτηο θαη πίηηεο (ηπξφπηηηεο θ.η.φκ.).
β. Θαηαζηήκαηα αλαςπθηήξηα ρσξίο πειάηεο θαζίζκαηα είλαη κηθξά θαηαζηήκαηα, ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζε φξζηνπο πειάηεο νξηζκέλα γιπθίζκαηα απφ απηά, πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνληαη ζην ρέξη
ηνπνζεηεκέλα ζε ραξηί (θσθ, εθιαίξ, ακπγδαισηά, θέτθ, παληεζπάλη, ηνπινχκπεο θ.η.φκ.), παγσηά
ηππνπνηεκέλα ή ρχκα ζε ρσλάθη, ηνζη ή άιια ζάληνπτηο, πίηηεο (ηπξφπηηεο, ζπαλαθφπηηεο, πίηζεο,
κπνπγάηζεο θ.η.φκ.), θαθέο αλαςπθηηθά πνηά θαη κπχξα.
Ρα θαηαζηήκαηα απηά δηαθέξνπλ απφ ηα αλαςπθηήξηα πεξίπηεξα θπξίσο σο πξνο ηελ θαηαζθεπή θαη
ηνλ απαηηνχκελν ρψξν (παξ. 5 πεξίπη. α' παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ).
γ. Ξαγσηνπσιεία είλαη ηα θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία πξνζθέξνληαη κφλνλ θάζε είδνπο παγσηά, ηππνπνηεκέλα ή ρχκα, πνπ παξαζθεπάδνληαη ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα ή εξγαζηήξηα ή κε εγθαηαζηεκέλα ζην ίδην ην θαηάζηεκα κεραλήκαηα ζηηγκηαίαο παξαζθεπήο θαη δηαζέζεσο παγσηνχ,
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 άξζξνπ 39 ηεο παξνχζαο.

δ. Νβειηζηήξηα γηα πεξαζηηθνχο πειάηεο είλαη κηθξά θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία παξαζθεπάδνληαη, ςήλνληαη θαη πξνζθέξνληαη κφλνλ ζε πεξαζηηθνχο πειάηεο ζνπβιάθηα ή θαη άιια παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο ή θαη θνηφπνπια. Ρα ίδηα θαηαζηήκαηα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ αθφκε θαη αλαςπθηηθά πνηά θαη
κπχξα.
ε. Θπιηθεία κεγάξσλ, ζρνιείσλ, δεκνζίσλ ζεακάησλ, ηδξπκάησλ, θιηληθψλ, θ.ιπ. είλαη κηθξά θαηαζηήκηα, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ, εληφο κεγάξσλ (ζε ηζφγεηα, νξφθνπο θαη ζηνέο), ζηα νπνία ζηεγάδνληαη γξαθεία ή θαηαζηήκαηα, ζε δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο αγνξέο, ζρνιεία ηδξχκαηα, λνζειεπηήξηα,
θξαηηθά ή ηδησηηθά, δεκφζηα ζεάκαηα θαη γεληθά ζε ρψξνπο εξγαζίαο ή ζπγθεληξψζεσλ πνιιψλ αηφκσλ θαη πξννξίδνληαη λα εμππεηεξήζνπλ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο επηζθέπηεο ησλ αλσηέξσ γξαθείσλ ή
θαηαζηεκάησλ, ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ, ηνπο ζεαηέο ησλ δεκνζίσλ ζεακάησλ,
ηνπο αζζελείο ησλ λνζειεπηεξίσλ θ.ιπ.
Ρα αλσηέξσ θαηαζηήκηα επηηξέπεηαη λα πξνζθέξνπλ θαθέ γεληθά θαη άιια ξνθήκηα, νξηζκέλα γιπθίζκαηα (γιπθά ηαςηνχ, πάζηεο, θσθ, ακπγδαισηά, θέτθ, θαη άιια παξφκνηα), παγσηά ηππνπνηεκέλα
ή ζε ρχκα, ηνζη, ή άιια εθφζνλ ε ρξήζε απηψλ δε απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ ηνπ Φνξέα πνπ
εμππεξεηνχλ νηλνπλεπκαηψδε.
Δηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ γηα ηα θπιηθεία ησλ ζρνιείσλ, ζ' απηά κπνξεί λα πξνθέξνληαη ηα είδε, πνπ
επηηξέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο, θαζψο θαη ρπκνί θξνχησλ, μεξνί
θαξπνί, γάια εκθηαισκέλν ζε κηθξέο θηάιεο κηαο κεξίδαο, θξνχηα πιπκέλα θαιά θαη θαηά πξνηίκεζε
ηνπνζεηεκέλα θαηά ηεκάρην ή κεξίδα ζε αδηάβξνρεο ζαθνχιεο, θνπινχξηα θαη ςσκί κε ηπξί.
Πηα θπιηθεία ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ Λ.Ξ. Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ επηηξέπεηαη ε πψιεζε θαη άιισλ ρξήζηκσλ ζηνπο αζζελείο εηδψλ, φπσο θνιψληεο, ραξηνκάλδεια, ραξηί θαζαξηφηεηαο,
ζαπνχληα ρεξηψλ π.η.φκ., εθφζνλ ζα θαηαιακβάλνπλ ηδηαίηεξν λνεηψο ρψξν ζην θπιηθείν. Ζ άδεηα
ιεηηνπξγίαο ησλ θπιηθείσλ ηνχησλ ρνξεγείηαη κεηά ηελ απφθηεζε ηεο απαξαίηεηεο άδεηαο ζθνπηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 3 εδάθην δεχηεξν ηεο παξνχζαο.
ζη. Θηλεηά θαηαζηήκαηα (θηλεηέο θαληίλεο) είλαη νρήκαηα, απηνθίλεηα ή ξπκνπιθνχκελα, θαηάιιεια
ζε κηθξά θαηαζηήκαηα, ηα νπνία ζηαζκεχνπλ ζε ρψξνπο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο ζρεηηθέο Αζηπλνκηθέο
θαη Ρνπξηζηηθέο ή άιιεο Γηαηάμεηο θαη πξννξίδνληαη λα εμππεξεηνχλ ηα επηζθεπηφκελα ηνπο ρψξνπο
ηνχηνπο άηνκα.
Ρα θηλεηά θαηαζηήκαηα επηηξέπεηαη λα πξνζθέξνπλ θαθέ θαη άιια ξνθήκαηα, νξηζκέλα γιπθηζκέλα,
πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνληαη ζην ρέξη ηνπνζεηεκέλα ζε ραξηί (θσθ, ακπγδαισηά, ηφζη, πίηηεο, αλαςπθηηθά πνηά θαη κπχξεο.
Πηα θηλεηά θαηαζηήκαηα κπνξεί λα πξνζθέξνληαη αθφκε θαη είδε άζρεηα κε ηα ηξφθηκα, ραξαθηεξηδφκελα σο είδε πξψηεο αλάγθεο, φπσο είλαη ηα είδε θαπληζηή θαη ηα ηζηγάξα, αλ ηνχην δελ απαγνξεχεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη θάξη-πνζηάι, θ.η.φκ.
Αλ νη θηλεηέο θαληίλεο είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζε αθαηνίθεηεο πεξηνρέο, επηηξέπεηαη λα πξνζθέξνπλ
θαη ζνπβιάθηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηνχην απαγνξεχεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο Αζηπλνκηθέο, Ρνπξηζηηθέο θ.α. δηαηάμεηο.
Πε ηέηνηεο φκσο πεξηπηψζεηο δελ ζα πξνζθέξνληαη γιπθίζκαηα θαη παγσηά, εθηφο αλ είλαη ηππνπνηεκέλα.
Γηα ηε ιεηηνπξγία θηλεηνχ θαηαζηήκαηνο απαηηείηαη άδεηα ηεο νηθείαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο ηνπ ηφπνπ
θαηνηθίαο ηνπ θαηφρνπ ηνπ, εθδηδφκελε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Αζηπλνκηθέο Γηαηάμεηο "πεξί ππαηζξίσλ επαγγεικάησλ" θαη θαηφπηλ βεβαηψζεσο ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο φηη πιεξνχληαη
νη πεξηγξαθφκελνη ζην παξφλ άξζξν ζρεηηθνί φξνη.
Πηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηνχ θαηαζηήκαηνο ζα αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ, ηα επηηξεπφκελα λα πξνζθέξνληαη είδε θαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. Αλ ην φρεκα είλαη ξπκνπιθνχκελν, ζηελ αλσηέξσ άδεηα ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο
εγθξίζεσο ηνπ ηχπνπ ηνπ απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία Ππγθνηλσληψλ θαη ν αξηζκφο, πνπ έρεη ραξαρζεί
ζ' απηφ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ.
Πην εμσηεξηθφ ηνπ θηλεηνχ θαηαζηήκαηνο ζα αλαγξάθνληαη ν αξηζκφο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνχηνπ
θαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαηφρνπ ηνπ.
4. Ζ γεηνλνκηθή ππεξεζία κπνξεί θαηά πεξίπησζε λα εμαηξέζεη νξηζκέλα είδε, απφ ηα αλαθεξφκελα
αλσηέξσ σο επηηξεπφκελα λα πξνζθέξνληαη ζε θάζε θαηάζηεκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αλ δηαπηζησζεί φηη δελ ππάξρνπλ ζην θαηάζηεκα ηα απαξαίηεηα κέζα θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηάζεζε ησλ εηδψλ
ηνχησλ. Ξάλησο ηα είδε, πνπ ηειηθά ζα επηηξαπεί λα πξνζθέξνληαη ζε έλα ηέηνην θαηάζηεκα, ζα αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ.

Ξξνθεηκέλνπ γηα ηα είδε πξνζθεξφκελα απφ ηα θπιηθεία ζρνιείσλ, ε γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί,
ζε πεξηπηψζεηο εκθαλίζεσο θξνχζκαηνο εληεξνινηκψμεσο ζε ζρνιείν, λα απαγνξεχζεη πξνζσξηλά ηελ
πξνζθνξά απφ ην θπιηθείν ηνπ ζρνιείνπ ηνχηνπ ησλ εηδψλ, πνπ δελ είλαη ζπζθεπαζκέλα απφ ηελ επηρείξεζε παξαζθεπήο ηνπο ή παξαζθεπάδνληαη (π.ρ. ζάληνπτηο) ή ζπζθεπάδνληαη (π.ρ. θξνχηα) απφ
ηνλ πσιεηή ηνπο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αλσηέξσ απαγνξεχζεσο ζα νξίδεηαη απφ ηνλ ηαηξφ Ξξντζηάκελν ηεο γεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ή, αλ δελ ππάξρεη, απφ άιιν αξκφδην ηαηξφ ηεο πεξεζίαο απηήο, αλάινγα κε ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα, ψζηε λα απνηξαπεί ε επάπισζε ηεο λφζνπ.
Πηα θαηαζηήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, γ θαη ε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ ζηηγκηαίαο παξαζθεπήο θαη δηαζέζεσο παγσηψλ απφ ηνπο πεξηγξαθφκελνπο
ζηελ παξ. 14 άξζξνπ 39 ηεο παξνχζαο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
5. Γεληθά ηα θαηαζηήκηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνχπνζέζεηο, πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο, κε ηελ επηθχιαμε
ησλ θαησηέξσ πεξηπηψζεσλ.
Δηδηθφηεξα:
α. Ρα αλαςπθηηθά πεξίπηεξα κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ ζε ιπφκελεο θαηαζθεπέο απφ θαηάιιεια πιηθά,
εθφζνλ ζα ζηεξίδνληαη ζε κφληκε βάζε απφ κπεηφλ θαη ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ηζρχνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία θαη ηνπο ηπρφλ ππάξρνληεο Θαλνληζκνχο ησλ εηδηθψλ Φνξέσλ, πνπ ειέγρνπλ ηελ πεξηνρή (Δ.Ν.Ρ., Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο θ.α.), θαη θπξίσο παξέρνπλ ηα ερέγγπα πξνζηαζίαο ηεο δεκνζίαο πγείαο.
Ν απαηηνχκελνο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηνχησλ ρψξνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 8 η.κ. κε
ειάρηζην χςνο 2,20 κ. Νη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ζα είλαη ζε φιε ηελ έθηαζή ηνπο, αδηαπφηηζηεο θαη
ιείεο (επηθαιπκκέλεο κε πιαθίδηα εθπαισκέλεο πνξζειάλεο ή κε άιιν θαηάιιειν θαη ζηέξεν, αδηαπφηηζην θαη ιείν πιηθφ ή ειαηνρξσκαηηζκέλεο).
"Δπηηξέπεηαη, θαηά παξέθθιηζε, ν απαηηνχκελνο ρψξνο ησλ Αλαςπθηεξίσλ πεξηπηέξσλ ησλ αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιέκνπ, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο Αλαςπθηήξηα πεξίπηεξα, κέζα ζε θήπνπο ή άιζε ηνπ
Γεκνζίνπ ή δεκνηηθά ή ζε ρψξνπο ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. θαη εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ κε άδεηα Αλαςπθηεξίνπ πεξίπηέξνπ, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6,50 η. κέηξα, κε ειάρηζην χςνο 2,20 κέηξα".
***Ρν εληφο " " εδάθην πξνζηέζεθε σο άλσ απφ ηελ 4603/29 Κατνπ - 16 Ηνπλ. 1989 (ΦΔΘ Β' 479)
απφθ. Αλαπι. π. γείαο Ξξφλνηαο θαη Θνηλ. Αζθαιίζεσλ.
β. Ρα θηλεηά θαηαζηήκαηα (θηλεηέο θαληίλεο) ιεηηνπξγνχλ ζε θαηάιιεια δηαζθεπαζκέλα νρήκαηα,
απηνθίλεηα ή ξπκνπιθνχκελα κε ακάμσκα εκβαδνχ 5 η.κ. ηνπιάρηζηνλ θαη χςνπο ην ζπλήζσο ζπλαληψκελν ζε παξεκθεξή νρήκαηα. Νη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ ακαμψκαηνο ζα είλαη
αδηαπφηηζηεο θαη ιείεο (ειαηνρξσκαηηζκέλεο ή επελδπκέλεο κε θαηάιιειν θαη ζηέξεν, ιείν θαη αδηαπφηηζην πιηθφ).
Πηα θηλεηά θαηαζηήκαηα, αλ ε ζχλδεζή ηνπο κε ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ δίθηπν πδξεχζεσο δελ είλαη
δπλαηή, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε λεξφ, ζα ρξεζηκνπνηείηαη πδαηνδεμακελή ρσξεηηθφηεηαο 1/2 θ.κ. ηνπιάρηζηνλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηεο παξνχζαο.
Κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ην λεξφ, πνπ ελδερνκέλσο απέκεηλε ζηελ δεμακελή, ζα απνξίπηεηαη.
Ρα αθάζαξηα λεξά ζα ζπγθεληξψλνληαη ζε θιεηζηά δνρεία, ηα νπνία φηαλ γεκίδνπλ ζα αδεηάδνπλ ζην
πιεζηέζηεξν θξεάηην ππνλφκσλ ή ζε βφζξν ή,ζηελ αλάγθε, ζα ζθνξπίδνληαη κε ξαληηζκφ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο καθξπά απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηεο θαληίλαο θαη θαηά ηξφπν πνπ λα κε ιηκλάδνπλ.
γ. Ρα άιια θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ (θαηαζηήκαηα αλαςπθηήξηα, παγσηνπσιεία, νβειηζηήξηα, θπιηθεία) ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνπλ ζε θηίξηα κφληκεο θαηαζθεπήο, κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ
15 ηεο παξνχζαο, εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ 15 η.κ., πξνθεηκέλνπ γηα αλαςπθηήξηα θαηαζηήκαηα θαη νβειηζηήξηα, ή 8 η.κ. πξνθεηκέλνπ γηα παγσηνπσιεία θαη θπιηθεία. Ρν χςνο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνχησλ
ζα είλαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο, πιελ ησλ θπιηθείσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα
είλαη κηθξφηεξν, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο.
Πηα αλαςπθηήξηα θαηαζηήκαηα, αλ ηα πξνζθεξφκελα γιπθίζκαηα θαη είδε πηηηψλ παξαζθεπάδνληαη
ζην ίδην θαηάζηεκα, ζα ππάξρεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, πέξα απφ ηνλ ρψξν πσιήζεσο (12 η.κ.), θαη ηδηαίηεξνο, ζαθψο ρσξηζκέλνο, θαηάιιεινο ρψξνο παξαζθεπαζηεξίνπ 20 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, ν νπνίνο
ζα πιεξεί ηνπο πεξηγξαθφκελνπο ζην άξζξν 39 παξ. 4α (2) ηεο παξνχζαο φξνπο. Αλ ηα πξνζθεξφκελα ζε αλαςπθηήξην θαηάζηεκα είδε πξνέξρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα, νη

πίηηεο φκσο κεηαθέξνληαη εκηηειείο ζην θαηάζηεκα, φπνπ ηειηθά ζα ςεζνχλ, ν ρψξνο πσιήζεσο ηνπ
αλαςεθηεξίνπ ηνχηνπ, ζην νπνίν ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη θαη θιίβαλνο, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ
15 η.κ. ηνπιάρηζηνλ.
Πηα παγσηνπσιεία, αλ εθηφο απφ ηε ρξήζε κεραλεκάησλ ζηηγκηαίαο παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο
παγσηνχ, παξαζθεπάδνληαη θαη άιια είδε παγσηψλ, ζα ππάξρεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, πέξα απφ ηνλ
αλσηέξσ ρψξν πσιήζεσο (8 η.κ.) θαη ηδηαίηεξνο, ζαθψο ρσξίζκελνο, θαηάιιεινο ρψξνο παξαζθεπαζηεξίνπ 15 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, ν νπνίνο ζα πιεξεί ηνπο πεξηγξαθφκελνπο ζην άξζξν 39 παξ. 4α (2)
ηεο παξνχζαο φξνπο, γηα δε ηελ παξαζθεπή ηνπ παγσηνχ ζα εθαξκφδεηαη ε παξ. 13 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.
6. Δπηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγεία σο κηθηνχ θαηαζηήκαηνο αλαςπθηεξίνπ θαη νβειηζηεξίνπ, εθφζνλ δηαηίζεηαη γηα ηνλ ζθνπφλ απηφλ ρψξνο ηνπιάρηζηνλ 25 η.κ. ή, πξνθεηκέλνπ γηα κηθηφ θαηάζηεκα νβειηζηήξην θαη αλαςπθηήξην κε παξαζθεπαζηήξην, 45 η.κ., κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξρεη ηδηαίηεξν
γηα θάζε ηκήκα πξνζσπηθφ θαη, αλ ην αλαςπθηήξην δηαζέηεη παξαζθεπαζηήξην, 45 η.κ. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξρεη ηδηαίηεξν γηα θάζε ηκήκα πξνζσπηθφ θαη, αλ ην αλαςπθηήξην δηαζέηεη
παξαζθεπαζηήξην, δελ ζα παξαζθεπάδνληαη ζ' απην ζνπβιάθηα.
7. Πε θαηάζηεκα αλαςπθηήξην ή νβειηζηήξην ή παγσηνπσιείν ή κηθηφ θαηάζηεκα αλαςεθηήξην - νβειηζηήξην ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ ππάξρεη πεξίζζηνο ρψξνο, πέξαλ απφ εθείλνλ πνπ νξίδεηαη
αλσηέξσ γηα θάζε πεξίπησζε, επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζεί θαηά κήθνο ηνπ ηνίρνπ πάγθνο κε αλάινγν
αξηζκφ (ην πνιχ κέρξη 10) κηθξψλ θαζηζκάησλ ("ζθακπψ") γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Γηα
θάζε ηέηνην θάζηζκα ζα ππνινγίδεηαη ρψξνο 0,65 η.κ. Πηα θαηαζηήκαηα απηά ε πξνζθνξά ησλ επηηξεπφκελσλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε ζθεχε, θαηά πξνηίκεζε, κηαο ρξήζεσο.
8. Ππζηεκα πιχζεσο ζθεπψλ. 'Νια ηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα έρνπλ ζχζηεκα πιχζεσο ησλ ζθεπψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηνπο νπνηνπζδήπνηε ρεηξηζκνχο ησλ πξνζθεξνκέλσλ
εηδψλ (επεμεξγαζία,παξαζθεπή, ηνπνζέηεζε, έθζεζε, ιήςε, πξνζθνξά θ.ιπ). Ν αξηζκφο ησλ ιεθαλψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπηνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία, αλάινγα κε ηελ
θάζε πεξίπησζε, σο αθνινχζσο:
α) Λεξνρχηεο κε κηα ιεθάλε, γηα ηελ πξνζθνξά ησλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζθεχε κηαο ρξήζεσο. Πηνλ λεξνρχηε απηφλ ζα πιχλνληαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα θαηά ηνπο δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο ησλ ηξνθίκσλ ζθεχε (ζπάηνπιεο, ιαβίδεο, δίζθνη, πηαηέιεο, ηαςηά θ.ιπ.). Ρα ζθεχε απηά,
αθνχ απνκαθξπλζνχλ ηα ηπρφλ ππάξρνληα ππνιείκκαηα γιπθηζκάησλ ή άιισλ παξαζθεπαζκάησλ,
ζα ζαπνπλίδνληαη κε δεζηφ λεξφ θαη ζαπνχλη ή άιιν θαηάιιειν θαη απνδεθηφ απφ πγηεηλήο απφςεσο
απνξξππαληηθφ θαη αθνινχζσο ζα μεπιέλνληαη κε άθζνλν ηξερνχκελν λεξφ.
β) Λεξνρχηεο κε δχν ιεθάλεο, αλ γηα ηελ πξνζθνξά ησλ ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζθεχε πνιιαπιήο ρξήζεσο. Ρα ζθεχε, πνπ θέξνπλ ππνιέηκαηα ιίπνπο, απγνχ θ.ιπ., αθνχ πξνπιπζνχλ ζηελ πξψηε ιεθάλε κε δεζηφ λεξφ θαη ζαπνχλη ή άιιν θαηάιιειν θαη απνδεθηφ απφ πγηεηλήο απφςεσο απνξξππαληηθφ, ζα ζαπνπλίδνληαη ζηελ ίδηα ιεθάλε θαη αθνινχζσο ζα μεπιέλνληαη κε άθζνλν ηξερνχκελν
λεξφ ζηε δεχηεξε ιεθάλε.
Γηα ηε εμαζθάιηζε ηξερνχκελνπ δεζηνχ λεξνχ ζα ππάξρεη ζεξκνζίθσλαο επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο,
αλάινγεο κε ηελ θίλεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο.
Ν ρψξνο, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη ην αλσηέξσ ζχζηεκα πιχζεσο ζθεπψλ, ζα απνηειεί ζπλήζσο κέξνο ηνπ θπξίσο θαηαζηήκαηνο, εθηφο αλ ππάξρεη παξαζθεπαζηήξην, νπφηε κπνξεί λα βξίζθεηαη ζ' απηφ. Ν δηαρσξηζκφο ηνπ ρψξνπ ηνχηνπ απφ ηνλ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ δελ
είλαη απαξαίηεηνο. Θαηά ηα άιια, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαη θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
8. Ρα απνρσξεηήξηα δελ είλαη απαξαίηεηα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 3 κε ζηνηρεία β θαη δ, ηα νπνία εθφζνλ απαζρνινχληαη ζ' απηά πεξηζζφηεξα
απφ δχν άηνκα θαη δελ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο εμππεξεηήζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζε άιιν απνρσξεηήξην, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 πεξίπη. ε' άξζξνπ 25 ηεο παξνχζαο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνρσξεηήξην γηα ηελ εππμεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Ν ρψξνο ηνπ απνρσξεηεξίνπ ηνχηνπ, ν νπνίνο
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ θαζνξηδφκελν κε ηελ παξ. 5 άξζξνπ 25 ηεο παξνχζαο, ζα είλαη
επί πιένλ ηνπ απαηηνπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ παξφληνο, γηα ην θπξίσο θαηάζηεκα. Θαηά
ηα άιια ην απνρσξεηήξην ζα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 25 ηεο παξνχζαο.
9. Πχζηεκα απαγσγήο αεξίσλ, νζκψλ θαη θαπλψλ. Πηα νβειηζηήξηα ζα ππάξρεη απαξαίηεηα ζχζηεκα
απαγσγήο ησλ παξαγνκέλσλ θαηά ην ςήζηκν ηνπ θξέαηνο αεξίσλ θαη νζκψλ (θλίζα) θαη , αλ θαχζηκε
χιε ρξεζηκνπνηνχληαη μπιάλζξαθεο, πεηξέιαην θ.η.φκ., ηνπ θαπλνχ θαη ηεο αηζάιεο. Ζ εγθαηάζηαζε
ηνπ αλσηέξσ ζπζηήκαηνο απαγσγήο ησλ αεξίσλ θ.ιπ. ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηεο παξνχζαο.

Πε νξηζκέλα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε γεηνλνκηθή ππεξεζία κπνξεί, αλ ην θξίλεη ζθφπηκν, λα επηβάιεη ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθνχ ζπζηήκαηνο θίιηξσλ θαηάιιεινπ λα εμνπδεηεξψλεη πιήξσο
ηα αέξηα, ηηο νζκέο θ.ιπ., ην νπνίν ζα ζπληεξείηαη αλειιηπψο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη απφδνζή ηνπ.
10. Τπγεία - ζεξκνζάιακνη. Ρα επαιινίσηα ηξφθηκα ζα δηαηεξνχληαη ζε ειεθηξηθά ή άιια ςπγεία
επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο, ππφ ζηαζεξή ςχμε, ηνπιάρηζηνλ +7νC, αλάινγα κε ην είδνο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν ζπληεξήζεψο ηνπο (ζάληνπτηο θαη πίηηεο +1νC κέρξη +5νC ). Αλ ν
θαηαζηεκαηάξρεο επηζπκεί ηελ έθζεζε ησλ αλσηέξσλ ηξνθίκσλ, ζα ρξεζηκνπνηεί ςπγεία πξνζήθεο.
Ρα παγσηά ζα ζπληεξνχληαη ζε θαηάςπμε -10νC ηνπιάρηζηνλ.
Ρα ηξφθηκα, πνπ δηαζέηνληαη δεζηά (ηπξφπηηεο, κπνπγάηζεο, θ.η.φκ.), ζα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνζαιάκνπο ππφ ζεξκνθξαζία αλσηέξα ησλ +60νC Κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, ηα ηπρφλ αδηάζεηα ηξφθηκα, αθνχ απνθηήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα ηνπνζεηνχληαη ζηα ςπγεία γηα ζπληήξεζε.
Πηα θηλεηά θαηαζηήκαηα, αλ δελ είλαη δπλαηή ε ειεθηξνδφηεζή ηνπο απφ ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ., γηα
ηε ιεηηνπξγία ησλ ςπγείσλ ζεξκνζαιάκσλ, εζηηψλ θ.ιπ., ζα ππάξρεη ειεθηξνγελλήηξηα, εθηφο αλ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ αιιά κέζα ελέξγεηαο (πγξαέξην, θ.η.φκ). Αλεμάξηεηα απφ ην
κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ςπγείσλ ησλ θηλεηψλ θαηαζηεκάησλ, ν θαηαζηεκαηάξρεο νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ζπληεξήζεσο ησλ επαιινίσησλ ηξνθίκσλ θαη κεηά
ην ηέινο ηεο εξγαζίαο.
Γηα ηα ςπγεία θαη ηνπο ζεξκνζαιάκνπο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη,
πιελ ησλ αλσηέξσ, θαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 38 ηεο παξνχζαο.
11. 'Δπηπια θαη ζθεχε. Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα ζηα θαηαζθεπάζκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ έπηπια ζα
είλαη θαιήο θαηαζθεπήο κε ιείεο ζηηιβσκέλεο ή ειαηνρξσκαηηζκέλεο, επηθάλεηεο θαη ζα δηαηεξνχληαη
ζε θαιή θαηάζηαζε θαη απφιπηα θαζαξά.
Γηα ηε θχιαμε ή ηελ έθζεζε ησλ θάζε είδνπο ζθεπψλ θαη ησλ κε επαιινίσησλ ηξνκίθσλ ζα ππάξρνπλ απαξαίηεηα εξκάξηα θαη πξνζήθεο, πνπ ζα θιείλνπλ εξκεηηθά.
Νη επηθάλεηεο ησλ πάγθσλ ή ηξαπεδηψλ, πάλσ ζηηο νπνίεο γίλνληαη δηάθνξνη ρεηξηζκνί ηξνθίκσλ
(παξαζθεπή, επεμεξγαζία θ.ιπ.), ζα είλαη θαιπκκέλεο κε κάξκαξν ή αλνμίδσην ράιπβα ή φπνπ επηβάιιεηαη ηνχην ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο εθηεινχκελεο εξγαζίαο, κε ζθιεξφ μχιν, θαη δελ ζα έρνπλ
ξσγκέο ή άιιεο θζνξέο.
Ρα θάζε είδνπο ρξεζηκνπνηνχκελα ζθεχε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιειν θαη επηηξεπφκελν
απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία πιηθφ θαη δελ ζα παξνπζηάδνπλ νμηδψζεηο ή παξακνξθψζεηο ή άιιεο θζνξέο απνκαθξχλνληαη κε ηε θξνληίδα ηνπ θαηαζηεκαηάξρε.
Κεηά ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ηα ζθέπε ζα πιχλνληαη επηκειψο θαη, αθνχ ζθνπγγηζζνχλ, ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεια εξκάξηα ή πξνζήθεο γηα λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο ξππάλζεηο θαη κνιχλζεηο.
Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα θπιάζζνληαη θαη ηα ηπρφλ ρξεζηκνπνηνχκελα ζθεχε κηαο ρξήζεσο.
Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζθεχε κηαο ρξήζεσο ζα ππάξρεη αλαξηεκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ θαηαζηήκαηνο επηγξαθή, κε ηελ νπνία ζα ππνδεηθλχεηαη ζηνπο πειάηεο λα θαηαζηξέθνπλ κφλνη ηνπο ηα αλσηέξσ ζθεχε.
Νη ζσιηλίζθνη αλαξξνθήζεσο ησλ πνηψλ θαη ηα θνπηαιάθηα κηαο ρξήζεσο, πνπ ελδερνκέλσο ζπλνδεχνπλ ηα αλαςπθηηθά πνηά θαη παγσηά ή άιια παξαζθεπάζκαηα, ζα έρνπλ απνζηεηξσζεί ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπο θαη ηνπνζεηεζεί θαηά ηεκάρην ζε θιεηζηή ζήθε απφ αδηάβξνρν ραξηί ή πιαζηηθή.
12. - Ρα γιπθίζκαηα, νη πίηηεο θ.ιπ. παξαζθεπάζκαηα, πνπ πξνζθέξνληαη ζηα θαηαζηάκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζα πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγαζηήξηα ε εξγνζηάζηα, γεγνλφο πνπ
ζα απνδεηθλχεηαη θάζε θνξά κε ηα ηηκνιφγηα πσιήζεσο ε ηα δειηία απνζηνιήο, ε ζα παξαζθεπάδνληαη ζην ίδην ην θαηάζηεκα, ην νπνίν ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην γηα ηνλ ζθνπφ
απηφλ θαηάιιειν ρψξν παξαζθεπαζηεξίνπ κε ηελ επηβαιιφκελε ζπγθξφηεζε θαη εμνπιηζκφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηεο παξνχζαο.
Ζ κεηαθνξά ησλ γιπθηζκάησλ, πηηηψλ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ εξγνζηάζηα ε εξγαζηήξηα, ζα γίλεηαη κέζα ζε θιεηζηά θαηάιιεια δνρεία ε θηβψηηα απφ αλνμίδσην κέηαι-

ιν ε μχιηλα ε πιαζηηθά, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο. Ρα νρήκαηα κεηαθνξάο ησλ αλσηέξσ
πξντφλησλ ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξ.9 άξζξνπ 39 ηεο παξνχζαο.
13. - Ρα πσινχκελα ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηξφθηκα θαη πνηά, θαζψο θαη νη ρξεζηκνπνηνχκελεο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο πξψηεο χιεο ζα έρνπλ ηνπο ζπλήζεηο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο (φςε, γεχζε, νζκή) θαη ζα πιεξνχλ, σο πξνο ηελ εθίδξαζε ηνπο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ,
ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο, πνπ νξίδνπλ ν Θψδηθαο Ρξνθίκσλ θαη νη δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα.
Πε πεξίπησζεηο πνπ ε παξαζθεπή ησλ γιπθηζκάησλ, πηηηψλ θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ γίλεηαη ζε
θαηάζηεκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ παξαζθεπή ησλ πξντφλησλ
ηνχησλ ππεξψξηκσλ ε αγνπξσλ θαξπψλ, ζηξνπηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί δχκσζε, αιινησκέλσλ πξψησλ πιψλ, επηβιαβψλ νπζηψλ γεληθά θαη κε εγθξηκέλσλ ρξσζηηθψλ ε άιισλ πξφνζζεησλ νπζηψλ,
θαζψο θαη ε κεηαπνίεζε παιαηψλ γιπθηζκάησλ ε παξαζθεπαζκάησλ γεληθά θαη ε επαλαθαηάςπμε
ιησκέλσλ παγσηψλ.
Ζ πεξηζπιινγή εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θιπ., πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ήδε, φπσο ππνιεηκκάησλ
θέτθ, παληεζπαληνχ θ.ι.π., είλαη αδηθαηνιφγεηε θαη απαγνξεχεηαη.
14. - Ρα γιπθίζκαηα θαη άιια παξαζθεπάζκαηα, θαζψο θαη φια ηα είδε, πνπ ηξψγνληαη φπσο έρνπλ,
ζα δηαηεξνχληαη ζε εξκεηηθά θιεηζηηθέο πξνζήθεο ε εξκάξηα γηα λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο κχγεο,
ηηο θαηζαξίδεο, ηνπο πνληηθνχο, ηνλ θνληνξηφ θαη θάζε είδνπο άιιεο ξππάλζεηο. Αλ πξφθεηηαη γηα είδε
επαιινίσηα ε πξνζθεξφκελα δεζηά ζα δηαηεξνχληαη ζε ςπγεία ε ζεξκνζαιάκνπο, αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηελ παξ.10 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ θαηά αληίζεην πξνο ηα αλσηέξσ ηξφπν έθζεζε θαη δηαηήξεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ εηδψλ, θαζψο θαη ε ςειάθεζε ηνχησλ απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο
πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο απαγνξεχεηαη.
Ζ ιήςε ησλ θάζε είδνπο παξαζθεπαζκάησλ θαη άιισλ ηξνθίκσλ, πνπ ηξψγνληαη φπσο έρνπλ, γηα
ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνπο πειάηεο ζα γίλεηαη κε εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ ηπρφλ πξννξηδφκελα φξγαλα
(θνπηάιηα, πεξνχληα, ιαβίδεο θ.η. φκ.) θαη φρη κε ηα ρέξηα.
Ρα γιπθίζκαηα, νη πίηηεο, ηα ζάληνπτηο, ηα πνηά θ.ιπ. ζα πξνζθέξνληαη κε θαζαξά ζθεπή πνιιαπιήο ε κηαο ρξήζεσο ε κε θαζαξφ αδηάβξνρν ραξηί. Ρα αλαςπθηηθά πνηά, νη κπχξεο θαη ν έηνηκνο
ηππνπνηεκέλνο θαθέο, αλ δελ πξνζθέξνληαη κε πνηήξηα, κηαο ε πνιιαπιήο ρξήζεσο, αιιά κε ηε ζπζθεπαζία ηνπο, ζα ζπλδεχνληαη απαξαίηεηα κε ζσιελίζθνπο αλαξξνθήζεσο κηα ρξήζεσο (θαιακάθηα) απνζηεηξσκέλνπο θαη ηνπνζεηεκέλνπο θαηά ηεκάρην ζε θιεηζηή ζήθε απφ αδηάβξνρν ραξηί ε πιαζηηθή. Δπίζεο, ηα ζπζθεπαζκέλα ζε θχπειια παγσηά ζα πξνζθέξνληαη κε θνπηαιάθηα κηαο ρξήζεσο,
μχιηλα ε πιαζηηθά, απνζηεηξσκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα θαηά ηεκάρην ζε θιεηζηή ζήθε απφ αδηάβξνρν
ραξηί ε πιαζηηθή.
15. - Νη δηαηάμεηο ησλ παξ.13 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 39 ηεο παξνχζαο, νη ελαθεξφκελεο ζηελ παξαζθεπή, ζηε ζπληήξεζε θαη ζηε δηάζεζε παγσηψλ, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
16. - Νινη νη ρψξνη ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζ'
απηά ζθεπή, ζπζθεπέο, εξγαιεία, επίπια θ.ιπ. ζα δηαηεξνχληαη απφιπηα θαζαξά κε ηε θξνληίδα ηνπ
θαηαζηεκαηάξρε.
Ζ παξνχζα πεξηηηψλ αληηθεηκέλσλ θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο (θηβψηηα, θαθάζηα θ.ιπ.) ζηνπο ρψξνπο
πσιήζεσο θαη ζηα ηπρφλ ππάξρνληα παξαζθεπαζηήξηα ησλ αλσηέξσ θαηαζηεκάησλ απαγνξεχεηαη.
Γηα ηελ απφξξηςε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ζθεπψλ κηαο ρξήζεσο, ραξηηψλ, ζσιελίζθσλ αλαξξνθήζεσο θ.η. φκ. ζα ππάξρεη θαηάιιειν κεηαιιηθφ δνρείν επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο κε θάιπκκα, ην νπνίν
ζα αλνίγεη κε εηδηθφ κεραληζκφ (πεληάιη) θαη ζα θιείλεη θαιά.
17. - Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32, 33, 34, 35 θαη 36 ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαη θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ξέξα απφ ηηο επηβαιιφκελεο κε ην άξζξν 36 ππνρξεψζεηο, ε γεηνλνκηθή
πεξεζία κπνξεί λα επηβάιεη ζε θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηελ πξφζιεςε ππαιιήινπ ηακία,
αλ θξίλεη φηη ε πειαηεηαθή θίλεζε ηνπο παξέρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα.
Ηδηαίηεξα, πξνθεηκέλνπ γηα θπιηθεία ζρνιείσλ, δελ επηηξέπεηαη ε ααπαζρφιεζε ζ' απηά πξνζψπσλ,
ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί
λα επηηξαπεί ζηα αλσηέξσ πξφζσπα λα πσινχλ, ζαλ ζηάζηκνη κηθξνπσιεηέο, κφλνλ ηππνπνηεκέλα ζε
αηνκηθή ζπζθεπαζία πξντφληα εξγαζηεξίσλ ε εξγνζηαζίσλ ηξνθίκσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα
παξαβηβαδεηαη ε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ ηνχηνσλ θαη ζα εμαζθαιίδεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπο θαη
φηη ηα πξφζσπα απηά ζα θξνληίδνπλ κε ζρνιαζηηθφηεηα γηα ηελ αηνκηθή ηνπο θαζαξηφηεηα (ηαθηηθφ
πιχζηκν ρεξηψλ, ηδηαίηεξε θαζαξή κπινχδα).

18. - Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη αλαθεξφκελεο ζηελ πγηεηλή θαη ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ
ρψξσλ, (φρη φκσο θαη ζην κέγεζνο ηνχησλ), ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θπιηθείσλ θαη
αλαςπθηεξίσλ, θαζψο θαη ζηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζηα θαηαζηήκαηα απηά ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηα ιεηηνπξγνχληα ζε ζπγθνηλσληαθά κέζα παξφκνηα θαηαζηήκαηα.

Αξζξν 43
Θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, πνπ θαηαλαιψλνληαη ζε άιινπο ρψξνπο έμσ απφ εθείλνπο δηαζέζεσο ηνπο.
1. - Πηελ θαηεγνξία ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλήθνπλ ηα παληνπσιεία, νπσξνιαραλνπσιεία, θξενπσιεία, ηρζπνπσιεία, πηελνπσιεία -απγνπσιεία, θαθεθνπηεία, πξαηήξηα γάιαθηνο
θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο, ακηγή θξαηήξηα εηδψλ δαραξνπιαζηείνπ, ακηγή γαιαθηνπσιεία, πξαηήξηα
άξηνπ, θαηαζηήκαηα πσιήζεσο θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ, θαηαζηήκαηα πσιήζεσο εκθηαισκέλσλ
νηλνπλεπκαησδψλ θαη κε πνηψλ (θάβεο), θαηαζηήκαηα πσιήζεσο εηδψλ αιιαληνπνηταο θαη ηπξνθνκίαο, πξαηήξηα ειαίνπ θαη καγεηξηθψλ ιηπψλ θαη θάζε άιιν παξφκνην κε ηα αλσηέξσ θαηάζηεκα.
2. - Νξηζκνί:
α. - Ξαληνπσιείν είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν πσινχληαη φια γεληθά ηα είδε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ,πιελησλ αλαθεξφκελσλ ζηα επφκελν εδάθην εηδψλ, θαζψο θαη ηα νξηδφκελα θαησηέξσ άζρεηαη
κε ηα ηξφθηκα είδε.
Γελ επηηξέπεηαη λα πσινχληαη ζηα παληνπσιεία:
- Λσπά ε θαηεςπγκέλα θξέαηα, νξληζνεηδή θαη ςάξηα.
- Νπσξηθά θαη θεπεπηηθά, πιελ ησλ μεξψλ θαξπψλ, ησλ παηαηψλ θαη ησλ μεξψλ θξεκκπδηψλ.
- Δίδε δαραξνπιαζηηθήο, πιελ ησλ ηππνπνηεκέλσλ γιπθηζκάησλ (καξκειάδεο, θνκπφζηεο, γιπθά
θνπηαιηνχ, ινπθνχκηα, θνπξακπηέδεο θ.η.ν.) θαη ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζνθνιαηνπνηταο, θαξακειινπνηταο θαη κπηζθνηνπνηταο.
- Γάια ρχκα, εκθηαισκέλν παζπηεξησκέλν γάια θαη παξαδνζηαθή γηανχξηε.
- Δίδε αξηνπνηταο, πιελ ησλ επηηξεπφκελσλ απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Θαη' εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ επηηξέπεηαη ε πψιεζε ζηα παληνπσιεία ηππνπνηεκέλσλ θαηεςπγκέλσλ
θξεάησλ, πνπιεξηθψλ, ζεξακάησλ, ςαξηψλ, ρνξηαξηθψλ θ.η.ν., ζπζθεπαζκέλσλ θαηάιιεια ζε πιαζηηθά ζαθθίδηα ε ζε άιιεο επηηξεπφκελεο ζπζθεπαζίεο, εθφζνλ ηα είδε απηά πξνζθέξνληαη ζε κηθξέο
πνζφηεηεο θαη πεξηζζεχεη ζην θαηάζηεκα ρψξνο επαξθήο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απαξαίηεησλ, ηδηαίηεξσλ γηα θάζε είδνο, ζαιάκσλ θαηαςχμεσο.
Πηα παληνπσιεία επηηξέπεηαη λα πσινχληαη θαη είδε αηνκηθήο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο γεληθά (θάζε είδνπο ζαπνχληα, απνξξππαληηθά, ζθνπγγάξηα, ραξηία πγείαο, ραξηνπεηζέηεο, νδνληφπαζηεο
θ.η.νκ.), απνζκεηηθά ρψξσλ, είδε Θξαηηθνχ Κνλνπσιείνπ, νηλφπλεπκα, βελδίλε θαη πγξαέξην ζε θηάιεο, εληνκνθηφλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζθπξσθηφλσλ ζε πξαγκαηηθά αεξνζηεγείο ζπζθεπαζίεο, θαιιπληηθά, ραξηηθά θ.η.νκ., κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα είδε απηά ζα εθζέηνληαη ζε κηθξέο
πνζφηεηεο, ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη ζπκθφξεζε ζην θαηάζηεκα, θαη ζα θαηαιακβάλνπλ ηδηαίηεξν
λνεηψο ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο καθξπά απφ ηα ηξφθηκα.
β. - Νπσξνιαραλνπσιείν είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν πσινχληαη είδε νπσξηθψλ θαη θεπεπηηθψλ,
λσπψλ ε θαη ζπληεξεκέλσλ (θνλζέξβεο νπσξηθψλ ε θεπεπηηθψλ, θαηεςπγκέλα θεπεπηηθά θ.η.νκ.).
Πην νπσξνιαραλνπσιείν επηηξέπεηαη επίζεο ε πψιεζε θαη απγψλ.
Νπσξνπσιείν είλαη ην θαηάζηεκα, ην νπνίν πσιεί κφλνλ νπσξηθά, λσπά ε νπσζδήπνηε ζπληεξεκέλα (θνλζέξβεο θ.η.νκ.) θαη μεξνχο θαξπνχο, θαζψο θαη απγά.
γ. - Θξεσπσιείν είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν πσινχληαη θάζε είδνπο λσπά θαη θαηεςπγκέλα θξέαηα (νιφθιεξα ζθάγηα ε ηκήκαηα ηνχησλ ησλ ζεξκφαηκσλ δψσλ θαη πηελψλ θαηάιιεια γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε), θαζψο θαη παξαπξντφληα ζθαγίσλ (εδψδηκα ζπιάρλα, γιψζζα, θεθαιή θιπ.). Πην
θξενπσιείν επηηξέπεηαη επίζεο ε πψιεζε θαη αιιαληηθψλ, ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα αιιαληνπνηεία θαη πξνζθέξνληαη ζε νιφθιεξα ηεκάρηα
δ. - Ξηελνπσιείν-απγνπσιείν είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν πσινχληαη ζθξαγκέλα νξληζνεηδή θιπ.
πηελά, λσπά θαη θαηεςπγκέλα, θαζψο θαη απγά.

ε. - Ηρζπνπσιείν είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν πσινχληαη λσπά θαη θαηεςπγκέλα ςάξηα θαη άιια
αιηεχκαηα.
ζη. - Θαθεθνπηείν είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν γίλεηαη θξχμε, θνπή θαη πψιεζε θαθέ. Δθηφο ηνπ
θνκκέλνπ, ζε ρχκα ε ηππνπνηεκέλνπ, θαθέ, ζην ίδην θαηάζηεκα επηηξέπεηαη ε πψιεζε θαη πξντφλησλ
ζνθνιαηνπνταο, θαξακειινπνηταο θαη κπηζθνηνπνηταο, θαζψο θαη θπηηθψλ πξντφλησλ ε ζθεπαζκάησλ
απηψλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ξνθεκάησλ (ηζάτ θ.η.φκ.) θαη κπαραξηθψλ.
δ. - Ξξαηήξην γάιαθηνο θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν πσινχληαη γάια
εκθηαισκέλν παζηεξησκέλν, γάια απνζηεηξσκέλν, γάια αθπδαησκέλν (εβαπνξέ) θαη ζπκππθλσκέλν
(ζαθραξνχρν) ζε θνπηηά, πξντφληα γάιαθηνο (πιελ ησλ ηπξνθνκηθψλ), απγά, παγσηά ηππνπνηεκέλα
ε ρχκα ζε ρσλάθη, ζχκθσλα κε ηελ παξ.14 άξζξνπ 39 ηεο παξνχζαο, θαη γιπθίζκαηα, πξντφληα ζνθνινηνπνηταο, θαξακειινπνηταο θαη κπηζθνηνπνηταο, αξηνζθεπάζκαηα, εκθηαισκέλα πνηά, νηλνπλεπκαηψδε θαη κε, θ.η.φκ.
ε. - Ακηγέο πξαηήξην εηδψλ δαραξνπιαζηείνπ είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν πσινχληαη φια ηα είδε
δαραξνπιαζηηθήο, παξαζθεπαδφκελα ζε παξαζθεπαζηήξην ηνχηνπ ε πξνεξρφκελα απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγαζηήξηα ε εξγνζηάζηα, θαζψο θαη εκθηαισκέλα νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαη εκθηαισκέλνη ε εηθπηησκέλνη ρπκνί θξνχησλ θαη αλαςπθηηθά. Πηα θαηάζηεκα ηνχην κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί
θαη κεράλεκα ζηηγκηαίαο παξαζθεπήο θαη δηαζέζσο παγσηνχ. Ζ θαηαλάισζε ησλ αλσηέξσ εηδψλ
κέζα ζην θαηάζηεκα απαγνξεχεηαη.
ζ. - Ακηγέο γαιαθηνπσιείν είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν πσινχληαη γάια εκθηαισκέλν παζηεξησκέλν, γάια απνζηεηξσκέλν, γάια αθπδαησκέλν (εβαπνξέ) θαη ζπκππθλσκέλν (ζαθραξνχρν) ζε θνπηηά, αθφκε θαη γάια ρχκα, πξνθεηκέλνπ γηα πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο δελ έρεη επηβιεζεί ε παζηεξίσζε
ηνπ γάιαθηνο, θαζψο θαη θάζε είδνπο γαιαηνθνκηθά πξντφληα, παξαζθεπαδφκελα ζε παξαζθεπαζηήξην ηνχηνπ ε πξνεξρφκελα απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα ε εξγαζηήξηα, θαη ηπξνθνκηθά
πξντφληα, απγά, παγσηά ηππνπνηεκέλα ε ρχκα ζε ρσλάθη, ηππνπνηεκέλα γιπθίζκαηα θαη πξντφληα
ζνθνιαηνπνηταο, κπηζθνηνπνηταο θαη θαξακειινπνηταο, θάζε θαη δηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα. Πην θαηάζηεκα απηφ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη κεράλεκα ζηηγκηαίαο παξαζθεπήο θαη δηαζέζεσο παγσηνχ.
η.- Ξξαηήξην άξηνπ είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν πσινχληαη κφλνλ άξηνο θαη άιια πξντφληα αξηνπνηταο θαη θνπινπξνπνηταο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Αγνξαλνκηθή Ξνκνζεζία.
ηα. - Θαηάζηεκα θαηεπςπγκέλσλ πξντφλησλ είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν πσινχληαη θαηεςπγκέλα
πξντφληα, θπηηθήο ε δστθήο πξνειαχζεσο (θξέαηα, πνπιεξηθά, αιηεχκαηα, θεπεπηηθά θ.η.φκ.).
ηβ. - Θαηάζηεκα μεξψλ θαπξψλ θαη δαραξσδψλ πξντφλησλ είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν πσινχληαη
θάζε είδνπο μεξνί θαη νξηζκέλα πξντφληα κε γιπθαληηθέο χιεο, απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζρεηηθφ Θεθάιαην ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ, φπσο είλαη νη καξκειάδεο, ηα γιπθά θνπηαιηνχ, νη θνκπφζηεο, ν ραιβάο θαη ηα ινπθνχκηα, ηα νπσξνδαραξσηά θαη νη δαραξσκέλνη θαξπνί (θξνπτ γιαζέ), νη
πνιηνί θαη πεθηέο θξνχησλ, ηα είδε θαξακειινπνηταο θαη ζνθνιαηνπνηταο, ηα κπηζθφηα, θνπξαπηέδεο,
παζηέιηα, καληνιάηα, ηππνπνηεκέλα παγσηά θ.η.φκ., πιελ ησλ γιπθηζκάησλ ηαςηνχ, παζηψλ παγσηψλ ρχκα θ.η.φκ. Πην ίδην θαηάζηεκα επηηξέπεηαη λα πσινχληαη κηθξέο πνζφηεηεο εκθηαισκέλσλ
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη εκθηαισκέλσλ ε εγθπηησκέλσλ ρπκψλ θξνχησλ θαη αλαςπθηηθψλ.
ηγ. - Θαηάζηεκα εκθηαισκέλσλ πνηψλ (θάβα) είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν πσινχληαη θάζε είδνδπο εκθηαισκέλα πνηά, νηλνπλεπκαηψδε θαη κε, θαη εκθηαισκέλνη ε θαη εγθπηησκέλνη ρπκνί θξνχησλ, θαζψο θαη νηλνπλεπκαηψδε πνηά ζε ρχκα γηα θαη' νίθνλ κφλνλ θαηαλάισζε.
Πην ίδην θαηάζηεκα επηηξέπεηαη λα πσινχληαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο θαη μεξνί θαξπνί, γηα ηελ έθζεζε ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη κηθξή παιφθξαθηε πξνζήθε.
ηδ. - Θαηάζηεκα πξντφλησλ αιιαληνπνηταο θαη ηπξνθνκίαο είλαη ην θαηάζηεκα ζην νπνίν πσινχληαη
είδε αιιάλησλ θαη ηπξνθνκηθά πξντφληα, θαζψο θαη θνλζεξβνπνηεκέλα ηξφθηκα δστθήο θπξίσο πξνειεχζεσο.
ηε. - Ξξαηήξην ειαίνπ θαη καγεηξηθψλ ιηπψλ είλαη ην θαηάζηεκα, ζην νπνίν πσνχληαη ειαηφιαδν, ζπζθεπαζκέλν ε ρχκα, ππξελέιαηα θαη ζπνξέιαηα ζπζθεπαζκέλα, θαη καγεηξηθά ιίπε, κε ηνπο φξνπο πνπ
θαζνξίδνπλ νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη ν Θψδηθαο Ρξνθίκσλ.
Πην ίδην θαηάζηεκα επηηξέπεηαη θαη ε πψιεζε ιησκέλνπ βνπηχξνπ γάιαθηνο, αλ ηνχην δελ απαγνξεχεηαη απφ άιιεο δηαηάμεηο, θαη ζάπσλνο.

3. - Απαγνξεχεηαη ε θαηαλάισζε θάζε είδνπο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε απνζήθεπζε θαη ε πψιεζε άιισλ εηδψλ άζρεησλ κε ηα
ηξφθηκα, πιελ εθείλσλ πνπ ξεηψο αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπη. α ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πξνθεηκέλνπ γηα παληνπσιεία, θαη ζηελ παξ.3 άξζξνπ 39 ηεο παξνχζαο, πξνθεηκέλνπ γηα
ακηγή πξαηήξηα εηδψλ δαραξνπιαζηείνπ.
Κπνξεί λα επηηξαπεί ε πψιεζε ηππνπνηεκέλσλ δσνηξνθψλ ζε παληνπσιεία, εθφζνλ ππάξρεη πεξίζζηνο ρψξνο κε ξάθηα, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δσνηξνθψλ
θαη ελδερνκέλσο νξηζκέλσλ απφ ηα άζρεηαη κε ηα ηξφθηκα είδε, ηα νπνία επηηξέπεηαη λα πσινχληαη
ζηα παληνπσιεία, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. α ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Πηα ξάθηα κε ηηο δσνηξνθέο ζα ππάξρεη πηλαθίδηα κε ηε ζρεηηθή έλδεημε ("Εσνηξνθέο"), γηα ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ.
4. - Δπηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ζηνλ ίδην ρψξν πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, θαηά ηξφπν πνπ λα απνηεινχλ έλα εληαίν θαηάζηεκα, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηφζα ηκήκαηα, φζα είλαη ηα είδε ησλ ιεηηνπξγνχλησλ ζηνλ ίδην ρψξν θαηαζηεκάησλ (κηθηφ θαηάζηεκα), κε ηνλ
φξν φηη ζε θάζε ηκήκα ζα απαζρνιείηαη ηδηαίηεξν πξνζσπηθφ. Όια ηα ηκήκαηα ηνπ κηθηνχ θαηαζηήκαηνο ζα αλήθνπλ ίδην επηρεηξεζηαθφ θνξέα.
Απφ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κηθηά:
α. - Ρα παληνπσιεία, νπσξνιαραλνπσιεία (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ιαραληθά ζα είλαη απαιιαγκέλα απφ ηηο ξίδεο ηνπο), θξενπσιεία, πηελνπσιεία - απγνπσιεία, θαηαζηήκαηα θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ, θαηαζηήκαηα πξντφλησλ αιαληνπνταο θαη ηπξνθνκίαο θαη πξαηήξηα ειαίνπ θαη καγεηξηθψλ ιηπψλ.
β. - Ρα παληνπσιεία, θαθεθνπηεία, θαηαζηήκαηα μεξψλ θαξπψλ θαη δαραξσδψλ πξντφλησλ θαη θαηαζηήκαηα εκθηαισκέλσλ πνηψλ.
γ. - Ρα θξενπσιεία, ηρζπνπσιεία, πηελνπσιεία - απγνπσιεία, θαηαζηήκαηα θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ θαη νπσξνιαραλνπσιεία (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ιαραληθά ζα είλαη απαιιαγκέλα απφ ηηο ξίδεο ηνπο).
δ. - Ρα πξαηήξηα γάιαθηνο θαη εηδψλ δαραξνπιαζηείνπ, θαηαζηήκαηα εκθηαισκέλσλ πνηψλ, θαθεθνπηεία, θαηαζηήκαηα μεξψλ θαξπψλ θαη δαραξσδψλ πξντφλησλ θαη πξαηήξηα εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο.
ε. - Ρα πξαηήξηα γάιαθηνο θαη εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη ηα ακηγή γαιαθηνπσιεία κε θαηαζηήκαηα
ηππνπνηεκέλσλ εηδψλ παληνπσιείνπ, εθφζνλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο, δελ
απαγνξεχεηαη ηνχην απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία άιισλ Θξαηηθψλ Φνξέσλ.
Δμάιινπ, επηηξέπεηαη ε ζπζηέγαζε θξενπσιείνπ θαη ςεηνπσιείνπ ε νβειηζηεξίνπ, ππφ ηνλ φξν φηη
ηα θαηαζηήκαηα απηά ζα είλαη ρσξηζκέλα κεηαμχ ηνπο κε ηνίρν, επηθνηλσλνχληα κε εζσηεξηθή ζχξα,
θαη ηα θαζέλα ζα πιεξεί ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα νηθεία άξζξα ηεο παξνχζαο.
5. - Ξιελ ησλ θαζνξηδφκελσλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ Θεθαιαίνπ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, ηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα πιεξνχλ θαη ηνπο αθφινπζνπο εηδηθνχο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο:
α. - Θα δηαζέηνπλ ηνπο εμήο ρψξνπο:
(1). - Αίζνπζα πσιήζεσλ (θπξίσο θαηάζηεκα) επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο, αλάινγα κε ηελ πειαηεηαθή θίλεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε θπθινθνξία ησλ πειαηψλ θαη
ν εχθνινο θαζαξηζκφο ηεο, θαη πάλησο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ 15 η.κ., πιελ ησλ θξενπσιείσλ,
ζηα νπνία ε αίζνπζα πσιήζεσλ ζα είλαη 30 η.κ. ηνπιάρηζηνλ.
Δμαηξνχληαη, σο πξνο ην αλσηέξσ ειάρηζην εκβαδφλ:
- ηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ ζηεγάδνληαη ζε δεκνηηθέο ε Θνηλνηηθέο αγνξέο ε ζε
θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, πνπ έρνπλ αλεγεξζεί εηδηθά γηα ηε ζηέγαζε ηέηνησλ θαηαζηεκάησλ απφ Ππλεηαηξηζκνχο Θαηαζηεκαηαξρψλ Ιατθψλ Αγνξψλ.
- Κηθξά θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία πσινχληαη κφλνλ εκθηαισκέλα πνηά ε μεξνί θαξπνί, θαηά ηελ
θξίζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο.
- ηα θξενπσιεία, πνπ ηδξχνληαη ζε θσκνπφιεηο θαη πφιεηο κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 10.000 θαηνίθσλ, ζηα νπνία ε αίζνπζα πσιήζεσο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε, κέρξη 20 η.κ. ηνπιάρηζηνλ.

- Ρα πξαηήξηα άξηνπ, ησλ νπνίσλ ην ειάρηζην εκβαδφλ νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηα
αξηνπνηεία θαη πξαηήξηα άξηνπ (12 η.κ.).
Ξξνθεηκέλνπ γηα κηθηφ θαηάζηεκα, ην θάζε ηκήκα ηνπ (ζπζηεγαδφκελν θαηάζηεκα) ζα είλαη εγθαηαζηεκέλν ζε ηδηαίηεξν ρψξν, λνεηψο ρσξηζκέλν απφ ηα άιια ηκήκαηα, εκβαδνχ ίζνπ κε ην αλσηέξσ
θαζνξηδφκελν γηα θάζε είδνο θαηαζηήκαηνο ειάρηζην εκβαδφλ (15 η.κ., πιελ ησλ θξενπσιείσλ, γηα
ηα νπνία νξίδεηαη εκβαδφλ 30 η.κ. ε αλ βξίζθνληαη ζε θσκνπφιεηο θαη πφιεηο θάησ ησλ 10.000 θαηνίθσλ 20 η.κ.). Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο αίζνπζαο πσιήζεσλ ηνπ κηθηνχ θαηαζηήκαηνο ζα είλαη ίζε κε
ην άζξνηζκα, ηνπιάρηζηνλ, ησλ απαξαίηεησλ γηα θάζε ηκήκα ηνπ ειάρηζησλ εκβαδψλ.
(2). -Ξαξαζθεπαζηήξην, εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ 20 η.κ., πξνθεηκέλνπ γηα ηα θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία
παξαζθεπάδνληαη ηα πξνζθεξφκελα, ε αθφκε θαη νξηζκέλα απφ απηά, είδε (γαιαθηνπσιεία, δαραξνπιαζηεία). Ζ θαηαζθεπή ηνπ παξαζθεαζηεξίνπ ηνχηνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξ.4
εδ. α παξίπη. (2) άξζξνπ 39 ηεο παξνχζαο.
(3). - Απφζεθε, αλάινγεο κε ηελ εκπνξηθή θίλεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο εθηάζεσο. Ζ απνζήθε δελ είλαη απαξαίηεηε ζηα κηθξά θαηαζηήκαηα εκβαδνχ κέρξη 20 η.κ., αλ είλαη ακηγή, ε 40 η.κ., αλ είλαη κηθηά ε θξενπσιεία.
(4). - Απνρσξεηήξηα πξνζσπηθνχ, ν αξηζκφο θαη ε θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ είλαη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 25 ηεο παξνχζαο.
Ξξνθεηκέλνπ γηα κηθξά θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί, θαηά
ηελ θξίζε ηεο, λα απαιιάμεη απηά απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ απνρσξεηήξην, εθφζνλ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπη.

Αξζξν 44

πεξαγνξέο Ρξνθίκσλ ("Πνχπεξ κάξθεηο ηξνθίκσλ")

1. - Νξηζκφο: "πεξαγνξά Ρξνθίκσλ" ε "Πνχπεξ κάξθεη ηξνθίκσλ" είλαη κεγάιν θαηάζηεκα, ζην
νπνίν πσινχληαη θάζε είδνπο ηξφθηκα, παξαζθεπαζκέλα θαη κε, θαζψο θαη είδε άζρεηαη κε ηα ηξφθηκα.
Αλαιπηηθφηεξα, ζηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα επηηξέπεηαη λα πσινχληαη φια ηα είδε παληνπσιείνπ θαη
θξενπσιείνπ, θαηεςεπγκέλα ηξφθηκα, δστθήο θαη θπηηθήο πξνειεχζεσο, γάια θαη ηα παξάγσγα
ηνπ,θαγεηά θαη γιπθίζκαηα ζε παθέηα θαη εκθηαισκέλα νηλνπλεπκαηψδε θαη κε πνηά, θαζψο θαη
απνξξππαληηθά, είδε θαζαξηζκνχ, εληνκνθηφλα, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ ζθσξνθηφλσλ ζε
πξαγκαηηθά αεξνζηεγείο ζπζθεπαζίεο, θαιιχληηθά, είδε λνηθνθπξηνχ, εμνρήο, ελδχζεσο θαη ππνδήζεσο, παηδηθά είδε, ραξηηθά, βηβιία θ.ιπ., κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα θαηαιακβάλνπλ ηδηαίηεξνπο λνεηψο ρψξνπο καθξπά απφ ηα ηξφθηκα.
Γελ επηηξέπεηαη ε πψιεζε ζηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα λσπψλ ςαξηψλ, εθηφο αλ ππάξρεη δηαίηεξνο
γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ρψξνο 20 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, κε ζγπθξφηεζε ηρζπνπσιείνπ, ν νπνίνο ζα ρσξίδεηαη απφ ηνπο άιινπο ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηνίρν χςνποηνπιάρηζνηλ 2,50 κ. Γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ ηρζπνπσιείνπ κε ην άιιν θαηάζηεκα κπνξεί λα ππάξρεη ζχξα, ε νπνία φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ζα παξακέλεη θιεηζηή.
2. - Νη ππεξαγνξέο ηξνθίκσλ, ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζε αλεμάξηεηνπο απφ θαηνηθίεο ρψξνπο
κεγάξσλ ε άιισλ θηηξίσλ θαη απνηεινχληαη απφ ηα αθφινπζα δηακέξηζκαηα:
α. - Αίζνπζα πσιήζεσλ, ρσξηζκέλε λνεηψο ζε ηκήκαηα, ην θαζέλα απφηα νπνία ζα έρεη εκβαδφλ
20 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. Ρν ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηεο αίζνπζαο πσιήζεσλ ζα είλαη ηφζεο θνξέο πνιιαπιάζην ησλ 20 η.κ., φζνο είλαη ν αξηζκφο ησλ ιεηηνπξγνχλησλ ζ' απηήλ ηκεκάησλ θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν ησλ 200 η.κ.
β. - Απνζήθε ηξνθίκσλ αλάινγεο κε ην κέγεζνο ηεο επηρεηξήζεσο εθηάζεσο,ε νπνηά ζα πιεξεί
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηεο παξνχζαο. Γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο ζα ππάξρεη ηδηαίηεξνο ρψξνο απνζεθεχζεσο, ρσξηζκέλνο έζησ θαη κε μπινθαηαζθεπή.
Γελ είλαη απαξαίηεηε ε απνζήθε ηξνθίκσλ ζε Πνχπεξ κάξθεηο, ηα νπνία δηαζέηνπλ θεληξηθε απνζήθεο, πνπ έρνπλ ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγνχλ βάζεη άδεηαο ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.4
άξζξνπ 28 ηεο παξνχζαο θαη απφηηο νπνίεο εθνδηάδνληαη απεπζείαο νη αίζνπζεο πσιήζεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνχησλ.

γ. - Απνρσξεηήξηα πξνζσπηθνχ. Ν θαηά θχιν αξηζκφο ζέζεσλ ησλ απνρσξεηεξίσλ πξνζσπηθνχ
ζα είλαη αλάινγνο κε ηνλ θαηά θχιν αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ αηφκσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25
ηεο παξνχζαο, νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
δ. - Απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηεο παξνχζαο.
ε. - Γξαθεία
3. - Αλ αλσηέξσ θαηαζηήκαηα δηαζέηνπλ θαη θαγεηά ε γιπθίζκαηα, παξαζθεπαδφκελα ζην ίδην ην
θαηάζηεκα, ζα ππάξρνπλ θαη ηδηαίηεξα παξαζθεπαζηήξηα θαγεηψλ ε γιπθηζκάησλ, εκβαδνχ 40 η.κ.
ηνπιάρηζηνλ ην θαζέλα. Αλ ππάξρνπλ θαη ηα δχν εξγαζηήξηα (καγεηξηθήο θαη δαραξνπιαζηηθήο), ζα
είλαη ρσξηζκέλα κεηαμχ ηνπο κε ηνίρν χςνπο 2,50 κ. ηνπιάρηζηνλ. Πε πεξίπησζε πνπ ςήλνληαη κφλνλ
θνηφπνπια, ν ρψξνο πξνεηνηκαζίαο, ςεζίκαηνο θαη πξνζθνξάο ηνπο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20η.κ.
Ξάλησο, γηα θάζσο ηκήκα πσιήζεσο θαγεηψλ ε γιπθηζκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηα είδε απηά
παξαζθεπάδνληαη ζε παξαζθεπαζηήξηα ηνπ ίδηνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο, εληφο ε εθηφο ηνχηνπ, ε πξνέξρνληαη απφ άιια λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα ε εξγαζηήξηα, ζα ππάξρεη ηδηαίηεξνο λνεηψο
ρψξνο εκβαδνχ 20 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. Πε εκθαλέο ζεκείν ηνπ θάζε ηκήκαηνο ζα ππάξρεη αλαξηεκέλε
επηγξαθή κε ηελ έλεημε "Ρκήκα έηνηκσλ θαγεηψλ" ε "ηκήκα εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο".
4. - Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζηα Πνχπεξ κάξθεηο ηκήκαηνο πξαηεξίνπ άξηνπ θαη εηδψλ αξηνπνηταο
επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεζίαο γηα ηα αξηνπνηεία θαη πξαηήξηα άξηνπ (Ζ.726/77, θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε Α2-1218/77, άξζξν 48 ηεο παξνχζαο θ.ιπ.).
5. - Ρα πσινχκελα είδε ζα εαη ηνπνζεηεκέλα κε ηάμε κέζα ζην θαηάζηεκα. Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε
ησλ αλσηέξσ εηδψλ έμσ απφ ηελ νηθνδνκηθή γξακκή ηνπ θηηξίνπ, ζηελ πξαζία ε ζην πεδνδξφκην, κε
εμαίξεζε ηα θεπεπηηθά θαη θξνχηα, πνπ ηξψγνληαη θαηφπηλ απνθινηψζεσο, ηα νπνία κπνξεί λα εθζέηνληαη έμσ απφ ην θαηάζηεκα, θαηαιακβάλνληαο ρψξν κέρξη 1 κ. απφ ηελ νηθνδνκηθή γξακκή ηνπ
θηηξίνπ, εθφζνλ ηνχην δελ άξρεηαη ζε αληίζεζε κε ζρεηηθέο δηαηάμεηο Ζφκσλ, Γ/κάησλ θ.ιπ..
Πηα ηκήκαηα νπσξνιαραλνπσιείσλ ε πψιεζε ιαραληθψλ επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ ζα έρνπλ αθαηξεζεί νη ξίδεο ηνπο.
Ρα είδε θαζαξηζκνχ, απνζκεηηθά ρψξσλ, εληνκνθηφλα, είδε Κνλνπσιίνπ θαη ηππνπνηεκέλεο δσνηξνθέο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ηδηαίηεξνπο λνεηψο ρψξνπο, καθξπά απφ ηξφθηκα θαη θαηά ηξφπν πνπ
λα κελ είλαη δπλαηφ λα ηα επεξεάζνπλ. Δηδηθφηεξα, ζηα ξάθηθα κε ηηο δσνηξνθέο ζα ππάξρεη αλαξηεκέλε επηγξαθή κε ηελ έλδεημε "δσνηξνθέο".
6. - Ρα εγθπηησκέλα ζπληεξεκέλα ηξφθηκα (θνλζέξβεο) ζα ηνπνζεηνχληαη ζε δξνζέξα κέξε, ηα νπνία δελ ζα επεξεάδνληαη απφ ηηο ειηαθέο αθηηλέο θαη γεληθά απφ ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Πηηο απνζήθεο ησλ Πνχπεξ κάξθεηο ηα εγθπηησκέλα ηξφθηκα ζα δηαηεξνχληαη ζε μεξφ
πεξηβάιινλ κε ζηαζεξή ρακειή ζεξκνθξαζία, θαηά πξνηίκεζε +10νC, πνπ ζα αεξίδεηαη θαιά.
7. - Ρα κε ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα, πνπ ηξψγνληαη φπσο έρνπλ, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα βξαζζνχλ
ε ςεζνχλ ε απνθινησζνχλ, ζα δηαηεξνχληαη ζε εξκεηηθά θιεηζηέο πξνζήθεο, θαηά ηξφπν πνπ λα
πξνθπιάζζνληαη απφ ηηο κχγγεο, ηηο θαηζαξίδεο, ηνπο πνληηθνχο, ηνλ θνληνξηφ, ηα θαπζαέξηα θαη
θάζε είδνπο άιιεο ξππάλζεηο. Ρα θξνχηα, πνπ ηξψγνληαη ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα απνθινησζνχλ,
ζα πξνθπιάζζνληαη θαηά ην δπλαηφ απφ ηηο αλσηέξσ ξππάλζεηο ηνπνζεηνχκελα απαξαίηεηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο.
Απαγνξεχεηαη ε ςειάθεζε ησλ αλσηέξσ ηξνθίκσλ απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. πεχζπλνη γηα ηνχην είλαη νη απαζρνινχκελνη ζε θάζε ηκήκα ππάιιεινη ηνπ θαηαζηήκαηνο.
8.- Ρα επαιινίσηα ηξφθηκα ζα δηαηεξνχληαη ζε θαηάιιεια ςπγεία επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο θαη ππφ
ηελ απαξαίηεηε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν ζζπληεξήζεσο ηνπο,
ζηαζεξή ρακειή ζεξκνθξαζία. Γελ επηηξέπεηαη ε έθζεζε επαιινίσησλ ηξνθίκσλ εθηφο ςπγείσλ. Αλ ε
επηρείξεζε επηζπκεί ηελ έθζεζε επαιινίσησλ ηξνθίκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ σκψλ θξεάησλ, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιεια ςπγεία πξνζήθεο. Αλ ηα επαιινίσηα ηξφθηκα είλαη ζπζθεπαζκέλα, κπνξεί γηα ηελ έθζεζε ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά αλνηθηά ςπγεία.
Γεληθά, γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αλσηέξσ επαιινίσζσλ ηξνθίκσλ κε απιή ςχμε ζα ππάξρεη ζηα ςπγεία ζηαζεξή ρακειή ζεξκνθξαζία θαηψηεξε ησλ +7νC. Δηδηθφηεξα, ε ζπληήξεζε ηνπ λσπνχ θξέαηνο
κε απιή ςχμε ζα γίλεηαη ζε ειεθηξηθά ςπγεία ππφ ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θάησ ησλ + 7νC, ησλ πηελψλ, ζεξακάησλ θαη ζπιάρλσλ θάησ ησλ + 4νC.

Ξξνθεηκέλνπ γηα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα (θξέαηα, πνπιεξηθά, ζεξάκαηα, ςάξηαη θαη άιια αιηεχκαηα,
θεπεπηηθά θ.η.φκ.), ε ζπληήξεζε ηνπο ζα γίλεηαη ζε εηδηθά ςπγεία θαηαςχμεσο, αλάινγεο κε ηελ θίλεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ρσξεηηθφηεηαο, κε ηδηαίηεξν γηα θάζε πσινχκελν ζπλαθέο είδνο ςπθηηθφ ζάιακν, θαη ππφ ζηαζεξή ςχμε ηνπιάρηζηνλ - 15ν C γηα ηα θξέαηα θαη θεπεπηηθά θαη - 18ν C γηα ηα
ςάξηα, ηα πηελά, ηα ζεξάκαηα θαη ηα ζπιάρλα. Ζ έθζεζε ησλ αλσηέξσ αθηεςπγκέλσλ εηδψλ εθηφο
ςπγείσλ θαηαςχμεσο, θαζψο θαη ε απφςπμε θαη επαλαθαηάςπμε ηνπο, απαγνξεχεηαη.
Ρα θάζε είδνπο ςπγεία ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδεη ην άξζξν 29 ηεο
παξνχζαο.
9. - Πηα ηκήκαηα θξενπσιείνπ ν θηκάο ζα θφβεηαη θαηά ηελ παξνπζία ηνπ πειάηε, ε δε πξννξηζκέλε
γηα ηελ θνπή ηνπ θηκά κεραλή ζα έηλαη ηνπνζεηεκέλε ζε θαηάιιειν χςνο, ην πνιχ 1,20 κ., απφ ην
δάπεδν, ψζηε λα κπνξεί ν πειάηεο λα ειέγρεη εχθνια ηελ πνηφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ γηα ηελ
θνπή ηνπ θηκά ηεκαρίσλ θξέαηνο. Ζ δηαηήξεζε έηνηκνπ θηκάο ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ
επηηξέπεηαη κφλν κε ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ θαζνξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία.
10. - Αλ ιεηηνπξγνχλ ζε Πνχπεξ κάξθεηο ηκήκαηα ηρζπνπσιείνπ, θαηαζθεπή θαη ε ζπγθξφηεζε ηνχησλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο ζπληεξήζεσο θαη εθζέζεσο ησλ θάζε είδνπο αιηεπκάησλ, ζα είλαη ζχκθσλα
κε ηηο παξ.9 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 43 ηεο παξνχζαο.
11. - Ρα θάζε είδνπο ηξφθηκα ζα έρνπλ ηνπο ζπλήζεηο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο (νζκή, γεχζε,
φςε) θαη λα πιεξνχλ, σο πξνο ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ, ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ θαζνξίδνπλ ν Θψδηθαο Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ θαη νη δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο ζρεηηθήο Λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα.
Ρα πσινχκελα ζην θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηξφθηκα θαη πνηά, ηα νπνία είλαη πξντφληα
θαηεξγαζία ε αλακείμεσο ηξνθίκσλ ε έρνπλ ππνβιεζεί ζε νπνηαζδήπνηε επεμεξγαζία (παζηεξίσζε,
ζπζθεπαζία θιπ.), πξέπεη λα πεξνέξρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα ε εξγαζηήξηα
ηξνθίκσλ ε πνηψλ. Ζ πξνέιεπζε ησλ αλσηέξσ εηδψλ ζα απνδεηθλχεηαη θαζψο θνξά βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ πσιήζεσο ε ησλ δειηίσλ απνζηνιήο.
Ρα δνρεία ζπζθεπαζίαο ησλ θνλζεξβνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ δελ ζα παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε
δηφγθσζε ε ζχλζιηςε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε νμηδψζεηο ε κεηαγελέζηεξεο ζπγθνιιήζεηο ζε δηάθνξα
ζεκεία ηνπο ε νπνηαδήπνηε ιχζε ηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπο θαη ζα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ησλ ζρεηηθψλ κε ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ δηαηάμεσλ ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ. Ρα αξκφδηα
Νξγαλα πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ νθείινπλ λα απνκαξθχλνπλ απφ ηελ θαηαλάισζε ηηο θνλζέξβεο,
ησλ νπνίσλ ηα δνρεία παξνπζηάδνπλ ηηο αλσηέξσ εθηξνπέο, εθαξκφδνληαο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο
εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξνθίκα.
Ζ δηαηάμε ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 45 ηεο παξνχζαο γηα ηε ρξήζε δνρείσλ, πνπ πεξηείραλ άιινηε δειεηήξηαξ, σο πεξηεθηψλ ηξνθίκσλ εθαξκφδεηαη θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
12. - Ρν ραξηί, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηηχιημε ηξνθίκσλ, ηα νπνία ηξψγνληαη φπσο έρνπλ,
ζα είλαη ακεηαρείξηζην, ιεπθφ θαη απφιπηα θαζαξφ θαη, αλ ηα ηξφθηκα πεξηέρνπλ κεγάιν πνζνζηφ πγξαζίαο, αδηάβξνρν. Γηα ηνλ απνρσξηζκφ ηνπ ραξηηνχ απφ ηε δεζκή, ζηελ νπνία αλήθεη, ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεινο δαθηπινβξεθηήξαο, δει. θαζαξφ ζθνπγγάξη, θπζηθφ ε ζπλζεηηθφ (αθξνιέμ), ηνπνζεηεκέλν ζε θαηάιιειε ζήθε κε αλάινγε πνζφηεηα θαζαξνχ λεξνχ. Ξιεζίνλ θάζε ρξεζηκνπνηνχκελεο δέζκεο ραξηηνχ πεξηηπιίμεσο ζα ππάξρεη έλαο δαθηπινβξεθηήξαο. Ζ δηαβξνρή ηνπ δαθηχινπ
κε ζάιην γηα ηνλ απνρσξηζκφ ηνπ ραξηηνχ απφ ηε δέζκε ηνπ απαγνξεχεηαη.
Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα γηα ηε ζπζθεπαζία γιπθηζκάησλ θνπηηά ε δίζθνη απφ ραξηφλη ζα θαιχπηνληαη
εζσηεξηθά κε ακεηαρείξηζην, ιεπθφ, αδηάβξνρν θαη απφιπηα θαζαξφ ραξηί ε άιιν παξφκνην πιηθφ.
Ρν θξέαο θαη ηα ςάξηα ζα πεξηηπιίζζνληαη κε ακεηαρείξηζην θαη απφιπηα θαζαξφ ραξηί ε άιιν παξφκνην πιηθφ, πνπ ζα πιεξεί ηνπο θαζνξηδφκελνπο κε ηηο ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο φξνπο.
Ρν ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηελ παξαζθεπή ραξηνζαθνπιψλ, πξννξηδφκελσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε
θξνχησλ, θεπηεπηηθψλ θ.η.φκ., ραξηί ζα είλαη απφιπηα θαζαξφ θαη ακεηαρείξηζην. Απαγνξεχεηαη ε
θαηαζθεπή ηέηνησλ ζαθνπιψλ απφ παιηφ ραξηί ε έληππα ε ρεηξφγξαθα.
13. - Αλ ιεηηνπξγνχλ ζε Πνχπεξ κάξθεηο ηκήκαηα πσιήζεσο ζε παθέηα έηνηκσλ θαγεηψλ ε/ θαη
γιπθζηκάησλ, ε ζπγθξφηεζε θαη ν εμνπιηζκφο ησλ ηκεκάησλ ηνχησλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο δηαηεξήζεσο θαη δηαζέζεσο ησλ θαγεηψλ ε/θαη 39, αληίζηνηρα, ηεο παξνχζαο.
Πε πεξίπησζεηο πνπ ηα θαγεηά ε/θαη ηα γιπθίζκαηα παξαζθεπάδνληαη ζε παξαζθεπαζηήξηα ηεο επηρεηξήζεσο ηνπ Πνχπεξ κάξθεηο, εληφο ε εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, σο πξνο ηελ θαηαζθεπή, ηε ζπγθξφηεζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο ηα παξαζθεπαζηήξηα απηά ζα πιεξνχλ, πέξα απφ ηνπο πεξηγξα-

θφκελνπο ζηελ παξάγξ.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ φξνπο, θαη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ θαζνξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ.3 εδ. α πεξίπη. (2) άξζξνπ 38 θαη ηεο παξ.4 εδ. α πεξίπη. (2) άξζξνπ 39,
αληίζηνηρα, ηεο παξνχζαο.
14. - Νινη νη ρψξνη ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ηα έπηπια, ηα ςπγεία, ηα
εξγαιεία, ηα ζθεχε θ.ιπ. ζα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη απφιπηα θαζαξνί. Ρα εξγαιεία, ηα
ζθεχε θαη νη ζπζθεπέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηνπο δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο ησλ ηξνθίκσλ, ζα
πιχλνληαη θαζεκεξηλά κε δεζηφ λεξφ θαη ζαπνχλη ε άιιν θαηάιιειν θαη απνδεθηφ απφ πγηεηλήο απφςεσο απνξξππαληηθφ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ζα ππάξρεη ζε θάζε θαηάζηαζε λεξνρχηεο κε εγθαηάζηαζε δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ.
Ηδηαίηεξα ζην ηκήκα θξενπσιείνπ ην μχιν θνπήο θξέαηνο ζα θαιχπηεηαη κεηά απφ θάζε ρξήζε ηνπ
κε θαηάιιειν θάιπκκα απφ ιακαξίλα θαη κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, αθνχ μπζεί θαιά, ζα πιχλεηαη
κε δεζηφ λεξφ θαη ζαπνχλη ε άιιν θαηάιιειν θαη απνδεθηφ απφ πγηεηλήο απφςεσο απνξξππαληηθφ.
15. - Νη πσιεηέο ηξνθηκψλ ζα είλαη πγηείο θαη απφιπηα θαζαξνί θαη ζα θνξνχλ ιεπθή ε αλνηθηφρξσκε θαζαξή κπινχδα.
Πηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ππνρξεσηηθή ε πξφζιεςε ππαιιήισλ ηακείσλ.
16. - Γεληθά, νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ Θεθαιαίνπ, νη αλαθεξφκελεο ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, εθαξκφδνληαη θαη γαη ηα θαηζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα θάζε δε ηκήκα ηνχησλ, ζην νπνίν πσινχληαη ηξφθηκα, έρνπλ εθαξκνγή
θαη νη δηαηάμεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ην ηκήκα απηφ άξζξνπ ηνπ παξφληνο Θεθαιαίνπ.
17. - Πηε ρνξεγνχκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο ζα αλαθέξεηαη ν γεληθφο ηίηινο ηνπ θαηαζηήκαηνο "πεξαγνξά Ρξνθίκσλ" ε "Πνχπεξ κάξθεη ηξνθίκσλ", θαη ζα θαηνλνκάδνληαη ζ' απηή φια αλεμαηξέησο ηα
ηκήκαηα, πνπ επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζ' απηφ, φπσο ι.ρ. πεξαγνξά ηξνθίκσλ κε ηκήκαηα: εηδψλ παληνπσιείνπ, θξενπσιείνπ, νπσξνπσιείνπ, θαηεςπγκέλσλ εηδψλ, εκθηαισκέλσλ πνηψλ, έηνηκσλ θαγεηψλ ζε παθέηα, εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο, εηδψλ θαζαξηζκνχ, εηδψλ λνηθνθπξηνχ, θαιιπληηθψλ θ.ιπ.
Γελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε ηδηαίηεξεο γηα θάζε ηκήκα πεξαγνξάο Ρξνθίκσλ άδεηαο. Πε πεξίπησζε
πξνζζήθεο ζηελ πεξαγνξά Ρξνθίκσλ λέσλ Ρκεκάησλ, απαηηείηαη λέα άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα
κε ηελ παξ.4 άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο.

Αξζξν 45

Απνζήθεο ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ.

1. - Νξηζκφο: Υο απνζήθεο ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ελλννχληαη νη ρψξνη, ζηνπο
νπνίνπο απνζεθεχνληαη, κέρξη λα δηαηεζνχλ ζην ιηαληθφ εκπφξην, ηξφθηκα ε/θαη πνηά ζπζθεπαζκέλα
ζε ζάθθνπο, θηβψηηα, δνρεία θ.η.φκ.
2. - Νη απνζήθεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα είλαη κφληκεο θαηαζθεπήο (απφ ιηζνδνκή, πιηλζνδνκή,
κπεηφλ θ.η.φκ.), ζα αεξίδνληαη πιήξσο θαη ζα θσηίδνληαη επαξθψο θαη δελ ζα έρνπλ πγξαζία.
Ξέξα απφ ηα αλσηέξσ, νη απνζήθεο ηξνθίκσλ ε/θαη πνηψλ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ζα πιεξνχλ θαη
ηνπο απφινπζνπο φξνπο, ψζηε λα απνθιείεηαη ε είζνδνο θαη ε αλάπηπμε ζ' απηέο πνληηθψλ:
α. - Ρα δάπεδα ζα θαιχπηνληαη θαζνιηθά απφ ζπλερέο, αδηαπφηηζην θαη κε εχζξηπην πιηθφ (κσζατθφ, πέηξηλεο πιάθεο, κπεηφλ θ.η.φκ.). Νη επηθάλεηεο ησλ δαπάδσλ ζα είλαη θαηά πξνηίκεζε ιείεο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα καγέιεο απνζήθεο, ζηηο νπνίεο εηζέξρνληαη γηα θνξηνεθθφξησζε θνξηεγά απηνθίλεηα θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ γίλεηαη κε κεραληθά κέζα (αλαςπηηθά πεξνλνθνξά
κεραλήκαηα), ε θίλεζε ησλ νπνίσλ απαηηεί εηδηθέο ζπλζήθεο δαπέδσλ γηα ηελ απνθπγή νιηζζήζεσλ
θαη πξνζθξνχζεσλ.
Νη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ ζα παξνπζηάδνπλ θιίζεηο πξνο θξεάηηα δαπέδνπ, εθνδηαζκέλα κε ζηθψληα, γηα ηνλ εχθνιν θαζαξηζκφ θαη μέπιπκα κε λεξφ. Ρα ζηφκηα ησλ θξεαηίσλ ηνχησλ ζα θαιχπηνληαη κε κεηαιιηθέο ζράξεο ζηηο νπνίεο ηα θελά δελ ζα είλαη κεγαιχηεξα ησλ 5 ριζηκ.
β. - Νη ηνίρνη ζε χςνο 0,30 κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ ζα είλαη επελδπκέλνη κε ζθιεξή ηζηκεληνθνλία πάρνπο 2 εθηζηκ. ηνπιάρηζηνλ. Πε φιε ηελ έθηαζε ηνπο νη ηνίρνη ζα δηαηεξνχληαη ζε θαιή
θαηάζηαζε, ρσξίο νπνεηζδήπνηε θζνξέο, θαηζα αζβεζηνρξίδνληαη ζπρλά, ψζηε λα είλαη πάληνηε θαζαξέο.

γ. - Νη ζχξεο, αλ είλαη κεηαιιηθέο, ζα επελδχνληαη ζην θάησ κέξνο θαη ζε χςνο 0,30 κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ κε ρνληξή ιακαξίλα θαη δελ ζα παξακέλνπλ θελά κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ δαπέδνπ κεγαιχηεξα ησλ 5 ριζηκ., απφ ηα νπνία ζα είλαη δπλαηφ λα πεξάζνπλ πνληηθνί.
δ. - Πηα παξαζχξα θαη ζε θάζε άλνηγκα ησλ ηνίρσλ ζα ππάξρεη ρνληξφ ζπξκαηφπιεγκα, ηνπ νπνίνπ ηα αλνίγκαηα δελ ζα είλαη κεγαιχηεξα ησλ 5ριζηκ.
3. - Αλ ζε απνζήθε ηξνθίκσλ ε/θαη πνηψλ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ εκθαληζζνχλ πνληηθνί, ν ππεχζπλνο ηεο επηρεηξήζεσο πξέπεη λα πάξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ εμφλησζε ηνπο, δεηψληαο, αλ
ρξεηαζζεί, ζρεηηθέο νδεγίεο απφ ηελ γεηνλνκηθή πεξεζία.
4. - Νη ζάθθνη, ηα θηβψηηα, δνρεία θ.ιπ., πνπ πεξηέρνπλ ηξφθηκα, ζα ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζε βάζξα
χςνπο 0,30 κ. ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ θαη ζε απφζηαζε 0,20 κ. ην ιηγφηεξν απφ
ηνπο ηνίρνπο θαη γεληθά θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ν αεξηζκφο ηνπο θαη ν εχθνινο θαζαξηζκφο
ησλ ρψξσλ.
5. - Ρα επαιινίσηα ηξφθηκα ζα δηαηεξνχληαη ζε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο ππφ
ζηαζεξή ςχμε ε θαηάςπμε θαη θαηάιιειε πγξνκεηξηθή θαηάζηαζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν ζπληεξήζεσο ηνπο, ζήκεξα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ.
Ρα εγθπηησκέλα ζπληεξεκέλα ηξφθηκα (θνλζέξβηο) ζα δηαηεξνχληαη ζε μεξνχο ρψξνπο ζηαζεξήο
ρακειήο ζεξκνθξαζίαο (ηδαληθή ζεξκνθξαζία + 10νC, ελψ κεγαιχηεξε κεηψλεη αλάινγα ηνλ ρξφλν
ζπληεξήζεσο ηνπο).
Ρα δνρεία ζπζθεπαζίαο ησλ θνλζεξβνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ δελ ζα παξνπζηάδνπλ νπνηαζδήπνηε δηφγθσζε ε νμηδψζεηο ε κεηαγελέζηεξεο ζπγθνιιήζεηο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπο ε νπνηαδήπνηε ιχζε ηεο
ζηεγαλφηεηαο ηνπο θαη ζα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ησλ ζρεηηθψλ κε ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ησλ
ηξνθίκσλ κε ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ δηαηάμεσλ ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ.
Ρα αξκφδηα Νξγαλα πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ νθείινπλ λα απνθιείνπλ απφ ηελ θαηαλάισζε ηηο θνλζέξβεο, ησλ νπνίσλ ηα δνρεία παξνπζηάδνπλ ηηο αλσηέξσ εθηξνπέο, εθαξκφδνληαο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα.
Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε δνρεία, πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί άιινηε σο
πεξηέθηεο γηα ηε ζπζθεπαζίαο θπηνθαξκάθσλ, ε εληνκνθηφλσλ ε νπνησλδήπνηε παξφκνησλ δειεηεξίσλ. Πε πεξηπηψζεηο, πνπ απφ ηηο ελδείμεηο ηνπ δνρείνπ (ηχπνο δνρείνπ, επηγξαθέο θιπ.) πξνθχπηεη
φηη ηνχην είρε ρξεζηκνπνηεζεί άιινηε σο πεξηέθηεο γηα ηε ζπζθεπαζία εληνκνθηφλσλ ε θπηνθαξκάθσλ ε δειεηεξίσλ γεληθά, ην πεξηερφκελν ηνπ δεζκεχεηαη ρσξίο εξγαζηεξηαθή εμέηαζε θαη αθνινχζσο ζα θαηαζηξέθεηαη ε, εθφζνλ είλαη δπλαηφ, ζα βηνκεραλνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.3
ηεο ΓΑ 2805/60 (ΦΔΘ 179/60 η.Β'), θαη ν θάηνρνο ηνπ κελχεηαη.
Ζ δηάηαμε ηεηο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη θαη ζηα θαηαζηήκαηα θαη εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ε πνηψλ γεληθά.
6. - Πηηο απνζήθεο ηξνθίκσλ ε/θαη πνηψλ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ζα ππάξρεη ηάμε θαη θαζαξηφηεηα.
Ρπρφλ θελά είδε ζπζθεπαζίαο ζα θπιάζζνληαη ζε ηδηαίηεξν ρψξν ησλ αλσηέξσ απνζεθψλ.
Πηηο αλσηέξσ απνζήθεο δελ ζα δηαηεξνχληαη είδε άζρεηα κε ηα ηξφθηκα. Θαη' εμαίξεζε κπνξεί λα
δηαηεξνχληαη ζε ηδηαίηεξν, έζησ θαη λνεηψο ρσξηζκέλν, ρψξν ηεο απνζήθεο είδε απφ ηα επηηξεπφκελα λα πσινχληαη ζηα παληνπσιεία, φπσο είλαη ηα είδε θαζαξηζκνχ, απνζκεηηθά ρψξσλ, εληνκνθηφλα,
ηππνπνηεκέλεο δσνηξνθέο θ.ιπ.
7. - Απαγνξεχεηαη ε νπνηαζδήπνηε επεμεξγαζία ε θαηεξγαζία ε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ ε πνηψλ
ζηνπο ρψξνπο απνζεθεχζεσο ηνπο.
8. - Πηηο απνζήθεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε αλάινγνπ κε ηνλ αξηζκφ ησλ
εξγαδνκέλσλ αηφκσλ αξηζκνχ, απνρσξεηεξίσλ πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηεο παξνχζαο.
9. - Νη εξγαδφκελνη ζα θνξνχλ εηδηθέο θφξκεο εξγαζίαο θαη ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε βηβιηάξην πγείαο.
10. - Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο απνζήθεο ηξνθίκσλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ εθνδηαζκφ πινίσλ θιπ., θαζψο θαη ζηηο απνζήθεο νπσξνιαρληθψλ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ.

Αξζξν 46

Ιατθέο Αγνξέο

1. - Νξηζκφο: Ιατθή αγνξά είλαη ππαίζξηνο ρψξνο, ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε απεπζείαο δηάζεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο παξαγσγνχο, θαζψο θαη ε δηαζέζε θαη άιισλ ηξνθίκσλ ε θαη εηδψλ άζρεησλ κε ηα ηξφθηκα, ζε ρακειέο ηηκέο κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ έλλνηα ηεο
Ιατθήο Αγνξάο είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηεο Γεκνηηθήο ε Θνηλνηηθήο Αγνξάο ε ηνπ Θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Ππλεηαηξηζκνχ Θαηαζηεκαξρψλ Ιατθψλ Αγνξψλ, πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην α ηεο
παξ.5 άξζξνπ 43 ηεο παξνχζαο.
2. Ρα είδε, πνπ επηηξέπεηαη λα πσινχληαη ζηηο Ιατθέο Αγνξέο, θαζνξίδνληαη κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ζρεηηθή Λνκνζεζία ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξείνπ.
3. - Θαηά ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ιατθήο Αγνξάο ζε κηα πεξηνρή, ε αξκφδηα
Δπηηξνπή, ζπγθξνηνχκελε ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή λνκνζεζία, θξνληίδεη ψζηε ν ρψξνο απηφο λα πιεξεί θαηά ην δπλαηφ ηνπο αθφινπζνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:
α. - Ξα είλαη αλνηθηφο θαη ηθαλήο εθηάζεσο, απαξαίηεηα αζθαιηνζηξσκέλνο ε ηζηκεληνζηξσκέλνο,
κε ειεθξά θιίζε γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο. Ρέηνηνη ρψξνη είλαη νη πιαηείεο,
δηαζηαπξψζεηο δξφκσλ θ.η.φκ.
β. - Θα ππάξρνπλ ζεκεία πδξνιεςίαο απφ ην ζχζηεκα πδξεχζεσο ηεο πφιεσο θαη θξεάηηα ππνλφκσλ.
γ. - Ζα ππάξρεη ζγπθξφηεκα θνηλφρξεζησλ απνρσξεηίσλ, αιινίσο λα είλαη δπλαηή ε εμππεξέηεζε
ησλ πσιεηψλ απφ ηα απνρσξεηήξηα πιεζίνλ ππαξρφλησλ θαηαζηεκάησλ.
4. - Ν ρψξνο Ιατθήο Αγνξάο ζα ρσξίδεηαη λνεηψο ζε δχν ηκήκαηα, έλα γηα ηελ πψιεζε ησλ ηξνθίκσλ θαη άιιν γηα ηελ πψιεζε εηδψλ άζρεησλ κε ηα ηξφθηκα.
5. - Ν αλσηέξσ ρψξνο ζα θαζαξίδεηαη θαη ζα πιχλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ιατθήο Αγνξάο απφ ην Ππλεξγείν Θαζαξηφηεηαο ηεο Γεκνηηθήο ε Θνηλνηηθήο Αξρήο, ην νπνίν ζα απνθνκίδεη θαη
ηα θάζε είδνπο απνξξίκκαηα, πνπ πξνήιζαλ απφ απηή.
6. - Ρα πσινχκελα είδε ηξνθίκσλ ζα εθζέηνληαη πάλσ ζε ηξαπέδηα ε πάγθνπο θαη θάησ απφ θαηάιιειεο ηέληεο ε ζε εηδηθά νρήκαηα. Ρα ηξφθηκα, πνπ ηξψγνληαη φπσο έρνπλ, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα
απνθινησζνχλ ε λα ςεζνχλ ε λα βξαζζνχλ, ζα πξνζηεηεχνληαη απφ ηηο κχγεο, ηνλ θνληνξηφ θαη
θάζε είδνπο άιιεο ξππάλζεηο, είηε ηνπνζεηνχκελα κέζα ζε παιφθξαθηεο πξνζήθεο, είηε θαιππηφκελα
κε ιεπηφ χθαζκα (ηνχιη), αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ ηξνθίκνπ.
Δπηηξέπεηαη λα πσινχληαη ζηηο Ιατθέο, ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πάγθνπο ε ηξαπέδηα, νξηζκέλα είδε
παληνπσιείνπ, ηα νπνία δελ έρνπλ αλάγθε ζπληεξήζεσο κε ςχμε, φπσο είλαη νη ειηέο, ηα ηνπξζηά θαη
ηα αιίπαζηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηξφθηκα πνπ ηξψγνληαη φπσο έρνπλ (ειηέο, ηνπξζηά θ.η.φκ.),
ρσξίο βξαζκφ ε θαζνξηζκφ, ζα εθζέηνληαη ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε θιεηζηέο παιφθξαθηεο πξνζήθεο.
Δπηηξέπεηαη ε πψιεζε ζε Ιατθέο Αγνξέο εηδψλ παληνπσιείνπ, λσπψλ ε θαηεςεπγκέλσλ πνπιεξηθψλ, αιιαληηθψλ ζε νιφθιεξα ηεκάρηα θαη άιισλ ηξνθίκσλ, εθφζνλ ηνχην δελ απαγνξεχεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο άιιεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ζπληξέρνπλ νη θαησηέξσ πγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο:
α. - Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά δηαζθεπαζκέλα νρήκαηα, απηνθίλεηα ε ξπκνπιθνχκελα, κε θιεηζηφ ακάμσκα εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ 5 η.κ., ησλ νπνίσλ ε ρξήζε γηα άιινπο
ζθνπνχο απαγνξεχεηαη.
β. - Νη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ηνηρσκάησλ θαη ηνπ δαπέδνπ ηνπ ακαμψκαηνο ζα είλαη αδηαπφηηζηεο θαη ιείεο. Αλ ηα ηνηρψκαηα έρνπλ επελδπζεί κε ιακαξίλα ε μχιν, νη επηθάλεηεο ηνχησλ ζα είλαη
απαξαίηεηα ειαηνρξσκαηηζκέλεο.
γ. - Αλ γίλεηαη ρξήζε λεξψλ, ζα ππάξρεη θιεηζηή δεμακελή ε δνρείν,αλάινγεο κε ηελ πνζφηεηα
ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ λεξνχ ρσξεηηθφηεηαο,πξνδνρείν ζα αδεηάδεη, φηαλ γεκίδεη, ζην πιεζηέζηεξν
θξεάηην ηνπ δηθηχνπ ππνλφκσλ ε ζε βφζξν. Αλ ν φγθνο ησλ αθάζαξησλ λεξψλ είλαη κεγάινο, ζπληζηάηαη ε δεμακελή λα είλαη ξπκνπιθνχκελε.
δ. - Θα ππάξρεη παιάθξαθηε πξνζήθε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηξνθίκσλ, πνπ ηξψγνληαη φπσο έρνπλ
έρνπλ, απφ ηηο κχγεο, ηνλ θνληνξηφ θαη άιιεο ξππάλζεηο θαη κνιχλζεηο.

ε. - Ρα επαιινίσηα ηξφθηκα ζα δηαηεξνχληαη ζε θαηάιιεια ςπγεία, είηε ειεθηξηθά, ηα νπνία ζα
ζπλδένληαη κε ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. ε κε ηδηαίηεξε γελλήηξηα ε ζα είλαη ηέηνηαο ηερλνινγίαο, ψζηε λα
απνζεθεχνπλ ηελ απαξαίηεηε ςχμε θαηά ηελ επί νξηζκέλν ρξφλν ζχλδεζε ηνπο κε ην δίθηπν ηεο
Γ.Δ.Ζ., είηε ζα ιεηηνπξγνχλ κε άιιν είδνο ελέξγεηαο (πγξαέξην, πεηξέιαην θ.η.φκ.). Ρα νρήκαηα πσιήζεσο θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ ζα δηαζέηνπλ ςπγείν θαηαςχμεσο .... νη ζρεηηθέο κε ηε ζπληήξεζε ησλ επαιινίσησλ ηξνθίκσλ δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη άιισλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, Γ/ησλ
θ.ιπ. εθαξκφδνληαη θαη ζηα θηλεηά θαηαζηήκαηα ησλ Ιατθψλ Αγνξψλ.
ζη. - Θα ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ζθεπή θαη ζπζθεπέο, ηα νπνία ηελ πεξηηχιημε ησλ
ηξνθίκσλ ραξηί ζα είλαη θαζαξά. Ρν ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηελ πεξηηχιημε ησλ ηξνθίκσλ ραξηί ζα είλαη ακεηαρείξηζην θαη θαζαξφ θαη γεληθά ζα πιεξεί ηνπο φξνπο, πνπ θαζνξίδεη ε παξ.16 ηνπ άξζξνπ
43 ηεο παξνχζαο.
δ. - Αλ ε γεηνλνκηθή πεξεζία θξίλεη φηη ε θχζε θαη ν ηξφπνο δηαζέζεσο ησλ πσινπκέλσλ ηξνθίκσλ απαηηνχλ πιχζηκν ησλ νξγάλσλ ρεηξηζκνχ ηνχησλ θαη ζπγλά πιχζηκν ησλ ρεξηψλ ησλ πσιεηψλ
(π.ρ.ελδερνκέλσο πψιεζε ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, εθφζνλ ηνχην επηηξέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηηο Ιατθέο Αγνξέο), κπνξεί λα επηβάιεη ηελ χπαξμε ζηα αλσηέξσ νρήκαηα εηδηθήο θιεηζηήο
πδαηαπνζήθεο, ρσξεηηθφηεηαο 1/2 θ.κ. πεξίπνπ, θαη λεπηήξα γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ θαη εξγαιείσλ. Κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ην λεξφ, πνπ απέκεηλε ζηε δεμακελή, ζα απνξξίπηεηαη.
ε. Γεληθά, ην εζσηεξηθφ ησλ αλσηέξσ νρεκάησλ, ηα ςπγεία, νη πξνζήθεο θ.ιπ. ζα δηαηεξνχληαη
απφιπηα θαζαξά.
ζ. - Ρα θηλεηά θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ επηηξέπεηαη λα δηαζέηνπλ είδε άζρεηα κε ηα
ηξφθηκα, κε εμαίξεζε ηα θηλεηά παληνπσιεία, ηα νπνία κπνξεί λα δηαζέηνπλ ζε κηθξέο πνζφηεηεο θαη
είδε θαζαξηζκνχ, απνζκεηηθά ρψξσλ, εληνκνθηφλα ζε πξαγκαηηθά αεξνζηεγείο ζπζθεπαζίεο θαη είδε
Θξαηηθνχ Κνλνπσιείνπ, εθφζνλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηε κηα πιεπξά ηνπ ακαμψκαηνο θαη δελ απαγνξεχεηαη ηνχην απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ.
7. - Γηα ηε ιεηηνπξγία θηλεηνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απαηηείηαη άδεηα ηεο νηθείαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ θαηφρνπ ηνπ, εθδηδφκελε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Αζηπλνκηθέο Γηαηάμεηο "πεξί ππαηζξίσλ επαγγεικάησλ" θαη θαηφπηλ βεβαηψζεσο ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο
πεξεζίαο φηη πιεξνχληαη νη πεξηγξαθφκελνη ζηελ παξ.6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ φξνη.
Πηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηνχ θαηαζηήκαηνο ζα αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ θαηφρνπ ηνπ, ηα επηηξεπφκελα λα πξνζθέξνληαη είδε θαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. Αλ ην φρεκα είλαη ξπκνπιθνχκελν, ζηελ αλσηέξσ άδεηα ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο
εγθξίζεσο ηνπ ηχπνπ ηνπ θαη ηελ αξκφδηα πεξεζία ζγπθνηλσληψλ θαη ν αξηζκφο, πνπ έρεη ραξαρζεί
ζ' απηφ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ.
8. - Πην εμσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο ζα αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο
ηνπ θαηφρνπ ηνπ, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνχηνπ.
9. - Γηα ηε κεηαθνξά νπσξνθεπηεπηθψλ απφ ηνπο ηφπνπο παξαγσγήο ηνπο ζηηο Ιατθέο Αγνξεο ε ζε
άιινπο ρψξνπο δηαζέζεσο ηνπο θαη γηα ηηο ζπλζήθεο εθζέζεσο θαη πσιήζεσο ηνχησλ δελ ζέηνληαη
πεξηνξηζκνί, νχηε απαηηείηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ε αλαθεξφκελε ζηελ παξ.7 εηδηθή άδεηα.
Γηα ηε ρξήζε ησλ νρεκάησλ πσιήζεσο ςαξηψλ θαη άιισλ αιηεπκάησλ, λσπψλ ε θαηεςπγκέλσλ, θαη
γεληθφηεξα γηα ηηο ζπλζήθεο πσιήζεσο ησλ εηδψλ ηνχησλ ζηηο Ιατθέο Αγνξέο, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Θηεληαηξηθήο Λνκνζεζίαο. Γεληθά, ν πσιεηήο λσπψλ ςαξηψλ θαη άιισλ αιηεπκάησλ
νθείιεη λα θξνληίδεη ψζηε:
- θαηά ηελ έθζεζε ηνχησλ, είηε βξίζθνληαη κέζα ζε αλνηθηά θηβψηηα (ηειάξα), είηε είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πάγθνπο λα κε δηαθφπηεηαη ε ζπληήξεζε ηεο κε ηθαλή πνζφηεηα ηξηκκέλνπ πάγθνπ θαη
λα κελ εθζέηνληαη ζηηο ειηαθέο αθηίλεο.
- Ρα λεξά, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ιηψζηκν ηνπ πάγνπ, λα δηνρεηεχνληαη κε ζσιήλα ζε εηδηθή θιεηζηή δεμακελή, φπσο νξίδεηαη ζην ζεκείν γ ηεο παξ.6. Ζ απφθαζε ησλ πγξψλ ηνχησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο απαγνξεχεηαη.
10. - Αλ απφ ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξίνπ επηηξέπεηαη ε πξνζθνξά
θαθέ θαη αλαςπθηηθψλ πνηψλ ζηνπο ρψξνπο ησλ Ιατθψλ Αγνξψλ, γηα ηνλ ζθνπφ ησλ θηλεηψλ θαληηλψλ (άξζξν 42 ηεο παξνχζαο).
11. - Θάζε πσιεηήο ζε Ιατθή Αγνξά ζα θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ηνκέα ηνπ θαη γηα ηελ
πξνζσξηλή θχιαμε ησλ θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ ζε εηδηθέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο, νη νπνίεο κεηά

ην ηέινο ηεο εξγαζίαο, αθνχ δεζνχλ θαιά, ζα παξαδίδνληαη ζην Ππλεξγείν Θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ
ε ηεο Θνηλφηεηαο.
12. - Νη πσιεηέο θάζε είδνπο ηξνθίκσλ ζε Ιατθέο Αγνξέο ζα είλαη θαζαξνί θαη ζα έρνπλ εθνδηαζζεί κε βηβιηάξην πγείαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 14 θαη 36 ηεο παξνχζαο.

Αξζξν 47
Ξψιεζε ηππνπνηεκέλσλ παγσηψλ, αλαςπθηηθψλ πνηψλ θαη νξηζκέλσλ δαραξσδψλ πξντφλησλ ζηα
αλαπεξηθά πεξίπηεξα θαη θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ.
1. - Δπηηξέπεηαη ε πψιεζε ζηα αλαπεξηθά πεξίπηεξα:
α. - Ρππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ παξακειινπνηταο, ζνθνιαηνπνηταο θαη κπηζθνηνπνηταο.
β. - Ρππνπνηεκέλσλ παγσηψλ.
γ. - Δκθηαισκέλσλ ε εγθπηησκέλσλ αλαςπθηηθψλ πνηψλ (πνξηνθαιάδεο, ιεκνλάδεο, COCA COLA
θ.η.φκ.), κε εμαίξεζε ηνπο εκθηαισκέλνπο ε εγθπηησκέλνπο, ζαρθαξνχρνπο ε κε, θπζηθνχο ρπκνχο ε
ζπκππθλσκέλνπο ρπκνχο εζπεξηδνεηδψλ ε άιινπο ρπκνπο θξνχησλ ε ιαραληθψλ, θαζψο θαη εκθηαισκέλσλ ε εγθπηησκέλσλ κππξψλ θαη ηππνπνηεκέλνπ έηνηκνπ θαθέ.
Ρα αλσηέξσ είδε ζα πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα ε εξγαζηήξηα, ζηα νπνία
γίλεηαη θαη ε ζπζθεπαζία ηνπο, θαη ζα δηαηεξνχληαη ζηνπο ρψξνπο δηαζέζεσο ηνπο ππφ θαηάιιειεο
ζπλζήθεο, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ θάζε είδνπο ξππάλζεηο θαη, πξνθεηκέλνπ γηα επαιινίσηα
ηξφθηκα, απφ ηηο δπζκελείο επηδξάζεηο ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο.
2. - Θαηά παξέθθιηζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ (ζεκείν γ), επηηξέπεηαη ε πψιεζε ζηα αλαπεξηθά πεξίπηεξα αλαςπθηηθψλ πνηψλ, ρχκα, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ςπθηηθά
κεραλήκαηα ζηηγκαίνο αλακείμεσο (POST MIX) ππφ ηνπο φξνπο, πνπ θαζνξίδνληαη θαησηέξσ ζηελ
παξ.7.
3. - Ρα αλαθεξφκελα ζηελ παξ.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξντφληα είλαη δπλαηφ λα πσινχληαη θαη ζε
θαηαζηήκαηα ςπιηθψλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πεξηγξαθφκελεο θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο.
4. - Γηα ηελ πψιεζε ηππνπνηεκέλσλ παγσηψλ θαη εκθηαισκέλσλ ε εγθπηησκέλσλ αλαςπθηηψλ πνηψλ ζηα αλαπεξηθά πεξίπηεξα ε θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ, θαζψο θαη γηα ηελ πψιεζε αλαςπθηηθψλ πνηψλ ρχκα κε κεραλήκαηα POST MIX ζηα αλαπεξηθά πεξίπηεξα, απαηηείηαη άδεηα ηεο Αζηπλνκηθήο
Αξρήο κε ζχκθσλα γλψκε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε, ελ ειιείςεη ηεο γεηνλνκηθήο
πεξεζίαο, φηη πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε άιιεο γεηνλνκηθήο Γηαηάμεσο γηα ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαηεξήζεσο ησλ αλσηέξσ εηδψλ.
Δμαηξεηηθά, εθφζνλ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ην άξζξν 6 Ξ.1043/80, ε άδεηα πσιήζεσο απφ αλαπεξηθά πεξίπηεξα ηππνπνηεκέλσλ παγσηψλ θαη αλαςπθηηθψλ πνηψλ, εκθηαισκέλσλ ε εγθπηησκέλσλ ε
παξερνκέλσλ ρχκα κε κεραλήκαηα POST MIX, ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία.
Γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο απηήο ν ελδηαθεξφκελνο ζα ππνβάιιεη ζηελ νηθεία γεηνλνκηθή πεξεζία αίηεζε, ζηελ νπνία ζα επηζπλάπηεη θσηνηππίαο ηεο άδεηαο ηνπ πεξηπηέξνπ ηνπ θαη, αλ πξφθεηηαη
γηα κηζζσκέλν πεξίπηεξν, ηεο Λνκαξαρηαθήο απνθάζεσο γηα ην δηθαίσκα κηζζψζεσο ηνπ, θαζψο θαη
βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκνηηθήο Αξρήο φηη ε ηπρφλ ηνπνζέηεζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ςπγείσλ ζην
πεδνδξφκην (ζε επαθή κε ηηο αληίζηνηρεο πιεπξέο ηνπ πεξηπηέξνπ) είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεζίαο γηα ηηο πξνζφδνπο ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο.
5. - Ζ ζπληήξεζε ησλ παγσηψλ ζα γίλεηαη ζε εηδηθά ειεθηξηθά ςπγεία ππφ ζηαζεξή ρακειή ζεξκνθξαζία θαηψηεξε ησλ - 10νC. Ρα ςπγεία απηά ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά κέζα ζην θαηάζηεκα.
Θαη' εμαίξεζε, ζε πεξίπησζεηο πσιήζεσο παγσηψλ ζε αλαπεξηθά πεξίπηεξα, είλαη δπλαηφ λα επηηξαπεί ε εγθαηάζηαζε κηθξνχ ειεθηξηθνχ ςπγείνπ-ζπληεξεηή παγσηψλ έμσ απφ ην πεξίπηεξν, ζε επαθή κε ηε κηα πιεπξά ηνπ, αλ ηα αξκφδηα γεηνλνκηθά Νξγαλα δηαπηζηψζνπλ φηη ζην εζσηεξηθφ ηνπ
πεξηπηέξνπ δελ ππάξρεη επαξθήο γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ρψξνο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θαηά ηέηνην ηξφπν ηνπνζέηεζε ηνπ ςπγείνπ δελεκπνδίδεη ηελ θπθινθνξία ησλ πεδψλ θαη δελ απαγνξεχεηαη
απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία αξκνδηφηεηαο άιιεο Θξαηηθήο Αξρήο (Αζηπλνκηθή, Ρνπξηζηηθή θιπ), θαζψο
θαη φηη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο πξνζφδνπο ησλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο.

Νη δηαηάμεηο ησλ ηννπζεηνπκέλσλ έμσ απφ ηα αλαπεξηθά πεξίπηεξα ςπγείσλ δελ πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξεο ησλ 1,10 κ.ρ. 0,60 κ., πξνθεηκέλνπ γηα πεξίπηεξα πνπ βξίζθνληαη ζε θεληξηθά ζεκεία
πφιεσλ, ε 1,35 κ. Σ ν,60 κ., αλ ηα πεξίπηεξα βξίζθνληαη ζε αθξαίεο ζπλνηθίεο πφιεσλ ε ζε ρσξηά.
Γηα ηα παγσηά ζα ππάξρεη κφλνλ έλα ςπγείν. Ζ απαξαίηεηε γηα ηε ζπληήξεζε ησλ παγσηψλ ζεξκνθξαζία ζα ειέγρεηαη ζπρλά, απφ ηα αξκφδηα γεηνλνκηθά Νξγαλα κε ζεξκφκεηξα κε πδξαξγπξηθά, ηα
νπνία ζα είλαη κφληκα θξεκαζκέλα ζηα ςειφηεξα ζεκεία ησλ εζσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ησλ ςπγείσλ,
θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδνληαη απφ ην ζπάζηκν, ε ζα έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαηάιιεια απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ ςπγείσλ, ψζηε ν έιεγρνο ηεο ςχμεσο λα γίλεηαη απφ ην εμσηεξηθφ ηνπο.
Ρα ζπζθεπαζκέλα ζε θχπειια ηππνπνηεκέλα παγσηά ζα πξνζθέξνληαη κε θνπηάιηα κηαο ρξήζεσο,
μχιηλα ε πιαζηηθά, απνζηεηξσκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα θαηά ηεκάρην ζε θιεηζηή ζήθε απφ αδηάβξνρν
ραξηί ή πιαζηηθή.
6. Ζ ςχμε ησλ εκθηαισκέλσλ ή εγθπηησκέλσλ αλαςπθηηθψλ πνηψλ ζα γίλεηαη κε ςπγείν, ην νπνίν
ζα βξίζθεηαη κέζα ζην θαηάζηεκα. Δμαηξεηηθά, πξνθεηκέλνπ γηα αλαπεξηθά πεξίπηεξα, ην ςπγείν ηνχην κπνξεί λα ηνπνζεηείηαη έμσ απφ ην πεξίπηεξν, ζε επαθή κε ηε κία πιεπξά ηνπ, φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ γηα ηα ςπγεία-ζπληεξεηέο παγσηψλ. Γηα ηα αλαςπθηηθά πνηά ζα ππάξρεη κφλνλ έλα ςπγείν.
Ρα εκθηαισκέλα ή εγθπηησκέλα αλαςπθηηθά πνηά, νη κπχξεο θαη ν ηππνπνηεκέλνο έηνηκνο θαθέο, αλ
πξφθεηηαη λα θαηαλαισζνχλ ακέζσο, ζα πξνζθξέξνληαη κε ζσιελίζθν αλαξξνθήζεσο κηαο ρξήζεσο
(θαιακάθη) απνζηεηξσκέλν θαη ηνπνζεηεκέλν ζε ηδηαίηεξε θιεηζηή ζήθε απφ αδηάβξνρν ραξηί ή πιαζηηθή.
7. Γηα λα επηηξαπεί ε ιεηηνπξγία ζε αλαπεξηθφ πεξίπηεξν ςπθηηθνχ κεραλήκαηνο ζηηγκηαίαο αλακείμεσο (POST MIX) παγσκέλσλ ζαθραξνχρσλ ζπκππθλσκέλσλ ρπκψλ ή εθρπιίζκαηνο θαθέ θ.η.φκ. κε
νμπαλζξαθνχρν ή κε παγσκέλν λεξφ πξέπεη:
α. Ρν κεράλεκα ηνχην λα ζπλνδεχεηαη κε επίζεκε κεηάθξαζε πηζηνπνηεηηθνχ ηεο αξκφδηαο Θξαηηθήο
πεξεζίαο ηεο Σψξαο πξνειεχζεψο ηνπ, ζην νπνίν ζα θαίλεηαη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ είλαη ζχκθσλε
κε ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ πεξεζία απηή πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο θαη φηη απηφο ν ηχπνο κεραλήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ρψξα πξνειεχζεσο ηνπ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ, θαη
β. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο POST MIX ζην πεξίπηεξν λα πιεξεί ηνπο αθφινπζνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο, ψζηε ηα πεξηερφκελα πνηά λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο αιινηψζεηο, ηηο κνιχλζεηο θαη
θάζε είδνπο ξππάλζεηο:
(1). Ζ θεθαιή ηνπ κεραλήκαηνο, ζηελ νπνία ππάξρνπλ νη βαιβίδεο παξνρήο ησλ πνηψλ, ζα είλαη
ηνπνζεηεκέλε απαξαίηεηα κέζα ζην πεξίπηεξν.
(2). Νη ζαθραξνχρνη ζπκππθλσκέλνη θπζηθνί ρπκνί ή ην εθρχιηζκα θαθέ θ.η.φκ. ζα δηαηεξνχληαη
κέζα ζε αλνμίδσηα δνρεία θιεηζκέλα αεξνζηεγψο.
(3) Ρα αλσηέξσ δνρεία, ε θηάιε πνπ πεξηέρεη ην δηνμίδην ηνπ άλζξαθνο θαη ν ςχθηεο ζα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε θαιαίζζεην εξκάξη, ηνπνζεηεκέλν είηε ζην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηπηέξνπ, είηε έμσ απφ απηφ
ζε επαθή κε ηε κία πιεπξά ηνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα ηα ςπγεία ζπληεξεηέο παγσηψλ.
(4) Ρν ςπθηηθφ κεράλεκα ζα ζπλδέεηαη απαξαίηεηα κε ην δίθηπν πδξεχζεσο ηεο πφιεσο ή ηνπ νηθηζκνχ κε ηδηαίηεξε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε.
(5) Ρα πνηήξηα κηαο ρξήζεσο, πιαζηηθά ή ράξηηλα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζθνξά ησλ πνηψλ, ζα πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγνζηάζηα θαη ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε θιεηζηέο
εηδηθέο ζήθεο, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο κνιχλζεηο θαη θάζε είδνπο ξππάλζεηο.
(6) Γηα ηελ απφξξηςε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πνηεξηψλ ζα ππάξρεη έμσ απφ ην πεξίπηεξν θαηάιιειν
δνρείν επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο.
Γελ απαηηείηαη ην αλσηέξσ (ζεκείν α') πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Θξαηηθήο πεξεζίαο ηεο ρψξαο
πξνειεχζεψο ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα κεραλήκαηα POST MIX, ηα νπνία έρνπλ θξηζεί θαηάιιεια γηα ηνλ
αλσηέξσ ζθνπφ απφ ην Αλψηαην γεηνλνκηθφ Ππκβνχιην. Ρα κεραλήκαηα απηά, πέξα απφ ην φηη ζα
ζπλνδεχνληαη κε επίζεκν θσηναληίγξαθν ηεο απνθάζεσο ηνπ πνπξγείνπ Θνηλσλ. πεξεζηψλ, κε
ηελ νπνία έρεη εγθξηζεί ε ζρεηηθή Γλσκνδφηεζε ηνπ Ι..Π., ζα θέξνπλ κεηαιιηθή πιάθα, ζηελ νπνία
ζα είλαη ραξαγκέλνο ν αξηζκφο ηεο αλσηέξσ πνπξγηθήο απνθάζεσο.

8. Νη ρξεζηκνπνηνχκελνη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ αλαςπθηηθνχ ζαθραξνχρνη ζπκππθλσκέλνη θπζηθνί
ρπκνί (CONCETRATE) πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα
θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ν Θψδηθαο Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ θαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο κε ηα ηξφθηκα γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
Γηα λα δηαπηζησζεί ε πεγή πξνειεχζεσο ησλ αλσηέξσ ζαθραξνχρσλ ζπκππθλσκέλσλ θπζηθψλ ρπκψλ ν πσιεηήο πεξηπηεξνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδεηθλχεη ζηα αξκφδηα Θξαηηθά Νξγαλα ειέγρνπ, αλ δεηεζνχλ, ηα ηηκνιφγηα πσιήζεσο, πνπ έρεη εθδψζεη ν πξνκεζεπηήο ησλ εηδψλ ηνχησλ.
9. Ν έιεγρνο ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ κεραλεκάησλ ζηηγκηαίαο αλακείμεσο (POST
MIX), θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαηήξεζε ηνπ πνηνχ ζε ρακειή ζεξκνθξαζία (θάησ ησλ +10 C) θαη
ηελ θαζαξηφηεηα ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ ηνπο, ζα γίλεηαη καθξνζθνπηθά θαηά ηηο ελεξγνχκελεο
απφ ηα αξκφδηα γεηνλνκηθά Νξγαλα επηζεσξήζεηο.
Ξέξα απφ ηνλ αλσηέξσ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ζα γίλνληαη δεηγκαηνιεςίεο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ
ζαθραξνχρσλ ζπκππθλσκέλσλ θπζηθψλ ρπκψλ θαη ησλ άιισλ, ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 1 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, εηδψλ γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ηνχησλ, γηα λα εμαθξηβσζνχλ πηζαλέο κνιχλζεηο ή
λνζείεο ηνπο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθιεζεί θίλδπλνο ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ. Νη
αλσηέξσ δεηγκαηνιεςίεο ζα γίλνληαη απφ γεηνλνκηθνχο παιιήινπο ή άιινπο αξκφδηνπο Θξαηηθνχο
παιιήινπο.
Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ αλσηέξσ πξνζθεξνκέλσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζή
ηνπο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ, εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
10. Αλεμάξηεηα απφ ηηο επηβαιιφκελεο πνηληθέο θπξψζεηο, είλαη δπλαηφ κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Λνκάξρε, εθδηδνκέλε θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο πξνηάζεσο ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, λα απαγνξεπζεί πξνζσξηλά, κέρξη έλα κήλα, ή, ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, νξηζηηθά ε πψιεζε απφ θαηάζηεκα ςηιηθψλ ή αλαπεξηθφ πεξίπηεξν ηππνπνηεκέλσλ παγσηψλ ή αλαςπθηηθψλ, εκθηαισκέλσλ ή
εγθπηησκέλσλ ή πξνζθεξνκέλσλ ρχκα κε ςπθηηθά κεραλήκαηα POST MIX, αλ κεηαβιεζνχλ νη φξνη,
κε ηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί ε ζρεηηθή άδεηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε ζέζε ησλ ςπγείσλ
κέζα ζην θαηάζηεκα ή, πξνθεηκέλνπ γηα αλαπεξηθφ πεξίπηεξν, έμσ απ' απηφ αιιά ζε επαθή κε ηηο
πιεπξέο ηνπ. Κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ νξηζηηθή απαγφξεπζε ηεο πσιήζεσο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ
εηδψλ ε Αζηπλνκηθή Αξρή ή ε γεηνλνκηθή πεξεζία, θαηά πεξίπησζε, αλαθαιεί ηελ άδεηα, πνπ έρεη
ρνξεγήζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΗΗ ηεο παξνχζαο.
11. Νη πεξηπηεξνχρνη θαη νη θαηαζηεκαηάξρεο ςηιηθψλ, εθφζνλ πσινχλ ηα είδε ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξέπεη λα είλαη θαζαξνί θαη λα έρνπλ βηβιηάξην πγείαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 14 θαη 36 ηεο
παξνχζαο.
12. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηα πεξίπηεξα (παξαπήγκαηα), γηα ηα νπνία
έρεη ρνξεγεζεί απφ ηελ αξκφδηα Λνκαξρηαθή Δπηηξνπή άξζξνπ 18 Λ.Γ. 1044/71 άδεηα ιηαληθήο πσιήζεσο θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ Κνλνπσιίνπ.

Αξζξν 48

Απηφκαηνη πσιεηέο ηξνθίκσλ ή πνηψλ

1. Νξηζκφο: Απηφκαηνη πσιεηέο ηξνθίκσλ ή πνηψλ είλαη κεραλήκαηα, ηα νπνία, αθνχ ηεζνχλ ζε
ιεηηνπξγία κε θέξκα, δηαζέηνπλ απηφκαηα νξηζκέλα είδε ηξνθίκσλ ή πνηψλ, φπσο είλαη ηα δαραξψδε
πξντφληα, νη μεξνί θαξπνί, ηα αλαςπθηηθά πνηά, ηα δεζηά ή θξχα ξνθήκαηα, ηφζη θ.η.φκ.
2. Νη αλσηέξσ πσιεηέο ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο εληφο θαηαζηεκάησλ ή ζηηο πξνζφςεηο απηψλ, επί
ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο ηνπ θηηξίνπ. Κπνξεί φκσο έλα ηέηνην κεράλεκα λα ηνπνζεηεζεί θαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ, ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ θαηφρνπ ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ζα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα παξέρνληαη εγγπήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηερνκέλσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ απφ επηβιαβείο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, θαη φηη ε ζέζε, ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη, δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο δπζκελείο θαηξηθέο κεηαβνιέο θαη ηνλ θνληνξηφ θαη πξνζθέξεηαη γηα
ηνλ εχθνιν θαζαξηζκφ ηνπ.
Δπίζεο, είλαη δπλαηφ ηα αλσηέξσ κεραλήκαηα λα ηνπνζεηνχληαη θαη ζε ρψξνπο νκαδηθήο εξγαζίαο ή
δηαβηψζεσο (Γξαθεία, εξγνζηάζηα, ζρνιεία, λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, ζηξαηψλεο θ.η.φκ.), θαζψο θαη ζε
Ξξαθηνξεία ιεσθνξείσλ θαη ζπγθνηλσληαθνχο ζηαζκνχο, ζε θαηάιιειεο ζηεγαζκέλεο ζέζεηο εληφο
ησλ εζσηεξηθψλ δηαδξφκσλ ή αηζνπζψλ ηνχησλ, καθξπά απφ απνρσξεηήξηα, καγεηξεία, πιπληήξηα
θαη άιιεο παξφκνηεο εγθαηαζηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο είλαη δπλαηφ λα πξνθαινχληαη θνληνξηφο, αλαζπκηάζεηο, αέξηα θαη θάζε είδνπο ξππάλζεηο.

Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε απηφκαησλ πσιεηψλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζε ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο,
ιφγσ ηεο θχζεσο ηεο εθηεινχκελεο ζ' απηνχο εξγαζίαο, δελ είλαη δπλαηφ λα ηεξεζεί θαζαξηφηεηα ή
παξάγνληαη αέξηα, ή αηκνί, θνληνξηφο θ.ιπ. (ζπλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ, πδξαπιηθά εξγαζηήξηα, μπινπξγεία, θαζαξηζηήξηα, βαθεία, εξγαζηήξηα βαθήο επίπισλ, ππνδεκαηνπνηεία, ζηδεξνπξγεία
θ.η.φκ.).
3. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ απηφκαησλ πσιεηψλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ απαηηείηαη
άδεηα ηεο νηθείαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο κε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο φηη
πιεξνχληαη φη φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Κεηαμχ ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ απφθηεζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ ζα επηζπλάπηεηαη:
Αλ ην κεράλεκα έρεη εηζαρζεί απφ ηελ αιινδαπή, αληίγξαθν εηδηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο αξκφδηαο
Αξρήο ηεο Σψξαο πξνειεχζεψο ηνπ, ζην νπνίν ζα θαίλεηαη φηη ηνχην έρεη ειεγρζεί απφ απφςεσο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο θαη φηη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηηο πγεηνλνκηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο εηδηθήο ηερληθήο πεξεζίαο ηεο Αξρήο απηήο.
Αλ ην κεράλεκα είλαη εγρψξηαο θαηαζθεπήο, αληίγξαθν ησλ ηερληθνυγεηνλνκηθψλ πξνδηαγξαθψλ
ηνπ, εγθεθξηκέλσλ απφ ηε Γ/λζε Γεκνζίαο γηεηλήο ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Ξξφλνηαο γηα λα δηαπηζησζεί απφ ηελ αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία αλ ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ κεραλήκαηνο έρεη ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο.
Ν αξηζκφο ηεο αλσηέξσ άδεηαο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαηφρνπ ηνπ κεραλήκαηνο θαη ε δηεχζπλζε
εγθαηαζηάζεψο ηνπ ζα έρνπλ ραξαρζεί ζε θαηάιιειε κεηαιιηθή πιάθα δηαζηάζεσλ 10Σ15 εθηζηκ.
πξνζαξκνζκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν επί ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο.
4. Νη απηφκαηνη πσιεηέο ζα ιεηηνπξγνχλ ππφ ζπλζήθεο απφιπηεο θαζαξηφηεηαο, ππνβαιιφκελνη κε
ηε θξνληίδα ηνπ θαηφρνπ ηνπο, θαζεκεξηλά κελ ζε κεξηθφ θαζαξηζκφ ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο, ηα νπνία είλαη πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλα ζηηο ξππάλζεηο, φπσο είλαη νη πεξηέθηεο θαη ηα ζηφκηα ιήςεσο ησλ
ηξνθίκσλ, θάζε Γεπηέξα δε κέξα ηεο εβδνκάδαο ζε γεληθφ θαζαξηζκφ φισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο
κε ζαπσλνχρν δεζηφ λεξφ θαη αθνινχζσο κε άθζνλν πφζηκν λεξφ.
Ηδηαίηεξα, πξνθεηκέλνπ γηα απηφκαηνπο πσιεηέο πνηψλ, ν θαζαξηζκφο ησλ δνρείσλ, πνπ πεξηέρνπλ
ηα πνηά, ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ ζηνκίσλ παξνρήο ησλ πνηψλ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά (θάζε πξστ) σο
αθνινχζσο:
α. Ρα ηπρφλ ππάξρνληα ζην κεράλεκα ππνιείκκαηα πνηψλ κεηαγγίδνληαη ζε θαζαξά δνρεία.
β. Ρα δνρεία, πνπ πεξηείραλ ηα πνηά ζα γεκίδνληαη κε δεζηφ λεξφ (ηνπιάρηζηνλ +43 C) θαη ην κεράλεκα κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία επί 10" (δεχηεξα ιεπηά) ηνπιάρηζηνλ ή κε θαζαξφ λεξφ βξχζεο θαη ην
κεράλεκα ζα ιεηηνπξγεί επί 5' (πξψηα ιεπηά) ηνπιάρηζηνλ. Ρν ίδην επαλαιακβάλεηαη κε πξνζζήθε
ζην λεξφ απνξξππαληηθνχ-απνιπκαληηθνχ επηηξεπφκελνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεραλήκαηα, πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηξφθηκα. Ρα κε θηλεηά ηκήκαηα, πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα πνηά ζα θαζαξίδνληαη κε θαζαξφ ζθνπγγάξη βνπηεγκέλν ζην ίδην δηάιπκα. Αθνινπζεί έθπιπζε ησλ αλσηέξσ εμαξηεκάησλ κε άθζνλν θαζαξφ λεξφ θαη ηα πνηά μαλαηνπνζεηνχληαη ζην κεράλεκα.
Θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ κεραλήκαηνο ζα ειέγρεηαη ε θαιή θαηάζηαζε ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ, ψζηε
λα εμαζθαιίδνληαη ηα πξνζθεξφκελα είδε απφ ηηο θάζε είδνπο ξππάλζεηο.
5. Ρν ζηφκην εηζαγσγήο ησλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζηνλ πεξηέθηε ζα θιείλεη ζηεγαλά κε παξεκβνιή ειαζηηθνχ παξεκβάζκαηνο (θιάληδα) κεηαμχ ησλ άλσ άθξσλ ηνπ πεξηέθηε, πνπ νξίδνπλ ην ζηφκην απηφ, θαη ηνπ θαιχκκαηφο ηνπ, ψζηε λα απνθιείεηαη ε ξχπαλζε ησλ παξερνκέλσλ κε ηνλ απηφκαην πσιεηή εηδψλ.
Αλ ν απηφκαηνο πσιεηήο παξέρεη πνηά, θάησ απφ ην ζηφκην εμφδνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλν θαηάιιειν δνρείν πεξηζπιινγήο ηνπ πνηνχ, πνπ ελδερνκέλσο ρχλεηαη. Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ δνρείνπ ηνχηνπ απαγνξεχεηαη.
6. Ρα πνηήξηα κηαο ρξήζεσο, ράξηηλα ή πιαζηηθά, κε ηα νπνία πξνζθέξνληαη ηα αλαςπθηηθά ή ξνθήκαηα, ζα πξνέξρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλα εξγνζηάζηα θαη ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε θαηάιιειεο
ζήθεο, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ θνληνξηφ θαη άιιεο ξππάλζεηο.
7. Ρα πξνζθεξφκελα κε ηνπο απηφκαηνπο πσιεηέο ηξφθηκα ή πνηά ζα πξνέξρνληαη απφ λνκίκσο
ιεηηνπξγνχληα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα, γεγνλφο πνπ ζα απνδεηθλχεηαη θάζε θνξά βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ πσιήζεσο, θαη ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ θαη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ γεηνλνκηθψλ θαη Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ γηα ηα ηξφθηκα.

Ρν ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηελ αξαίσζε ηνπ ζαθραξνχρνπ ζπκππθλψκαηνο ρπκψλ θξνχησλ ή γηα ηελ
παξαζθεπή δεζηψλ ξνθεκάησλ λεξφ ζα είλαη πφζηκν θαη θαζαξφ, πξνεξρφκελν απφ ειεγκέλε χδξεπζε.
8. Ν έιεγρνο ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ κεραλεκάησλ, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηαζεξήο έμσ απφ ηελ επηθίλδπλε δψλε ησλ +10 κέρξη +60 C θαη ηελ πιήξε θαζαξηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπο (ζσιήλεο, βαιβίδεο, ζηξφθηγγεο, ζηφκηα εηζφδνπ
θαη εμφδνπ, πεξηέθηεο ηξνθίκσλ ή πνηψλ, θχπειια) ελεξγείηαη καθξνζθνπηθψο θαηά ηηο ελεξγνχκελεο
απφ ηα αξκφδηα γεηνλνκηθά Νξγαλα επηζεσξήζεηο.
Ξέξα απφ ηνλ αλσηέξσ καθξνζθνπηθφ έιεγρν ζα γίλνληαη θαη δεηγκαηνιεςίεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ
κε ηνπο απηφκαηνπο πσιεηέο ηξνθίκσλ ή πνηψλ, γηα κηθξνβηνινγηθφ ή ρεκηθφ έιεγρν απηψλ, γηα λα
εμαθξηβσζνχλ πηζαλέο κνιχλζεηο ή λνζείεο ηνπο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθιεζεί θίλδπλνο
ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Νη αλσηέξσ δεηγκαηνιεςίεο ζα γίλνληαη απφ γεηνλνκηθνχο ή άιινπο αξκφδηνπο Θξαηηθνχο παιιήινπο.
Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ πξνζθεξφκελσλ κε ηνπο απηφκαηνπο πσιεηέο ηξνθίκσλ ή πνηψλ, ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ, εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο
γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
9. Αλεμάξηεηα απφ ηηο επηβαιιφκελεο πνηληθέο θπξψζεηο, ν Λνκάξρεο κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία εθδίδεηαη θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο πξνηάζεσο ηεο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ηεο γεηνλνκηθήο
πεξεζίαο, λα επηβάιιεη ηελ πξνζσξηλή, κέρξη έλα κήλα, ή ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηελ νξηζηηθή
απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηφκαηνπ πσιεηή ηξνθίκσλ ή πνηψλ:
α. Αλ δείγκαηα ησλ πξνζθεξφκελσλ κε απηφκαην πσιεηή ηξνθίκσλ ή πνηψλ ραξαθηεξηζζνχλ, θαηφπηλ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ ηνπο, σο αθαηάιιεια ή επηβιαβή ή επηθίλδπλα.
β. Αλ ηα πξνζθεξφκελα κε απηφκαην πσιεηή ηξφθηκα ή πνηά, καθξνζθνπψο εμεηαδφκελα, παξνπζηάδνπλ εκθαλή ζηνηρεία, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ραξαθηεξίδνληαη σο ξππαξά.
γ. Αλ αιιάμνπλ νη φξνη, ππφ ηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε ε άδεηα εγθαηαζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
απηφκαηνπ πσιεηή, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε ζέζε ηεο εγθαηαζηάζεψο ηνπ (παξ. 2 ηνπ παξφληνο).
Κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ νξηζηηθή απαγφξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηφκαηνπ πσιεηή ηξνθίκσλ ή
πνηψλ, ε νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή, αλαθαιεί ηελ άδεηα, πνπ έρεη ρνξεγήζεη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5
άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο.
Αξζξν 49
Ξιαλφδηνη θαη ζηάζηκνη κηθξνπσιεηέο ηξνθίκσλ ή πνηψλ
1. "Δπηηξέπεηαη ε δηάζεζε απφ πιαλφδηνπο ή ζηάζηκνπο κηθξνπσιεηέο κφλνλ ησλ θαησηέξσ αλαθεξφκελσλ εηδψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ:
α. Θνπινπξηψλ, ζηαθηδφςσκσλ θαη άιισλ εηδψλ θνπινπξνπνηταο.
β. Ππζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ ζνθνιαηνπνηταο, θαξακειινπνηταο θαη κπηζθνηνπνηταο, θαζψο θαη
"καιιηνχ ηεο γξηάο".
γ. Ρππνπνηεκέλσλ παγσηψλ.
δ. Δκθηαισκέλσλ αλαςπθηηθψλ πνηψλ.
ε. Νξηζκέλσλ μεξψλ θαξπψλ, φπσο είλαη ηα θπζηίθηα, ζηξαγάιηα, παζαηέκπνο, θνπληνχθηα, ζηαθίδεο θ.η.φκ., θαζψο θαη ηα θάζηαλα θαη θαιακπφθηα.
2. Δπίζεο επηηξέπεηαη ε πψιεζε απφ πιαλφδηνπο κηθξνπσιεηέο θαη ησλ θαησηέξσ εηδψλ, εθφζνλ
θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο δελ απαγνξεχεηαη ηνχην απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο άιισλ πνπξγείσλ, θαη ππφ ηνπο πεξηγξαθφκελνπο θαησηέξσ, θαηά πεξίπησζε, φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:
α. Ταξηψλ θαη άιισλ αιηεπκάησλ, πιελ θαηεςπγκέλσλ, εθφζνλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια δηαζθεπαζκέλα νρήκαηα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Θηεληαηξηθήο Λνκνζεζίαο.

β. Ρππνπνηεκέλσλ εηδψλ παληνπσιείνπ, πιελ ησλ επαιινίσησλ ηξνθίκσλ, ηα νπνία απαηηνχλ ζπληήξεζε ζε ςπγείν, εθφζνλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια δηαζθεπαζκέλα νρήκαηα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
γ. Νπσξνθεπεπηηθψλ, εθφζνλ ην ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ κεηαθνξηθφ κέζν δηαηεξείηαη απφιπηα θαζαξφ θαη ν πσιεηήο παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πσινπκέλσλ πξντφλησλ απφ θάζε είδνπο ξππάλζεηο.
Ξέξα απφ ηνπο αλσηέξσ πιαλφδηνπο πσιεηέο νπσξνθεπεπηηθψλ, νη παξαγσγνί νπσξνθεπεπηηθψλ ή
άιια πξφζσπα επηηξέπεηαη λα πσινχλ πεξηζηαζηαθψο, σο πιαλφδηνη ή ζηάζηκνη πσιεηέο, νξηζκέλα είδε νπσξνθεπεπηηθψλ (ι.ρ. βεξίθνθθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα, θαξπνχδηα, ζηαθχιηα, κήια, πνξηνθάιηα,
παηάηεο, αγθηλάξεο θ.η.φκ.) θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο ηεο παξαγσγήο ηνπο. Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο δελ
έρεη εθαξκνγή ε παξ. 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθαξκφδνληαη φκσο ηπρφλ ηζρχνπζεο ζπλαθείο πξνο
απηή δηαηάμεηο άιιεο Λνκνζεζίαο.
Πην εμήο δελ επηηξέπεηαη ε πψιεζε νπσξνθεπεπηηθψλ απφ κνλίκσο ζηάζηκνπο πσιεηέο (κε εμαίξεζε
ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ). Δμαηξεηηθά, νη αζθνχληεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο
παξνχζαο ην επάγγεικα ηνπ ζηάζηκνπ πσιεηή νπσξνθεπεπηηθψλ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, γηα φζν δηάζηεκα επηζπκνχλ, εθφζνλ ε νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή θξίλεη φηη
ζπληξέρνπλ νη απαξαίηεηεο γηα ηνχην πξνυπνζέζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηπρφλ ηζρχνπζαο άιιεο ζρεηηθήο Λνκνζεζίαο.
3. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε απφ πιαλφδηνπο ή ζηάζηκνπο κηθξνπσιεηέο άιισλ, πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ αλσηέξσ, επαιινίσησλ ηξνθίκσλ, φπσο είλαη ηα ζάληνπτηο, νη ηπξφπηηηεο θ.η.νκ., γηα ηα νπνία, ζε πεξηπηψζεηο δηαζέζεψο ηνπο απφ ηνπο αλσηέξσ πσιεηέο, δελ είλαη δπλαηφ λα εμαζθαιηζζνχλ νη
θαηάιιειεο ζπλζήθεο δηαηεξήζεψο ηνπο ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία έμσ απφ ηελ επηθίλδπλε δψλε ησλ
+10 κέρξη + 60 C πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ.
4. Ρα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 1 θαη 2 (πεξίπη. β) είδε ζα παξαζθεπάδνληαη ή/θαη ζα ζπζθεπάδνληαη
ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία.
Δπί ησλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ, ζα αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο,
πνπ θαζνξίδνπλ ν Θψδηθαο Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ θαη νη ζρεηηθέο γεηνλνκηθέο θαη Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο.
5. Ρα θνπινχξηα θαη ηα άιια αξηνζθεπάζκαηα, θαζψο θαη νη μεξνί θαξπνί, εθηφο απφ ηα θάζηαλα θαη
ηα θαιακπφθηα, ηα ηνπνζεηνχλαη ζε παιφθξαθηεο πξνζήθεο, νη νπνίεο ζα θιείλνπλ θαιά, ψζηε ην εζσηεξηθφ ηνπο λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ θνληνξηφ, ηηο κχγεο θαη άιιεο ξππάλζεηο.
Αλάινγα κέηξα ζα παίξλνληαη θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ "καιιηνχ ηεο γξηάο" απφ ηηο ξππάλζεηο, θαηά
ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ πξντφληνο ρεηξηζκψλ
(ζπληζηάηαη ηνπιάρηζηνλ ε θάιπςε ηνπ θαδαληνχ παξαζθεπήο ηνπ πξντφληνο κε θαηάιιειν θάιπκκα,
ην νπνίν ζα αθαηξείηαη κφλνλ θαηά ηνλ ρξφλν ιήςεσο ηνπ παξαζθεπάζκαηνο). Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα
γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παξαζθεπάζκαηνο μπιάθηα ζα είλαη ακεηαρείξηζηα θαη απφιπηα θαζαξά.
Ρα ηππνπνηεκέλα παγσηά ζα δηαηεξνχληαη ζε θαηάιιεια ςπγεία, θαηά πξνηίκεζε ειεθηξηθά, ππφ
ζηαζεξή ςχμε -10 C ηνπιάρηζηνλ.
Ζ ςχμε ησλ αλαςπθηηθψλ πνηψλ ζα γίλεηαη ζε ςπγεία, έζησ θαη πάγνπ, θαη κέρξη ηελ ηνπνζέηεζή
ηνπο ζ' απηά ζα δηαηεξνχληαη ζε ζθηεξά θαηδξνζεξά κέξε. Ζ ςχμε αλαςπθηηθψλ πάλσ ζε ηεκάρηα πάγνπ απαγνξεχεηαη.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ςχμεσο ησλ ςπγείσλ ζπληεξήζεσο ησλ επαιινίσησλ ηξνθίκσλ ζα ππάξρεη ζην
εζσηεξηθφ ηνχησλ ζεξκφκεηξν, ηνπνζεηεκέλν ζε θαηάιιειν ζεκείν γηα λα κελ θαηαζηξέθεηαη.
6. Γηα ηελ πψιεζε ησλ λσπψλ ςαξηψλ θαη άιισλ αιηεπκάησλ απφ πιαλφδηνπο ηρζπνπψιεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε είδνπο νρήκαηα κε ηζνζεξκηθφ ακάμσκα ή ζάιακν, ηνπ νπνίνπ ηα ηνηρψκαηα, ε
νξνθή θαη ην δάπεδν ζα είλαη επελδπκέλα εζσηεξηθά κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ή κε άιιν θαηάιιειν αδηαπφηηζην πιηθφ. Κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ θαη νπνηαδήπνηε
άιια επηηξεπφκελα απφ ηελ Θηεληαηξηθή Λνκνζεζία κέζα, θαηάιιεια θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο
Θηεληαηξηθήο πεξεζίαο.
Ρα λσπά ςάξηα θαη άιια αιηεχκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη εληφο θηβσηίσλ ή ηειάξσλ, ζπληεξνχκελα κε
ηξηκκέλν πάγν, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 43 ηεο παξνχζαο θαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Θηεληαηξηθήο Λνκνζεζίαο.

7. Γηα ηελ πψιεζε απφ πιαλφδηνπο πσιεηέο ησλ θαηά ηα αλσηέξσ επηηξεπφκελσλ εηδψλ παληνπσιείνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νρήκαηα κε θαηάιιειν ακάμσκα, πνπ ζα πιεξεί ηνπο φξνπο ηεο παξ. 6
άξζξνπ 46 ηεο παξνχζαο.
8. Νη πιαλφδηνη θαη ζηάζηκνη πσιεηέο ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζα έρνπλ βηβιηάξην πγείαο, ζην νπνίν ζα
θαίλεηαη φηη ν θάηνρφο ηνπ είλαη αθίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξ. 1 θαη 2
ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, θαη ζα είλαη θαζαξνί. Νη πσιεηέο εηδψλ ησλ παξ. 1 θαη 2 (πεξηπη. α θαη
β) ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα θνξνχλ αλνηθηφρξσκε κπινχδα.
9. Γηα ηε δηάζεζε ησλ αλαθεξφκσλ ζηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εηδψλ απαηηείηαη άδεηα
ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ πσιεηή, εθδηδφκελε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Αζηπλνκηθέο Γηαηάμεηο "πεξί ππαηζξίσλ επαγγεικάησλ" θαη θαηφπηλ βεβαηψζεσο ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο
πεξεζίαο, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε
ηεο δεκφζηαο πγείαο κέζα, πνπ επηβάιινπλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Θαη' εμαίξεζε, δελ απαηηείηαη ε βεβαίσζε ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζηάζηκνπ ή πιαλφδηνπ πσιεηή θάζηαλσλ θαη θαιακπνθηψλ, θαζψο θαη νπσξνθεπεπηηθψλ.
Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπο απηήο δελ εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο δηαζέζεσο ςαξηψλ ή άιισλ
αιηεπκάησλ απφ πιαλφδηνπο πσιεηέο, ζηηο νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο Θηεληαηξηθήο Λνκνζεζίαο.
Νη παξαγσγνί ησλ πξντφλησλ θνπινπξνπνηταο, ηππνπνηεκέλσλ παγσηψλ θαη εκθηαισκέλσλ αλαςπθηηθψλ πνηψλ νθείινπλ λα κε δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε πιαλφδηνπο ή ζηάζηκνπο πσιεηέο, αλ
πξνεγνπκέλσο δελ δηαπηζηψζνπλ φηη είλαη θάηνρνη ηεο αλσηέξσ άδεηαο.
Ζ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή αλαθαιεί ηελ άδεηα πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ πσιεηή ηξνθίκσλ ή πνηψλ
ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζα δηαπηζησζεί απφ ηνπο αξκφδηνπο πγεηνλνκηθνχο ππαιιήινπο φηη ν πσιεηήο δελ παίξλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκνζίαο πγείαο.
Αξζξν 50

Αξηνπνηεία θαη Ξξαηήξηα άξηνπ

1. Νξηζκνί:
α. Αξηνπνηείν είλαη κφληκν θηίζκα εηδηθά δηαξξπζκηζκέλν θαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλν, αλεμάξηεηα
απφ ηε δπλακηθφηεηά ηνπ, γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε άξηνπ, αξηνζθεπαζκάησλ γεληθά θαη ινηπψλ
ζθεπαζκάησλ ηξνθίκσλ, πνπ έρνπλ σο βάζε ην αιεχξη, πιελ ησλ δπκαξηθψλ. Αθφκε, ζην αξηνπνηείν
ςήλνληαη θαγεηά θαη άιια παξαζθεπάζκαηα (γιπθίζκαηα θιπ.) ηνπ Θνηλνχ.
Πην αξηνπνηείν είλαη δπλαηφ λα επηηξαπεί θαη ε παξαζθεπή γιπθηζκάησλ, θαζψο θαη ε πψιεζε, πιελ
ησλ πξντφλησλ αξηνπνηταο, θαη άιισλ εηδψλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ Αγνξαλνκηθψλ-γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθφζνλ ζα ζπληξέρνπλ νη αλαθεξφκελνη ζηηο παξ. 7 θαη 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο.
β. Θνηλά αξηνπνηεία είλαη απηά, ζηα νπνία ε παξαζθεπή ηνπ άξηνπ γίλεηαη κε ηα ρέξηα.
γ. Κεραληθά αξηνπνηεία είλαη απηά, ζηα νπνία ε παξαζθεπή ηνπ άξηνπ γίλεηαη κε κεραληθά κέζα.
δ. Αξηνο (ρσξίο άιιε έλδεημε) είλαη πξντφλ, πνπ παξαζθεπάδεηαη κε ςήζηκν, ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο ζε εηδηθνχο θιηβάλνπο, κάδαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ αιεχξη ζηηαξηνχ, λεξφ, δχκε θαη κηθξή
πξνζφηεηα αιαηηνχ.
Αλ γηα ηελ παξαζθεπή άξηνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αιεχξη άιινπ δεκεηξηαθνχ ή κείγκα αιεχξσλ άιισλ δεκεηξηαθψλ, ν άξηνο απηφο ζα θέξεη ηελ νλνκαζία ησλ δεκεηξηαθψλ απηψλ π.ρ. άξηνο αξαβνζίηνπ, άξηνο ζίηνπ κεηά ζηθάιεσο θ.η.φκ.
ε. Απιά ή θνηλά αξηνζθεπάζκαηα είλαη ηα πξντφληα αξηνπνηταο, πνπ δελ πεξηέρνπλ πξφζζεηεο χιεο,
θπξίσο ιηπαξέο θαη θπζηθέο γιπθαληηθέο, ή πεξηέρνπλ ηέηνηεο αιιά ζε κηθξέο πνζφηεηεο, ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ άξην, φπσο είλαη ηα θνηλά θνπινχξηα, ηα παμηκάδηα, νη θξπγαληέο, νη ιαγάλεο, ηα θξηηζίληα, ν δηππξίηεο άξηνο (γαιέηα), ηα εθηάδπκα θ.α.
ζη. Δηδηθά ή δαραξνπιαζηηθήο αξηνζθεπάζκαηα είλαη ηα πξντφληα αξηνπνηταο, πνπ πεξηέρνπλ απαξαίηεηα πξφζζεηεο χιεο, θπξίσο ιηπαξέο θαη θπζηθέο γιπθαληηθέο, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% γηα θάζε κηα απφ απηέο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ απνθηνχλ ραξαθηεξηζηηθή νζκή θαη γεχζε, θαη επνκέλσο δελ

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ άξηνπ, φπσο είλαη ηα θνπινπξάθηα ή παμηκάδηα
βαλίιιηαο, γιπθάληζνπ, καζηίραο, ζεζακηνχ, θαλέιιαο, ακκσλίαο, ζκπξλέηθα, κνπζηνθνχινπξα θ.α.
δ. Αιια ζθεπάζκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα παξαζθεπάδνληαη ζηα αξηνπνηεία, είλαη απηά, πνπ έρνπλ
βάζε ην αιεχξη θαη άιιεο βξψζηκεο χιεο, φπσο είλαη ηα δηάθνξα είδε πηηηψλ (ηπξφπηηηεο, ζπαλαθφπηηηεο, κπνπγάηζεο, θξνπαζάλ, θ.η.φκ.), ηα κεινκαθάξνλα, νη θνπξακπηέδεο, ηα βνπηήκαηα, ηα ηζνπξέθηα θ.η.φκ.
ε. Ξξαηήξην άξηνπ είλαη απηνηειέο θαη αλεμάξηεην θαηάζηεκα, ζην νπνίν πσινχληαη κφλνλ πξντφληα
αξηνπνηταο, δειαδή άξηνο, αξηνζθεπάζκαηα, απιά ή εηδηθά, θαη άιια ζθεπάζκαηα απφ απηά πνπ επηηξέπεηαη λα παξαζθεπάδνληαη ζηα αξηνπνηεία.
2. Ρα αξηνπνηεία θαη πξαηήξηα άξηνπ ιεηηνπξγνχλ βάζεη αδεηψλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο
εθδίδνληαη απφ ηνλ νηθείν Λνκάξρε, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 726/77, ηεο Α21218/77 (ΦΔΘ 1178/77η.Β') Θνηλήο απνθάζεσο ησλ πνπξγψλ Βηνκεραλίαο θαη Δλεξγείαο, Δκπνξίνπ
θαη Θνηλσλ. πεξεζηψλ θαη γεληθά ηεο ζρεηηθήο κε ηα αξηνπνηεία θαη ηα πξαηήξηα άξηνπ Λνκνζεζίαο.
Αδεηα ηνπ νηθείνπ Λνκάξρε απαηηείηαη επίζεο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία κέζα ζε αξηνπνηείν ησλ θαηαζηεκάησλ πσιήζεσο πξντφλησλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γάιαθηνο (πιελ ησλ ηπξνθνκηθψλ), εκθηαισκέλσλ
πνηψλ θαη άιισλ εηδψλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο Αγνξαλνκηθέογεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο, ηα νπνία ηδξχζεθαλ κεηά ηελ ηζρχ ηεο γεηνλνκηθήο-Αγνξαλνκηθήο Γηαηάμεσο
57/1968 (ΦΔΘ 432/4-9-68 η.Β') ή ζα ηδξπζνχλ ζην εμήο κέζα ζην αξηνπνηείν, θαζψο θαη ησλ εξγαζηεξίσλ δαραξνπιαζηηθήο, πνπ ηδξχζεθαλ κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Λ. 726/77 ή ζα ηδξπζνχλ ζην εμήο κέζα
ζηνλ ρψξν αξηνπνηείνπ.
Ζ γεηνλνκηθή πεξεζία εκπιεθφκελε κφλν ζηηο δηαδηθαζίεο ρνξεγήζεσο ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο
αξηνπνηείσλ θαη πξαηεξίσλ άξηνπ, θαζψο θαη ησλ εγθαηαζηεκέλσλ ζηα αξηνπνηεία εξγαζηεξίσλ δαραξνπιαζηηθήο θαη θαηαζηεκάησλ, πνπ επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο-γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο, λα ιεηηνπξγνχλ ζηνπο ρψξνπο ησλ αξηνπνηείσλ, εμεηάδεη αλ ζπληξέρνπλ
νη πγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη ησλ άιισλ ηζρπνπζψλ ζρεηηθψλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ θαη γεληθά ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο ζρεηηθήο Λνκνζεζίαο, θαη γλσκνδνηεί γηα ηε ρνξήγεζε ή κε ηεο δεηνχκελεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο.
Δμαηξεηηθά, νη αλαθεξφκελνη ζην εκβαδφλ θαη ζην χςνο ησλ δηακεξηζκάησλ ησλ αξηνπνηείσλ φξνη,
εμεηάδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ησλ αξηνπνηείσλ απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία Βηνκεραλίαο ηεο Λνκαξρίαο, ε νπνία θαη γλσκνδνηεί γηα ηε ζπλδξνκή ησλ φξσλ ηνχησλ.
Πε πεξηπηψζεηο αιιαγήο θνξέα (κεηαβίβαζε) αξηνπνηείνπ ή πξαηεξίνπ άξηνπ ή/θαη ησλ ιεηηνπξγνχλησλ λφκηκα ζε αξηνπνηείν θαηαζηεκάησλ ή εξγαζηεξίσλ δαραξνπιαζηηθήο απαηηείηαη λέα άδεηα, πνπ
ρνξεγείηαη απφ ηνλ νηθείν Λνκάξρε ζην φλνκα ηνπ λένπ θνξέα. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απηήο ε
αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία εμεηάδεη αλ ην αξηνπνηείν θαη ηα ηπρφλ ιεηηνπξγνχληα ζ' απηφ θαηαζηήκαηα ή ην πξαηήξην άξηνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πγηεηλή
θαη ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπο (ηνίρνη, δάπεδα, νξνθέο, χδξεπζε, απνρέηεπζε, αεξηζκφο,
θσηηζκφο, θαηαζθεπή απνζήθεο, απνρσξεηεξίσλ θιπ. ρψξσλ ππεξεζίαο, πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο εμνπιηζκφο θ.ιπ.) ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη γεληθά ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
ζρεηηθήο Λνκνζεζίαο θαη γλσκνδνηεί ζρεηηθά.
3. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αξηνπνηείσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ Θεθαιαίνπ γηα
ηνπο γεληθνχο φξνπο, πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θαηαζηήκαηα θαη εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. ηεο 25/8-13/9/1934, ηνπ Λ. 726/77 θαη ηεο Α21218/7/Θνηλήο πνπξγηθήο απνθάζεσο θαη γεληθά ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο Λνκνζεζίαο γηα ηα αξηνπνηεία θαη πξαηήξηα άξηνπ.
Ηδηαίηεξα, ηα αξηνπνηεία ζα πιεξνχλ ηνπο θαησηέξσ πγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:
α. Ρν νίθεκα ζα είλαη κφληκεο θαηαζθεπήο κε εμσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη εζσηεξηθά ρσξίζκαηα ζηέξεεο
θαη άθαπζηεο θαηαζθεπήο. Ρα δάπεδα ζα θαιχπηνληαη θαζνιηθά απφ ζπλερέο, αδηαπφηηζην, ιείν θαη κε
εχζξηπην πιηθφ θαη δελ ζα βξίζθνληαη ρακειφηεξα ησλ 20 εθζηκ. απφ ηε ζηάζκε ηνπ πξν ηεο εηζφδνπ
ηνπ αξηνπνηείνπ πεδνδξνκίνπ. Νη επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ ζα παξνπζηάδνπλ θιίζεηο πξνο θξεάηηα δαπέδνπ, εθνδηαζκέλα κε ζηθψληα, ηα ζηφκηα, ησλ νπνίσλ ζα θαιχπηνληαη κε κεηαιιηθέο ζράξεο, ζηηο
νπνίεο ηα θελά δελ ζα είλαη κεγαιχηεξα ησλ 5 ριζηκ.
β. Ρν χςνο ζα είλαη αλάινγν κε ηε δπλακηθφηεηα εκεξήζηαο παξαγσγήο άξηνπ, ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. ηεο 25/8-13/9/34 θαη ηνπ Λ. 726/77.

γ. Θα ππάξρνπλ ηα θαησηέξσ δηακεξίζκαηα, ην θαζέλα απφ ηα νπνία ζα έρεη εκβαδφλ ην πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 17 θαη 18 ηνπ Ξ.Γ. ηεο 25/8-13/9/34 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ.
726/77.
Γηακεξίζκαηα θιηβάλνπ θαη θιηβαλίζεσο.
Γηακεξίζκαηα δπκσηεξίνπ, ην νπνίν ζα είλαη ρσξηζκέλν απφ ηνπο άιινπο ρψξνπο. Θαη' εμαίξεζε,
ζηα κεραληθά αξηνπνηεία ην δπκσηήξην κπνξεί λα απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ δηακεξίζκαηνο θιηβάλνπ θαη
θιηβαλίζεσο, αλ ν θιίβαλνο είλαη ειεθηξηθφο ή αλ ε εζηία δελ βξίζθεηαη πξνο ην κέξνο ηνπ δπκσηεξίνπ.
Γηακέξηζκα πξνδπκψζεσο, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην κφλν ζηα κεραληθά αξηνπνηεία δπλακηθφηεηαο
παξαγσγήο άξηνπ πάλσ απφ 5.000 ριγξκ. εκεξεζίσο.
Απνζήθε θαχζηκεο χιεο. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο ππάξμεσο απνζήθεο θαπζίκσλ, ε ζέζε απηήο θαη ν
ηξφπνο θαηαζθεπήο ηεο εμεηάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία Βηνκεραλίαο ηεο Λνκαξρίαο.
Γηακέξηζκα πσιήζεσο άξηνπ.
Απνζήθε αιεχξσλ, ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζηνλ ηζφγεην ρψξν ηνπ αξηνπνηείνπ, εθηφο αλ ππάξρνπλ
κεραληθά κέζα αλπςψζεσο ησλ αιεχξσλ (αλαβαηφξηα, ζηιφ θ.η.φκ.), νπφηε κπνξεί λα βξίζθεηαη ζην
ππφγεην.
Απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ, εκβαδνχ ηθαλνχ λα πεξηιάβεη ηα αηνκηθά ηκαηηνθπιάθηα ησλ εξγαδνκέλσλ.
Ξιπληήξην, δειαδή ν ρψξνο ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη νη ληπηήξεο πξνζσπηθνχ. Ν αξηζκφο ησλ ληπηήξσλ θαη ησλ θξνπλψλ ζα είλαη αλάινγνο κε ηελ εκεξήζηα παξαγσγηθφηεηα ηνπ αξηνπνηείνπ θαη ζα
αληηζηνηρεί έλαο ηνπιάρηζηνλ ληπηήξαο κε θξνπλφ γηα θάζε 3.000 ριγξκ. Ξαξαγφκελνπ εκεξεζίσο
άξηνπ. Γηα θάζε ληπηήξα απαηηείηαη εκβαδφλ 2 η.κ. ηνπιάρηζηνλ. Αλ ε εκεξήζηα παξαγσγηθφηεηα κεραληθνχ αξηνπνηείνπ είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ 6.000 ριγξκ., ην πιπληήξην ζα είλαη εθνδηαζκέλν
θαη κε θαηαησληζηηθφ ινπηήξα (ληνπο) γηα θάζε 6.000 ριγξκ. Ξαξαγφκελνπ εκεξεζίσο άξηνπ, ζα αληηζηνηρεί δε ζε θάζε ηέηνην ινπηήξα επηθάλεηα δαπέδνπ 2 η.κ. ηνπιάρηζηνλ.
Απνρσξεηήξηα πξνζσπηθνχ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζα είλαη αλάινγνο ηεο εκεξήζηαο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ αξηνπνηείνπ, σο αθνινχζσο:
Γηα παξαγσγηθφηεηα κέρξη 4.000 ριγξκ. έλα απνρσξεηήξην.
Γηα παξαγσγηθφηεηα απφ 4000 κέρξη 10.000 ριγξκ. δχν απνρσξεηήξηα.
Γηα παξαγσγηθφηεηα απφ 10.000 κέρξη 20.000 ριγξκ. ηξία απνρσξεηήξηα.
Γηα παξαγσγηθφηεηα πάλσ απφ 20.000 ριγξκ. ν αξηζκφο ησλ απνρσξεηεξίσλ απμάλεηαη θαηά έλα
γηα θάζε επί πιένλ 10.000 ριγξκ.
δ. Ρα απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ, ην πιπληήξην θαη ηα απνρσξεηήξηα απνηεινχλ ηνπο ρψξνπο ππεξεζίαο. Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαμχ ησλ ρψξσλ ηνχησλ παξεκβνιή νπνηνπδήπνηε ρψξνπ εξγαζίαο ή απνζήθεο, θαζψο θαη ε άκεζε επηθνηλσλία ησλ ρψξσλ ππεξεζίαο κε ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Δπίζεο δελ
επηηξέπεηαη ε χπαξμε ρψξσλ ππεξεζίαο πάλσ απφ ηνπο θιηβάλνπο, εθηφο αλ έρνπλ ιεθζεί επαξθή,
θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο Βηνκεραλίαο ηεο Λνκαξρίαο κέηξα ζεξκνκνλψζεσο ηνπ δαπέδνπ γηα ηελ απνηξνπή ηεο κεηαδφζεσο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θιηβάλσλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο.
ε. Νια ηα αλσηέξσ δηακεξίζκαηα ζα είλαη ρσξηζκέλα κεηαμχ ηνπο κε ρσξίζκαηα κφληκεο, ζηέξεεο
θαη άθαπζηεο θαηαζθεπήο (ηνίρνη). Δμαηξεηηθά, ην δπκσηήξην ησλ κεραληθψλ αξηνπνηείσλ κπνξεί λα
απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πξν ησλ θιηβάλσλ ρψξνπ θιηβαλίζεσο, αλ νη ρξεζηκνπνηνχκελνη θιίβαλνη είλαη
ειεθηξηθνί ή, ζε πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη θαχζηκε χιε (πεηξέιαην, μχια θ.η.φκ.), αλ ε εζηία δελ βξίζθεηαη πξνο ην κέξνο ηνπ δπκσηεξίνπ.
ζη. Νη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ φισλ ησλ αλσηέξσ ρψξσλ εξγαζίαο θαη ππεξεζίαο, πιελ
ηεο απνζήθεο, κέρξη 1,80 κ. χςνπο, ζα είλαη αδηαπφηηζηεο θαη ιείεο, ειαηνρξσκαηηζκέλεο ή θαιπκκέλεο κε πιαθίδηα εθπαισκέλεο πνξζειάλεο, νη ινηπέο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ θαη ηεο νξνθήο ζα είλαη
ιείεο, ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζα πδξνρξσκαηίδνληαη ζπρλά.
Ζ θαηαζθεπή ησλ ρψξσλ ηεο απνζήθεο θαη ησλ ρψξσλ εξγαζίαο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 28
θαη 25, 30 αληίζηνηρα.

Ν πξνζάιακνο ζηα απνρσξεηήξηα δελ είλαη απαξαίηεηνο, αλ κεηαμχ ηνχησλ θαη ησλ ρψξσλ εξγαζίαο ηνπ αξηνπνηείνπ παξεκβάιεηαη θάπνηνο άιινο ρψξνο ππεξεζίαο (πιπληήξην ή απνδπηήξην).
δ. Ζ απαγσγή ησλ θαπλψλ, ηεο αηζάιεο θαη ησλ αεξίσλ θαχζεσο ηεο θαχζηκεο χιεο, θαζψο θαη ησλ
αεξίσλ θαη νζκψλ, πνπ παξάγνληαη θαηά ην ςήζηκν ηνπ άξηνπ θαη ησλ θαγεηψλ, γιπθηζκάησλ θιπ.,
ζα γίλεηαη πιήξσο κε εηδηθφ απαγσγηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηεο παξνχζαο.
Δμαηξεηηθά, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ ην αλσηέξσ απαγσγηθφ ζχζηεκα ηα
αξηνπνηεία, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξηθνχο θιηβάλνπο, ζα παίξλνληαη φκσο κέηξα εμνπδεηεξψζεσο
ησλ παξαγφκελσλ θαηά ην ςήζηκν ηνπ άξηνπ, ησλ θαγεηψλ, γιπθηζκάησλ θιπ. αηκψλ θαη νζκψλ.
4. Ν άξηνο θαη γεληθά ηα πξντφληα αξηνπνηταο, κεηά ηελ εμαγσγή ηνπο απφ ηνπο θιηβάλνπο θαη ψζπνπ λα απνθηήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πξνζήθεο θιεηζηέο κε
ζπξκαηφπιεγκα Λν 16, νη νπνίεο ζα βξίζθνληαη ζε ρψξνπο, πνπ δελ επεξεάδνληαη απφ ηνλ θνληνξηφ,
θαη αθνινχζσο ζα κεηαθέξνληαη ζε θιεηζηέο παιφθξαθηεο πξνζήθεο ζηνλ ρψξν πσιήζεσο, ψζηε λα
πξνθπιάζζνληαη απφ ηηο κχγεο θαη άιια βιαβεξά έληνκα, ηνπο πνληηθνχο, ηνλ θνληνξηφ θαη θάζε είδνπο άιιεο ξππάλζεηο θαη κνιχλζεηο.
Γελ επηηξέπεηαη ε ςειάθεζε ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ απφ ηνπο πειάηεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο, γηα ηπρφλ δε ηέηνηεο παξαιείςεηο ηελ επζχλε θέξεη ν θαηαζηεκαηάξρεο.
5. Ρα θαγεηά, ηα γιπθίζκαηα θαη άιια παξαζθεπάζκαηα ηνπ Θνηλνχ, κεηά ηελ εμαγσγή ηνπο απφ
ηνπο θιηβάλνπο θαη κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπο, ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πξνζήθεο
θιεηζηέο κε ζπξκαηφπιεγκα Λν 16, νη νπνίεο ζα βξίζθνληαη ζε κέξε πνπ δελ επεξεάδνληαη απφ ηνλ
θνληνξηφ, ηηο κχγεο θαη άιιεο ξππάλζεηο θαη κνιχλζεηο.
6. Γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ αξηνπνηταο απφ ην αξηνπνηείν ζε θαηαζηήκαηα πσιήζεσο ηνχησλ
(πξαηήξηα άξηνπ) ή ζε εζηηαηφξηα, ηδξχκαηα θ.ιπ. ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νρήκαηα κε θαηάιιειν ακάμσκα, θιεηζηφ απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ, ψζηε ην εζσηεξηθφ ηνπ λα εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ θνληνξηφ
θαη θάζε είδνπο άιιεο ξππάλζεηο, δηαηεξνχκελν θαζαξφ. Ρα νρήκαηα απηά ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ αξηνπνηταο, ζην εμσηεξηθφ δε ηνχησλ ζα αλαγξάθνληαη ηα
ζηνηρεία ηεο επηρεηξήζεσο πνπ εμππεξεηνχλ. Γηα ηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ νρεκάησλ δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε άδεηα.
Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά πξντφλησλ αξηνπνηταο κε κεηαθνξηθά κέζα ρξεζηκνπνηνχκελα θαη γηα άιινπο ζθνπνχο, φπσο είλαη ε κεηαθνξά αηφκσλ ή εηδψλ άζρεησλ κε ηα αλσηέξσ είδε. Δμαηξεηηθά, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πξντφλησλ αξηνπνηταο κε νρήκαηα ρξεζηκνπνηνχκελα θαη γηα άιινπο ζθνπνχο
(πιελ ηεο κεηαθνξάο ξππαξψλ αληηθεηκέλσλ ή ηνμηθψλ πιψλ ή πγξψλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν δπζκελψο ηα πξντφληα απηά), εθφζνλ ηα κεηαθεξφκελα είδε αξηνπνηταο
ζα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά θηβψηηα, μχιηλα, επελδπκέλα εζσηεξηθά κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, ή κεηαιιηθά ή πιαζηηθά, επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο, ηα νπνία ζα θιείλνπλ εξκεηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ.
7. Ρα αξηνπνηεία, πνπ ιεηηνπξγνχλ πξηλ απφ ηε 19/9/68, εκεξνκελία ελάξμεσο ηζρχνο ηεο 57/1968
γεηνλνκηθήο-Αγνξαλνκηθήο Γηαηάμεσο, κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ ζην δηακέξηζκα πσιήζεσο άξηνπ θαη
πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο θαη γάιαθηνο (πιελ ησλ ηπξνθνκηθψλ), θαζψο θαη εκθηαισκέλα πνηά, έζησ θαη αλ δελ ππάξρεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ πεξίζζηνο ρψξνο, πέξα απφ ηνλ απαηηνχκελν γηα ην δηακέξηζκα ηνχην, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. ηεο 25/8-13/9/34, ηνπ Λ. 726/77 θαη γεληθά ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηα αξηνπνηεία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ ζπληεξήζεσο ησλ επαιινίσησλ ηξνθίκσλ (ςπγεία θ.ιπ.).
Ρα αξηνπνηεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κεηά ηε 19/9/68 κπνξνχλ, θαηφπηλ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ
παξ. 2 (δεχηεξν εδάθην) ηνπ παξφληνο άξζξνπ άδεηαο, λα δηαζέηνπλ ζην δηακέξηζκα πσιήζεσο άξηνπ
θαη πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο θαη γάιαθηνο (πιελ ησλ ηπξνθνκηθψλ), θαζψο θαη εκθηαισκέλα πνηά,
κφλνλ εθφζνλ, πέξα απφ ηνλ απαηηνχκελν γηα ην δηακέξηζκα ηνχην ρψξν, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. ηεο 25/8-13/9/34, ηνπ Λ. 726/77 θαη γεληθά ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο
γηα ηα αξηνπνηεία, ππάξρεη επί πιένλ ρψξνο 15 η.κ. ηνπιάρηζηνλ θαη ν θαηάιιεινο γηα ηε ζπληήξεζε
ησλ επαιινίσησλ ηξνθίκσλ εμνπιηζκφο.
Ξέξα απφ ηα πξντφληα αξηνπνηταο, δελ επηηξέπεηαη λα πσινχληαη ζηα αξηνπνηεία άιια είδε, εθφζνλ
δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή ή ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο άιιεο γεηνλνκηθέο-Αγνξαλνκηθέο
Γηαηάμεηο θαη δελ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ πξνυπνζέζεηο.
8. Δπηηξέπεηαη, θαηφπηλ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξ. 2 (δεχηεξν εδάθην) ηνπ παξφληνο άξζξνπ
άδεηαο, ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζε αξηνπνηείν εξγαζηεξίνπ δαραξνπιαζηηθήο θαη παξεκθεξψλ
παξαζθεπαζκάησλ, εθφζνλ ζα ππάξρεη, πέξα απφ ηνπο απαηηνχκελνπο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία

γηα ηα αξηνπνηεία (Ξ.Γ. ηεο 25/8-13/9/34, Λ. 726/77 θ.ιπ.), ρψξνπο εξγαζίαο, θαη επί πιένλ θαηάιιεινο ρψξνο εκβαδνχ 30 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, ζαθψο ρσξηζκέλνο απφ ηα άιια δηακεξίζκαηα ηνπ αξηνπνηείνπ κε ρψξηζκα απφ άθαπζηα πιηθά (ηνίρνο θ.η.φκ.). Θαηά ηα άιια, θαη ηδηαίηεξα γηα φ,ηη αθνξά
ηελ θαηαζθεπή, ηε ζπγθξφηεζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ, ην αλσηέξσ εξγαζηήξην ζα πιεξεί ηνπο φξνπο
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ θαζνξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ Θεθαιαίνπ θαη ηνπ άξζξνπ 39 ηεο παξνχζαο, θαη γεληθά ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο ζρεηηθήο Λνκνζεζίαο.
9. Απαγνξεχεηαη ε ίδξπζε θνπινπξνπνηείσλ θαη ακηγψλ θιηβάλσλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ γηα ην ςήζηκν
θαγεηψλ, γιπθηζκάησλ θαη θάζε είδνπο άιισλ παξαζθεπαζκάησλ ηνπ Θνηλνχ. Γηα ηνπο ιεηηνπξγνχληεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Λ. 726/77 (15/10/77) ακηγείο θιηβάλνπο θαη θνπινπξνπνηεία εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λφκνπ ηνχηνπ.
10. Ρα απαζρνινχκελα ζηα αξηνπνηεία άηνκα ζα είλαη πγηή θαη απφιπηα θαζαξά, ζα θνξνχλ δε θαηά
ηελ ψξα ηεο εξγαζίαο ηνπο ιεπθή ή αλνηθηφρξσκε κπινχδα θαη, εθφζνλ αζρνινχληαη κε ηελ παξαζθεπή ηνπ άξηνπ θαη άιισλ πξντφλησλ αξηνπνηταο, θαζψο θαη γιπθηζκάησλ ή άιισλ παξαζθεπαζκάησλ, νκνηφρξσκε πνδηά θαη ζθνχθν.
Ζ γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί λα επηβάιεη ζε αξηνπνηεία ηελ πξφζιεςε ππαιιήισλ ηακία, αλ θξίλεη φηη ε πειαηεηαθή θίλεζε ηνπο παξέρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα.
11. Γεληθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32, 33, 34, 35 θαη 36 ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαη θαη ζηα αξηνπνηεία.
12. Γηα ηε ιεηηνπξγία λεντδξπνκέλνπ Ξξαηεξίνπ άξηνπ απαηηείηαη ηζφγεηνο ρψξνο, εκβαδνχ 12 η.κ.
ηνπιάρηζηνλ, ζαθψο δηαρσξηζκέλνο θαη απφιπηα αλεμάξηεηνο κε μερσξηζηή είζνδν επί νδνχ ή ζηνάο,
ζηνλ νπνίν ζα ππάξρνπλ απαξαίηεηα πξνζήθε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ άξηνπ θαη ησλ άιισλ εηδψλ
αξηνπνηταο απφ ηηο ξππάλζεηο θαη ληπηήξαο κε εγθαηάζηαζε πδξεχζεσο θαη απνρεηεχζεσο. Θαηά ηα
άιια θαη ηδηαίηεξα γηα φ,ηη αθνξά ηελ θαηαζθεπή, ηε ζπγθξφηεζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ, ην αλσηέξσ
θαηάζηεκα ζα πιεξεί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ θαζνξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
πξνεγνχκελνπ Θεθαιαίνπ θαη ηνπ άξζξνπ 43 ηεο παξνχζαο θαη γεληθά ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
Ζ χπαξμε απνρσξεηεξίνπ ζηα Ξξαηήξηα άξηνπ δελ είλαη απαξαίηεηε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 2 παξίπη. ε άξζξνπ 25 ηεο παξνχζαο πξνυπνζέζεηο. Νκσο, ηπρφλ ππάξρνλ απνρσξεηήξην ζα πιεξεί ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 5 εδ. α πεξίπη.
(4)ηνπ άξζξνπ 43 ηεο παξνχζαο.
Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε ζηα Ξξαηήξηα άξηνπ άιισλ εηδψλ, πέξα απφ ηα πξντφληα αξηνπνηταο, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία Ξξαηεξίνπ άξηνπ σο ηκήκαηνο κηθηνχ θαηαζηήκαηνο ηξνθίκσλ ρσξίο ζαθή δηαρσξηζκφ ηνχηνπ απφ ην άιιν θαηάζηεκα θαη ηδηαίηεξε είζνδν.

Αξζξν 51
Νξνη ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ ζε ρσξηά κε πιεζπζκφ θάησ
ησλ 2.000 θαηνίθσλ
1. Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 κέρξη θαη 46 ηεο παξνχζαο, γηα ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο,
πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ, (πιελ ησλ άξζξσλ 41 θαη 44 γηα ηα
Θέληξα Γηαζθεδάζεσο θαη ηηο ππεξαγνξέο ηξνθίκσλ, αληίζηνηρα, θαη απηψλ πνπ ξεηψο αλαθέξνληαη
θαησηέξσ ζην παξφλ άξζξν) δελ εθαξκφδνληαη ζηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ, πνπ ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζε ρσξηά κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ, πιελ εθείλσλ πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί αξκνδίσο σο ηνπξηζηηθά θαη ησλ ηνπνζεζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε ηνπξηζηηθή θίλεζε (αξραηνινγηθνί ρψξνη, ζπγθνηλσληαθνί θφκβνη, εζληθνί δξφκνη θ.η.φκ.).
2. Ρα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ, ηα νπνία ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζε ρσξηά κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξναλαθεξφκελσλ εμαηξέζεσλ, ζα πιεξνχλ
ηνπο θαησηέξσ βαζηθνχο φξνπο πγηεηλήο:
α. Ρν νίθεκα ζα είλαη κφληκεο θαηαζθεπήο (ιηζφθηηζην, πιηζφθηηζην ή άιιε παξφκνηα θαηαζθεπή).
Υο νίθεκα κφληκεο θαηαζθεπήο ζεσξείηαη θαη ην πξνπαξαζθεπαζκέλν ιπφκελν νίθεκα, εθφζνλ έρεη
εγθαηαζηαζεί ζε ζηαζεξή βάζε απφ κπεηφλ θαη γεληθά πιεξεί ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο ηνπ Γεληθνχ Νηθνδνκηθνχ Θαλνληζκνχ θαη ηεο παξνχζαο ή άιιεο ζρεηηθήο γεηνλνκηθήο
Γηαηάμεσο. Γελ επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαηαζηεκάησλ ζε παξαπήγκαηα απφ
μχια, ιακαξίλεο ή άιια παξεκθεξή πξφρεηξα πιηθά.

Πε πεξηπηψζεηο λφκηκεο ρξήζεσο ππφγεηνπ ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε λεντδξπφκελνπ θαηαζηήκαηνο ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 15
ηεο παξνχζαο δηθαηνινγεηηθά, ζηα νπνία ζα θαίλεηαη φηη ν ππφγεηνο ρψξνο είλαη ρψξνο θπξίαο ρξήζεσο πξννξηδφκελνο γηα θαηάζηεκα, φηη εμαζθαιίδεηαη ν πιήξεο αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ θαη ε αθίλδπλε
ειεθηξνδφηεζή ηνπ θαη φηη έρνπλ ιεθζεί ηα απαξαίηεηα κέηξα ππξαζθαιείαο θαη αζθαιείαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πειαηψλ ζε πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ.
β. Ν ρψξνο ζα είλαη αλάινγνο κε ην είδνο θαη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, ελ ειιείςεη, ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε θπθινθνξία ησλ πειαηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα απνθιείεηαη ε ζπκθφξεζε
ηνχηνπ κε εκπνξεχκαηα θαη έπηπια, γηα λα γίλεηαη εχθνια ν θαζαξηζκφο ηνπ θαη πάλησο δελ ζα είλαη
κηθξφηεξνο απφ 12 η.κ.
Δηδηθφηεξα, πξνθεηκέλνπ γηα εζηηαηφξηα, νηλνκαγεηξεία, ςεηνπσιεία θαη άιια θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία παξαζθεπάδνληαη θαη πξνζθέξνληαη ζε θαζηζκέλνπο πειάηεο θαγεηά ή γιπθίζκαηα, ν ρψξνο ησλ
θαηαζηεκάησλ ηνχησλ ζα είλαη 15 η.κ. ηνπιάρηζηνλ (απαηηνχκελνο ειάρηζηνο ρψξνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ 8 η.κ., ηνπ ζπζηήκαηνο πιχζεσο ζθεπψλ 4 η.κ., ηνπ ςπγείνπ θιπ. 3
η.κ.), απμαλφκελνο θαηά 1 η.κ. γηα θάζε ρξεζηκνπνηνχκελν θάζηζκα θαη θαηά ην απαξαίηεην γηα ην
απνρσξεηήξην εκβαδφλ.
Ξξνθεηκέλνπ γηα θαθελεία, κπαξ θαη άιια παξφκνηα θαηαζηήκαηα, ν ρψξνο ηνχησλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 8 η.κ. (απαηηνχκελνο ειάρηζηνο ρψξνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ 4 η.κ., ηνπ
ζπζηήκαηνο πιχζεσο ησλ ζθεπψλ 2 η.κ., ηνπ ςπγείνπ θιπ. 2 η.κ.), απμαλφκελνο θαηά 1 η.κ. γηα θάζε
ρξεζηκνπνηνχκελν θάζηζκα θαη θαηά ην απαξαίηεην γηα ην απνρσξεηήξην εκβαδφλ.
Ξξνθεηκέλνπ γηα νβειηζηήξηα, ν ρψξνο ηνχησλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 η.κ. (απαηηνχκελνο ειάρηζηνο ρψξνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ςεζηαξηάο 4 η.κ., ηνπ ζπζηήκαηνο πιχζεσο ζθεπψλ 4 η.κ., ηνπ
ςπγείνπ θιπ. 2 η.κ.),απμαλφκελνο θαηά 1 η.κ. γηα θάζε ρξεζηκνπνηνχκελν θάζηζκα θαη θαηά ην
απαξαίηεην γηα ην απνρσξεηήξην εκβαδφλ.
Πε πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο σο κηθηψλ δχν ή πεξηζζνηέξσλ θαηαζηεκάησλ, πνπ αλήθνπλ ζε κηα απφ
ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ νκάδεο, ην θαζέλα απφ ηα θαηαζηήκαηα απηά ζα
είλαη εγθαηαζηεκέλν ζε ηδηαίηεξν, λνεηψο ρσξηζκέλν, ρψξν εκβαδνχ ίζνπ ηνπιάρηζηνλ κε ην
αλσηέξσ θαζνξηδφκελν γηα θάζε είδνπο θαηαζηήκαηνο εκβαδφλ.
Θαη' εμαίξεζε, ζε πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο σο κηθηψλ θαθελείσλ ή κπαξ θαη θαηαζηεκάησλ παξαζθεπήο θαγεηψλ ή γιπθηζκάησλ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ, ηνπ ζπζηήκαηνο πιχζεσο ζθεπψλ, ηνπ ςπγείνπ θιπ. αξθεί ρψξνο 15 η.κ., κε ηελ αλάινγε ζπγθξφηεζε εζηηαηνξίνπ ή
νηλνκαγεηξίνπ ή ςεηνπσιείνπ ή δαραξνπιαζηείνπ θιπ., ν νπνίνο ζα είλαη θνηλφο γηα ηηο αληίζηνηρεο
ιεηηνπξγίεο φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ κηθηνχ θαηαζηήκαηνο. Πε πεξηπηψζεηο φκσο ιεηηνπξγίαο σο κηθηψλ θαθελείσλ ή κπαξ θαη νβειηζηεξίνπ ζα ππάξρεη ρψξνο παξαζθεπαζηεξίνπ ηνπ θαθελείνπ ή
κπαξ 4 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, ρψξνο πιχζεσο ζθεπψλ, θνηλφο γηα ην θαθελείν ή κπαξ θαη ην νβειηζηήξην,
4 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, ρψξνο ςπγείνπ θιπ. 2 η.κ. ηνπιάρηζηνλ θαη ηδηαίηεξνο ρψξνο, κέζα ζην θαηάζηεκα ή έμσ απ' απηφ (ζηελ απιή ή ζηελ πξαζηά), γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ςεζηαξηάο ηνπ
νβειηζηεξίνπ 4 η.κ. ηνπιάρηζηνλ.
γ. Ρν χςνο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα είλαη ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Νηθνδνκηθνχ Θαλνληζκνχ. Αλ απφ βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο Ξνιενδνκίαο
ή ηεο Θνηλνηηθήο Αξρήο πξνθχπηεη φηη θαηά ηνλ ρξφλν νηθνδνκήζεσο ηνπ θηηξίνπ, ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην θαηάζηεκα, δελ ίζρπαλ ζην ρσξηφ, πνπ βξίζθεηαη ηνχην, νη δηαηάμεηο ηνπ Γ.Ν.Θ., κπνξεί λα γίλεη
δεθηφ θαη κηθξφηεξν χςνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή, ελ ειιείςεη, ηεο
γεηνλνκηθήο πεξεζίαο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξν ησλ 2,20κ.
Αλ θαηάζηεκα ζηεγάδεηαη ζε ππφγεην, ραξαθηεξηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία Ξνιενδνκίαο σο
ρψξνο θπξίαο ρξήζεσο, ην χςνο ηνχηνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,50 κ.
δ. Νη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ζα είλαη ιείεο θαη ζα πδξνρξσκαηίδνληαη ζπρλά γηα λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο, εθηφο αλ ν θαηαζηεκαηάξρεο επηζπκεί λα ηηο ρξσκαηίζεη κε ειαηφρξσκα ή πιαζηηθφ ρξψκα,
νπφηε ζα θξνληίδεη γηα ηνλ ηαθηηθφ θαζαξηζκφ ηνπο κε πιχζηκν.
Απαγνξεχεηαη ε επηθάιπςε ησλ ηνίρσλ ησλ αλσηέξσ θαηαζηεκάησλ κε ςάζεο ή άιια, κε αδηαπφηηζηα πιηθά, πνπ δελ επηδέρνληαη πιχζηκν. Αλ ν θαηαζηεκαηάξρεο επηζπκεί ηελ επηθάιπςε ησλ ηνίρσλ
ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ γηα ιφγνπο δηαθνζκεηηθνχο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ αδηάβξνρε ηαπεηζαξία ή αθφκε θαη ζηηιβσκέλν μχιν. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε επηθφιιεζε ζηνπο ηνίρνπο αθηζψλ, ιηζνγξαθηψλ, θ.ιπ. δηαθνζκεηηθψλ, δηαθσηηζηηθψλ θαη ελεκεξσηηθψλ έληππσλ πιηθψλ,
εθηφο αλ αλαξηψληαη ηνπνζεηεκέλα ζε παιφθξαθηα πιαίζηα ή είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζθιεξφ ραξηφλη (εκεξνιφγηα ηνίρνπ) θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα δηαηεξνχληαη θαζαξά.

Ν ρξσκαηηζκφο ησλ ηνίρσλ ζα γίλεηαη κε αλνηθηά ρξψκαηα, κε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζην ιεπθφ. Ζ
ρξεζηκνπνίεζε ζθνχξσλ ρξσκάησλ γηα ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ ηνίρσλ ησλ θαηαζηεκάησλ πξέπεη λα
απνθιείεηαη.
ε. Ζ νξνθή ζα είλαη θαιήο θαηαζθεπήο κε ιεία επηθάλεηα θαη ειαηνρξσκαηηζκέλε, αλ είλαη μχιηλε, ή
πδξνρξσκαηηζκέλε, αλ είλαη απφ αζβεζηνθνλία.
Αλ ν ρψξνο θαηαζηήκαηνο θαιχπηεηαη κε θεξακσηή ή παξφκνηαο θαηαζθεπήο ζηέγε ή κε ην μχιηλν
δάπεδν ηνπ ακέζσο ππεξθείκελνπ νξφθνπ, ζα ππάξρεη ςεπδνξνθή ή αλάινγε θαηαζθεπή, ζχκθσλα
κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο.
ζη. Ρν δάπεδν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αδηαπφηηζην ιείν πιηθφ (ηζηκεληνθνλία, κσζατθφ, πιάθεο καξκάξνπ ή πέηξαο, μχιν θαιππηφκελν κε πιαζηηθφ θ.η.φκ.) θαη ζα δηαηεξείηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε ρσξίο ξσγκέο ή θάζε είδνπο άιιεο θζνξέο θαη θαζαξφ.
δ. Ν αεξηζκφο, θπζηθφο ή ηερλεηφο, ζα είλαη πιήξεο.
ε. Ν θσηηζκφο, θπζηθφο ή ηερλεηφο, ζα είλαη επαξθήο. Νπνπ ππάξρεη δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ., γηα ηνλ ηερλεηφ θσηηζκφ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξηθνί ιακπηήξεο, θαηά πξνηίκεζε θζνξηζκνχ, επαξθνχο
εληάζεσο, αιινηψο ζα γίλεηαη ρξήζε θαηάιιεισλ ιπρληψλ πγξαεξίνπ θ.η.φκ. (ΙΝΜ), ηθαλψλ λα εμαζθαιίδνπλ επαξθή θσηηζκφ.
ζ. Ζ χδξεπζε, αλ ζην ρσξηφ ππάξρεη δίθηπν πδξεχζεσο, ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην δίθηπν απηφ. Αλ ην θνηλνηηθφ δίθηπν πδξεχζεσο δελ έρεη επεθηαζεί ζε θαηνηθίεο θαη θαηαζηήκαηα ή αλ γηα ηελ
χδξεπζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ ρξεζηκνπνηνχληαη θνηλνηηθέο ή ηδησηηθέο πεγέο ή πεγάδηα πνπ απαξαίηεηα ζα έρνπλ πξνζηαηεπζεί θαηάιιεια ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο γηα
ηηο πδξεχζεηο, ην λεξφ ζα κεηαθέξεηαη απφ ην ζεκείν πδξνιεςίαο κε εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ
ρξεζηκνπνηνχκελα δνρεία ζα απνζεθεχεηαη ζε θαηάιιειε δεμακελή επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1/2 θ.κ.
Ρα δνρεία κεηαθνξάο λεξνχ ζα είλαη κεηαιιηθά, απφ γαικβαληζκέλε ιακαξίλα ρσξη εζσηεξηθέο ζπγθνιιήζεηο κνιχβδνπ, ή πιαζηηθά, απφ πγεηνλνκηθψο απνδεθηή πιαζηηθή χιε ζα θιείλνπλ ζηεγαλά.
Νη δεμακελέο απνζεθεχζεσο λεξνχ κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ κπεηφλ ή απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, ρσξίο εζσηεξηθέο ζπγθνιιήζεηο κνιχβδνπ, ή απφ πγεηνλνκηθψο απνδεθηή πιαζηηθή χιε
θαη ζα θαιχπηνληαη ζηεγαλά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην πεξηερφκελφ ηνπο απφ ηηο νπνηεζδήπνηε ξππάλζεηο θαη κνιχλζεηο. Πηνλ ππζκέλα ζα θέξνπλ νπή κε ζηξφθηγγα γηα ηελ εθθέλσζε ηνπο ζε πεξίπησζε θαζαξηζκνχ ηνπο. Ρν ζηφκην ηνπ ζσιήλα εμφδνπ ηνπ λεξνχ ζα βξίζθεηαη ζε χςνο 5 εθηζηκ.
απφ ηνλ ππζκέλα ηνπο.Γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαη θαη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ή ε απνζήθεπζε λεξνπ ζε δνρεία, πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί άιινηε σο
πεξηέθηεο εληνκνθηφλσλ, θπηνθαξκάθσλ ή άιισλ παξεκθεξψλ ηνμηθψλ νπζηψλ.
Ζ πδξνιεςία απφ ηηο δεμακελέο απνζεθεχζεσο λεξνχ ζα γίλεηαη ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε θξνπλνχο θαη φρη κε εκβάπηηζε ζ' απηέο δνρείσλ.
η. Ζ απνρέηεπζε ησλ αθάζαξησλ λεξψλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα γίλεηαη κε
θιεηζηνχο αγσγνχο ζε ππφλνκν ή βφζξν, ζηεγαλφ ή απνξξνθεηηθφ. Ζ δηάζεζε ησλ αθαζάξησλ λεξψλ
ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή ζε δίθηπν ππνλφκσλ πξννξηδφκελσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε κφλνλ ησλ
λεξψλ ηεο βξνρήο, απαγνξεχεηαη.
ηα. Απνρσξεηήξηα. Πηα θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία παξακέλνπλ θαζηζκέλνη πειάηεο (θαθελεηα θ.η.φκ.),
ζα ππάξρνπλ έλα ή δχν, θαηά ηελ θξίζε ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, απνρσξεηήξηα, ηα νπνία ζα
πιεξνχλ ηνπο θαησηέξσ πεξηγξαθφκελνπο φξνπο. Αλ θαηάζηεκα ζηεγάδεηαη ζην ίδην θηίξην κε ηελ
θαηνηθία ηνπ θαηαζηεκαηάξρε, ην νηθνγελεηαθφ απνρσξεηήξην είλαη δπλαηφ λα αληηηίζεηαη γηα ρξήζε
θαη ησλ πειαηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ βξίζθεηαη ζε θαηάιιειε ζέζε, πξνζθεξφκελε γηα ηνλ
ζθνπφ απηφλ, θαη πιεξεί ηνπο απαξαίηεηνπο φξνπο πγηεηλήο.
Ρν απνρσξεηήξην ζα βξίζθεηαη κέζα ζην θαηάζηεκα ή θαη έμσ απφ απηφ ζε θαηάιιειε ζέζε, πξνο
ηελ νπνία ζα γίλεηαη εχθνια ε πξνζπέιαζε, θαη πιεζηέζηεξα πξνο ην θαηάζηεκα ή ηελ θαηνηθία ηνπ
θαζηαζηεκαηάξρε απφ θάζε άιιν ρψξν θπξίαο ρξήζεσο μέλεο ηδηνθηεζίαο. Ζ θαηαζθεπή ηνχηνπ ζα
παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο εγγπήζεηο γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο αλζπγηεηλψλ εζηηψλ θαη ελνριήζεσλ
ζε βάξνο ησλ γεηηφλσλ. Αλ ην απνρσξεηήξην είλαη μεξνχ ηχπνπ, ζα βξίζθεηαη νπσζδήπνηε έμσ απφ
ην θαηάζηεκα, ππφ ηηο αλαθεξφκελεο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο.

Ν ζάιακνο ηνπ απνρσξεηεξίνπ ζα είλαη κφληκεο θαηαζθεπήο, νη δε εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ηνπ ζα είλαη ιείεο θαη θαηά πξνηίκεζε αδηαπφηηζηεο (ειαηνρξσκαηηζκέλεο ή επελδπκέλεο κε πιαθίδηα πνξζειάλεο). Αλ νη επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ δελ είλαη αδηαπφηηζηεο, ζα αζβεζηνρξίδνληαη ζπρλά
θαη ζα δηαηεξνχληαη θαζαξέο. Ρν εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ ζα αεξίδεηαη πιεξσο απν παξάζπξν ηθαλψλ
δηαζηάζεσλ, ζην νπνίν ζα ππάξρεη ζπξκαηφπιεγκα Λν 16 γηα λα εκπνδίδεηαη ε είζνδνο κπγψλ θαη άιισλ βιαβεξψλ εληφκσλ. Ζ ζχξα ηνπ ζαιάκνπ ζα θιείλεη απηφκαηα κε εηδηθφ κεραληζκφ. Ζ γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί λα επηβάιεη ηελ θαηαζθεπή πξνζαιάκνπ ζην απνρσξεηήξην, αλ θξίλεη φηη είλαη
απαξαίηεηε ε απνκφλσζε ηνχηνπ απφ ην πεξηβάιινλ.
Νη ιεθάλεο, ςεινχ (επξσπατθνχ) ε επηπέδνπ (ηνπξθηινχ ηχπνπ, ζα έρνπλ νπσζδήπνηε ζηθψλη θαη
ζα ζπλδένληαη κε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε (θαδαλάθη) γηα ην πιχζηκφ ηνπο κε πίεζε. Αλ ην απνρσξεηήξην είλαη μεξνχ ηχπνπ, ζηνλ ππνδνρέα (ιάθθν) ηνπ νπνίνπ δελ επηηξέπεηαη ε απφξξηςε πγξψλ γεληθά, ζα πξέπεη λα απνθιείεηαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν είζνδνο ζ'απηφλ επηθαλεηαθψλ ή ππφγεησλ λεξψλ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη δε εηδηθέο αλνηθηέο ιεθάλεο. Αλ ζην εκπφξην δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ιεθάλεο, αληί ιεθάλεο, ζα αθήλεηαη ζηελ πιάθα θαιχςεσο ηνπ ππνδνρέα νπή ηθαλήο δηακέηξνπ (20 κέρξη
25 εθηζηκ.), ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ξχπαλζε ηνπ δαπέδνπ θαη ε ρξήζε λεξνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ηνπ. Νη θάζε είδνπο ιεθάλεο απνρσξεηεξίσλ, πιελ εθείλσλ ηνπ επηπέδνπ ηχπνπ, ζα θαιχπηνληαη κε
εηδηθφ θάιπκκα. Αλ ζε απνρσξεηήξηα μεξνχ ηχπνπ ρξεζηκνπνηείηαη, αληί ηεο εηδηθήο ιεθάλεο, νπή δαπέδνπ, ε νπή απηή ζα θαιχπηεηαη χζηεξα απφ θάζε ρξήζε κε μχιηλν ή κεηαιιηθφ θάιπκκα, ην νπνίν
ζα θέξεη ρεηξνιαβή.
Πην ζάιακν ηνπ απνρσξεηεξίνπ ζα ππάξρεη ραξηί πγείαο, ην νπνίν κεηά ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζα
απνξξίπηεηαη ζηε ιεθάλε ή, επη απνρσξεηεξίσλ μεξνχ ηχπνπ, απεπζείαο ζηνλ ππνδνρέα.
Πηα απνρσξεηήξηα ζα ππάξρεη αθφκε θαη ληπηήξαο κε εγθαηάζηαζε λεξνχ θαη απνρέηεπζε, γηα ην
πιχζηκν ησλ ρεξηψλ. Αλ ζην απνρσξεηήξην ππάξρεη πξνζάιακνο, ν ληπηεξαο ζα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν
απηφλ, άιισο ζαέρεη ηνπνζεηεζεί ζηνλ ζάιακν ηνπ απνρσξεηεξίνπ. Ξιεζίνλ ηνπ ληπηήξα ζα ππάξρεη
ζαπνχλη θαη εηδηθή ζπζθεπή κε ραξηνπεηζέηεο ρεξηψλ.
Ζ ζέζε θαη ε απφζηαζε νπνηνπδήπνηε ππνδνρέο απνρσξεηεξίνπ ζε ζρέζε κε πεγέο ή πεγάδηα ή κε
αθηέο νκαδηθήο θνιπκβήζεσο θαη κε ζεκέιηα θηηξίσλ, θαζψο θαη κε ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, ζα είλαη,
αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ππνδνρέα θαη ηε θχζε ηνπ εδάθνπο, ε νξηδφκελε κε ηηο ζρεηηθέο γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο γηα ηε δηάζεζε ησλ ιπκάησλ θαη, πξνθεηκέλνπ γηα απφζηαζε απν ζεκέιηα θηηξίσλ, κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Γ.Ν.Θ.
Ζ ρξήζε απνρσξεηεξίσλ μεξνχ ηχπνπ πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ ιχζε αλάγθεο θαη ζα γίλεηαη κφλν
κε ηελ ππφδεημε θαη θαηάηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, αλάινγα ζέζε πεγψλ ή
θξεάησλ θ.ιπ.), ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο γεηνλνκηθήο Γηαηάμεσο γηα ηε δηάζεζε ησλ ιπκάησλ. Απαγνξεχεηαη ε ξίςε λεξψλ ζηνπο ππνδνρείο ησλ απνρσξεηεξίσλ μεξνχ ηχπνπ
θαη πξέπεη λα απνθιείεηαη ε είζνδνο ζ'απηνχο επηθαλεηαθψλ ή ππνγείσλ λεξψλ. Ζ απνρέηεπζε ησλ
αθαζάξησλ λεξψλ ηνπ ληπηήξα απνρσξεηεξίνπ μεξνχ ηχπνπ ζα γίλεηαη κε θιεηζηνχο αγσγνχο ζε βφζξν, πνπ ζα βξίζθεηαη ζε θαηάιιειε ζέζε θαη απφζηαζε απφ ηνλ ππνδνρέα ηνπ απνρσξεηεξίνπ, ψζηε
λα απνθιείεηαη ε είζνδνο ησ λλέξψλ ζ'απηφλ. Αλ απηφ είλαη ηειείσο αθαηφξζσην, ε γεηνλνκηθή πεξεζία κπνξεί λα δερζεί ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ληπηήξα πιχζεσο ρεξηψλ ζε θάπνηα άιιε θαηάιιειε ζέζε.
ηβ). Ξαξαζθεπαζηήξην. Ρα θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία παξαζθεπάδνληαη θαγεηά ή γιπθίζκαηα (εζηηαηφξηα, νηλνκαγεηξεία, ςεηνπσιεία, δαραξνπιαζηεία θ.η.φκ.) ζα δηαζέηνπλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ηδηαίηεξν, έζησ λνεηψο ρσξηζκέλν, ρψξν αλαιφγνπ εκβαδνχ, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο
πεξεζίαο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξνπ απφ 8 η.κ. Πηα ςεηνπσιέηα ε ςεζηαξηά, εκβαδνχ 4 η.κ. πεξίπνπ, απνηεινχζα κέξνο ηνπ αλσηέξσ παξαζθεπαζηεξίνπ, κπνξεί λα βξίζθεηαη έμσ απν ην θπξίσο θαηάζηεκα, ζηελ πξαζηά ή ζηελ απιή ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη θιεηζηή (παιφθξαθηε ή άιιε
ζηέξεε θαηαζθεπή) θαη φηη ζα παίξλνληαη ηα απαηξαίηεηα κέηξα, ψζηε λα κελ ελνρινχληαη νη πεξίνηθνη
απφ ηηο νζκέο θαη ηα αέξηα θαχζεσο.
Πηα θαθελεία, θαθέ - κπαξ θαη νβειηζηήξηα ν ρψξνο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ, λνεηψο ρσξηζκέλνο
απφ ην άιιν θαηάζηεκα, ζα είλαη 4 η.κ. πεξίπνπ. Ηδηαίηεξα, ζηα νβειηζηήξηα ην παξαζθεπαζηήξην
(ςεζηαξηά) κπνξεί λα βξίζθεηαη έμσ απφ ην θαηάζηεκα, ζηελ απιή ε πξαζηά ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ζα είλαη ηειείσο θιεηζηφ (παιφθξαθην ή άιιε ζηέξεε θαηαζθεπή) θαη φηη ζα παίξλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε λα κελ ελνρινχληαη νη πεξίνηθνη απφ ηηο νζκέο θαη ηα αέξηα θαχζεσο.
Πηα θαθελεία, θαθέ κπαξ θαη νβειηζηήξηα επηηξέπεηαη, αλ δελ ππάξρεη ζην ρσξηφ εζηηαηφξην ή νηλνκαγεηξείν ή ςεηνπσιείν, λα παξαζθεπάδνληαη πεξηζηαηηθά νξηζκέλα πξφρεηξα θαγεηά (παηάηεο θαη
απγά ηεγαληζηά θ.η.φκ.) γηα εμππεξέηεζε πεξαζηηθψλ αηφκσλ (ππάιιεινη θ.ιπ.).
Γηα ηελ απαγσγή ησλ θαπλψλ, νζκψλ θαη αεξίσλ θαχζεσο ζα ππάξρεη ζην παξαζθεπαζηήξην ησλ
αλσηέξσ θαηαζηεκάησλ απαγσγηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζα θζάλεη κέρξη ηε ζηέγε ηνπ θηηξίνπ, ζην ν-

πνίν ζηεγάδεηαη ην θαηάζηεκα, ή κέρξη ην χςνο ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο ςειφηεξνπ γεηηνληθνχ θηηξίνπ.
Ρν άλνηγκα ηεο ρνάλεο ηνπ αλσηέξσ απαγσγηθνπ ζπζηήκαηνο ζα βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ εζηία θαη
ζα είαλη επαξθψλ δηαζηάζεσλ, ψζηε λα θαιχπηεηαη νιφθιεξε ε επηθάλεηα ηεο εζηίαο.
Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ ην αλσηέξσ απαγσγηθφ ζχζηεκα ηα θαθελεία θαη ηα
θαζηαζηήκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ θνπδίλεο ή θιηβάλνπο, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα ή
πγξαέξην, εθηφο αλ ςήλνληαη ζ' απηά θξέαο, ςάξηα θαη άιια θαγεηά, θαηά ην ςήζηκν ησλ νπνίσλ παξάγνληαη αέξηα θαη έληνλεο νζκέο, πνπ ελνρινχλ ηνπο γείηνλεο θαη ηνπο πειάηεο.
ηγ. Σψξνο πιχζεσο ζθεπψλ. Πηα θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία πξνζθέξνληαη ζε θαζηζκέλνπο πειάηεο
θαγεηά, γιπθίζκαηα ή άιια παξαζθεπάζκαηα θαη πνηά, ζα ππάξρεη ηδηαίηεξνο, λνεηψο ρσξηζκέλνο,
ρψξνο αλαιφγνπ εκβαδνχ θαη κε ηελ απαξαίηεηε ζπγθξφηεζε γηα ην πιχζηκν ησλ ζθεπψλ, σο αθνινχζσο:
(Η) Πηα θαθελεία θαη θαθέ - κπαξ ρψξνο 2 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, ζην νπνίν ζα ππάξρεη ζχζηεκα πιχζεσο ζθεπψλ κε κηα ηνπιάρηζηνλ ιεθάλε θαη εγθαηάζηαζε δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ κε ξπζκηδφκελν
θξνπλφ (κπαηαξία) θαη απνρέηεπζε.
Ρα ζθεχε (πνηήξηα, θχπειια, θαθέ, πηαηέια θαη θνπηάιηα γιπθνχ, αθνπ ζαπνπληζζνχλ ζηε ιεθάλε
ηνπ αλσηέξσ ζπζηήκαηνο, κε δεζηφ λεξφ θαηζαπνχλη ή άιιν θαηάιιειν θαη απνδεθηφ απν πγηεηλήο
απφςεσο πγξφ απνξξππαληηθφ ζα μεπιχλνληαη κε άθζνλν ηξερνχκελν λεξφ.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε δεζηνχ λεξνχ ζα ρξεζηκνπνηείηαη, φπνπ ππάξρεη δχθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. ειεθηξηθφο
ζεξκνζίθσλαο ή, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, φπνην άιιν γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ζχζηεκα ζα ππνδείμεη ε
αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία.
Απαγνξεχεηαη ην πιχζηκν ησλ ζθεπψλ ζε θνηλφ δνρείν "καζηέιιν".
ηδ. 'Δπηπια, ςπγεία, εξγαιεία, ζθεχε θ.ιπ. Ρα ρξεζηκνπνηνχλεκα έπηπια (πάγθνη, ηξαπέδηα, θαζίζκαηα, πξνζήθεο, εξκάξηα, ξάθηα θ.ιπ.) ζα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη θαζαξά.
Πηα θαηαζηήκηα, ζηα νπνία πξνζθέξνληαη θαη θαηαλαιψλνληαη θαγεηά, έζησ θαη πεξηζηαζηαθά, ηα
ηξαπέδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ, ζα θαιχπηνληαη απαξαίηεηα κε θαζαξφ ηξαπεδνκάληειν ή, ζηελ αλάγθε, κε θχιιν θαζαξνχ άζπξνπ ραξηηνχ.
Πην θαηάζηεκα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα ππάξρνπλ παιφθξαθηεο πξνζήθεο ή εξκάξηα γηα ηε θχιαμε ησλ ζθεπψλ θαη ησλ ηξνθίκσλ, πνπ ηξψγνληαη φπσο έρνπλ, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα ςεζνχλ ή
βξαζζνχλ ή απνθινησζνχλ, θαη δελ είλαη επαιινίσηα. Ρέηνηα ηξφθηκα, αλ έρνπλ αλάγθε αεξηζκνχ
(π.ρ. άξηνο ή γιπθά ηαςηνχ φηαλ βγαίλνπλ απν ηνλ θιίβαλν) ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πξνζήθεο θιεηζκέλεο κε ζπξκαηφπιεγκα Λν 16, νη νπνίεο ζα βξίζθνληαη ζε κέξε πνπ δελ επεξεάδνληαη απν ηνλ θνληνξηφ θαη άιιεο ξππάλζεηο. Νη έθζεζε ησλ αλσηέξσ ηξνθίκσλ εθηφο πξνζήθσλ απαγνξεχεηαη.
Ρα επαιινίσηα ηξφθηκα ζα δηαηεξνχληαη ζε θαηάιιεια ςπγεία επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο ππφ ζηαζεξή ρακειή ζεξκνθξαζία 0ν κέρξη +7ν C ην πνιχ, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ηξνθίκνπ θαη ηνλ επηζπλεηφ ρξφλν ζπληεξήζεψο ηνπ, ή πξνθεηκέλνπ γηα θαηεςπγκέλα πξντφληα, ην πνιχ - 18ν C.
Απαγνξέπεηαη ε δηαηήξεζε επαιινίσησλ ηξνθίκσλ εθηφο ςπγείσλ.
'Νπνπ ππάξρεη δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. ηα ςπγεία ζα είλαη ειεθηξηθά, άιισο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
θαη άιινπ ηχπνπ ςπγεία, φπσο πεηξειαίνπ, πγξαεξίνπ θ.η.φκ., ηα νπνία ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
εμαζθαιίδνπλ ηελ αλσηέξσ ζηαζεξή ρακειή ζεξκνθξαζία.
Πηα ςπγεία ζα ππάξρνπλ κνλίκσο ζεξκφκεηξα γηα λα ειέγρεηαη ε ςχμε ηνπο. Ρα ςπγεία ζα δηαηεξνχληαη ζπλερψο απφιπηα θαζαξά, ηα δε ηξφθηκα ζα ηνπνζεηνχληαη ζ' απηά κε ηάμε θαη θαηά ηξφπν
πνπ λα κελ αιιεινεπεξεάδνληαη.
Ρα μχια θνπήο θξέαηνο ζηα θξενπσιεία, καγεηξεία, ςεηνπσιεία θαη νβειηζηήξηα ζα δηαηεξνχληαη ζε
πνιχ θαιή θαηάζηαζε ρσξίο ξσγκέο ή άιιεο θζνξέο, θαη ζα έρνπλ νκαιή επηθάλεηα. Κεηά ην ηέινο
ηεο εξγαζίαο ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα πιχλνληαη κε δεζηφ λεξφ θαη ζαπνχλη. Ρφζν θαηά ηηο ψξεο ηηο
εξγαζίαο, φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, φζν θαη κεηά ην ηέινο απηήο, αθνχ πιπζνχλ, ηα μχια θνπήο
θξέαηνο ζα θαιχπηνληαη κε θαηάιιειν κεηαιιηθφ θάιπκκα.
Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα ζθεχε θαη εξγαιία γεληθά ζα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη απφιπηα
θαζαξά. Πθεχε θαη εξγαιεία, πνπ παξνπζηάδνπλ ξσγκέο, νμηδψζεηο ή άιιεο θζνξέο απνκαθξχλνληαη
κε ηελ επζχλε ηνπ θαηαζηεκαηάξρε.

Αλ ην θαηάζηεκα πξνζθέξεη γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο πειάηεο παηγληφραξηα, ηάβιηα, θ.ιπ., ηα είδε απηά ζα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ζα θαζαξίδνληαη ζπρλά, ψζηε λα είλαη πάληνηε απφιπηα
θαζαξά. Φζαξκέλα θαη αθάζαξηα παηγληφραξηα ζα απνκαθξχλνληαη ή ζα θαηαζηξέθνληαη κε ηελ
θξνληίδα ηνπ θαηαζηεκαηάξρε.
ηε. Θαζαξηφηεηα. 'Νινη γεληθά νη ρψξνη ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα δηαηεξνχληαη
απφιπηα θαζαξνί κε ηε θξνληίδα θαη ηελ επζχλε ηνπ θαηαζηεκαηάξρε. Ρα δάπεδα ζα ζθνππίδνληαη
θαζεκεξηλά κεηά ην ηέινο ή πξηλ απν ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο θαη ζα πιχλνληαη ηαθηηθά, ηνπιάρηζηνλ
κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, θαηά πξνηίκηζε θάζε Γεπηέξα, ή θαη ζπρλφηεξα, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο. Νη ηνίρνη ζα αζβεζηνρξίδνληαη ή, αλ είλαη αδηαπφηηζηνη, ζα πιχλνληαη
ζπρλά, ψζηε λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί.
Γελ ζα ππάξρνπλ πνληηθνί ή πεξηηηψκαηα απηψλ, θαηζαξίδεο, κχγεο, αξάρλεο ή άιια βιαβεξά έληνκα, ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ζην θαηάζηεκα ζα απνηειεί έλδεημε αθαζαξζίαο. Νη θαηαζηεκαηάξρεο
κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ αξκφδηα γεηνλνκηθή πεξεζία θαη λα δεηνχλ νδεγίεο γηα ηα
ελδεθλπφκελα κέζα απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη αθίλδπλεο γηα ηνλ άλζξσπν θαηαπνιεκήζεσο ησλ πνληηθψλ θαη βιαβεξψλ εληφκσλ.
Απαγνξεχεηαη ε δηαηήξεζε ή ε είζνδνο θαηνηθηδίσλ δψσλ ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Γηα ηελ παξνπζία ηέηνησλ δψσλ ζην θαηάζηεκα θέξεη φιε ηελ επζχλε ν θαηαζηεκαηάξρεο.
Ρα θάζε είδνπο απνξξίκκαηα ζα ζπγθεληξψλνληαη ζε εηδηθά θαηάιιεια δνρεία, κεηαιιηθά ή πιαζηηθά, πνπ ζα θιείλνπλ εξκεηηθά, ή ζε πιαζηηθε εηδηθέο ζαθθνχιεο θαη αθνινχζσο ζα κεηαθέξνληαη
ζηνπο αγξνχο , φπνπ ζα ζάπηνληαη.
ηζη. Ξξνζσπηθφ. Νη απαζρνινχκελνη ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αλεμάξηεηα απή ηε
ζρέζε ηνπο κε ηελ επηρείξεζε (θαηζηεκαηάξρεο ή κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ή ππάιιεινη), ζα είλαη
θαζαξνί θαη πγηείο θαη ζα έρνπλ εθνδηαζηεί κε αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο, ην νπνίν ζα εθδίδεηαη θαη ζα
ζεσξείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηεο παξνπζαο.
Θαηά ηελ ψξα ηεο εξγαζίαο ηνπο νη αλσηέξσ ζα θνξνχλ θαζαξή αλνηθηφρξσκε κπινχδα θαη αλ, αζρνινχληαη κε ηελ παξαζθεπή θαγεηψλ ή γιπιθηζκάησλ, νκνηφρξσκε πνδηά θαη ζθνχθν. Ρα ελδχκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζα θξέκνληαη ζε θξεκάζηξα καθξπά απφ ηα ηξφθηκα.
3. Δπηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ σο κηθηά δχν ή πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα κηαο απφ ηηο θαησηέξσ νκάδεο θαηαζηεκάησλ:
α. Ξαληνπσιείν, νπσξνιαραλνπσιεην, θξενπσιείν ή άιιν παξφκνην θαηάζηεκα.
β. Ξαληνπσιείν, θαθελείν, θαθέ - κπαξ, νηλνπσιείν.
γ. Θαθελείν, θαθέ - κπαξ, εζηηαηφξην, νηλνκαγεηξείν, ςεηνπσιείν, νβειηζηήξην ή άιιν παξφκνην θαηάζηεκα.
δ. Θξενπσιείν, ςεηνπσιείν, νβειηζηήξην.
ε. Θαθελείν, θαθέ - κπαξ, δαραξνπιαζηείν.
Ρν θαζέλα απφ ηα αλσηέξσ ζπζηεγαδφκελα θαηαζηήκαηα ζα είλαη εγθαηαζηεκελν ζε ηδηαίηεξν, λνεηψο ρσξηζκέλν, ρψξν εκβαδνχ ίζνπ ηνπιάρηζηνλ κε ην πξναλαθεξφκελν (παξ. 2 πεξηπη. β, ηβ θαη ηγ)
θαηά πεξίπησζε εκβαδφλ. Θαη' εμαίξεζε, ζε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο κηθηνχ θαηαζηήκαηνο ςεηνπσιείνπ ή νβειηζηεξίνπ κε θξενπσιείν νη ρψξνη ησλ ζπζηεγαδνκέλσλ απηψλ θαηαζηεκάησλ ζα είλαη ζαθψο ρσξηζκέλνη κε ρψξηζκα ζηέξεεο θαηαζθεπήο.
4. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη κε ειαθξέο παξεθιίζεηο, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, θαη γηα ηα θαηαζηήκαηα ζεηζκνπιήθησλ πεξηνρψλ, πνπ κεηαζηεγάδνληαη αλαγθαζηηθά ιφγσ θαηαζηξνθήο ησλ νηθεκάησλ, ζηα νπνία ζηεγαδφληαλ θαηά ηνλ ρξφλν πνπ
ζπλέβεζαλ νη ζεηζκνί, θαη γηα ηα νπνία ρνξεγνχληαη πξνζσξηλέο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζχκθσλα
κε ηελ παξ. 8 άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
'Αξζξν 52

Δξγαζηήξηα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.

1. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη ζηα εξγαζηήξηα παξαζθεπήο ή επεμεξγαζίαο
ή/θαη ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ή πνηψλ, ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα πξννξίδνληαη λα δηαηεζνχλ θαηά θχξην ιφγν ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πσιήζεσο.
2. Ν πξννξηδφκελνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε εξγαζηεξίνπ ηξνθίκσλ ή πνηψλ ρψξνο ζα είλαη επαξθήο,
αλάινγα κε ηε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ηνπο, θαη ζα απνηειέηηαη απφ ηα θαησηέξσ ηδηαίηεξα δηακεξίζκαηα, ηα νπνία ζα έρνπλ εκβαδφλ ηνπιάρηζηνλ ην αληίζηνηρα νξηδφκελν γηα ην θαζέλα απφ απηά
θαη ηνλ απαξαίηεην, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ εξγαζηεξίνπ, εμνπιηζκφ:
α. Γηακέξηζκα παξαζθεπήο ή επεμεξγαζίαο ή/θαη ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ. Ρν εκβαδφλ
ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπηνπ ζα είλαη επαξθέο, ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε φισλ ησλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη επίπισλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ιεηηνπξγηψλ, ην εχθνιν θαζαξνζκφ ηνπ θαη ηε άλεηε θαη αλεκπφδηζηε δηαθίληζε ηνπ απαζρνινχκελνπ ζ' απηφ
πξνζσπηθνχ θαη γεληθά εμαζθαιίδεη ηηο απαξαίηεηεο πγηεηλέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο
ηνχηνπ. Ξάλησο ην δηακέξηζκα απηφ δελ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 50 η.κ.
Πην αλσηέξσ δηακέξηζκα ζα ππάξρνπλ φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ επεμεξγαζία, παξαζθεπή ή/θαη
ζπζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ κεραλήκαηα, ζπζθεπέο θαη έπηπια, θαζψο θαη πξνθεηκέλνπ γηα
εξγαζηήξηα ζηα νπνία απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξα απφ ηξία άηνκα, ληπηήξεο κε ξπζκηδφκελε εγθαηάζηαζε δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ (κπαηαξία), ζαπνχλη θαη ρεξνπεηζέηεο κηαο ρξήζεσο. Νη ληπηήξεο απηνί είλαη άζρεηνη κε ηνπο ππάξρνληεο ζηνπο πξνζαιάκνπο ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη ζα βξίζθνληαη φζν
ην δπλαηφ πιεζηέζηεξα ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο, πξννξηδφκελνη γηα ην πιχζηκν ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ
εξγαιείσλ θαη ησλ ρεξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ.
β. Γηακέξηζκα πιχζεσο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζην εξγαζηήξην ζθεπψλ εξγαιείσλ ή θαη δνρείσλ,
εκβαδνχ 8 η.κ. ηνπιάρηζηνλ ζην νπνίν ζα ππάξρεη ζχζηεκα πιχζεσο κε δχν βαζεηέο ιεθάλεο, εγθαηάζηαζε ηξερνχκελνπ δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ κε ξπζκηδφκελν θξνπλφ (κπαηαξία) θαη εγθαηάζηαζε
απνρεηεχζεσο. Ρν δηακέξηζκα ηνχην κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε ην πξνεγνχκελν δηακέξηζκα ζε εληαίν
ρψξν, εκβαδνχ ίζνπ ηνπιάρηζηνλ κε ην άζξνηζκα ησλ πξνβιεπνκέλσλ αλσηέξσ γηα ην θαζέλα απφ ηα
δηακεξίζκαηα απηά εκβαδψλ, πξνθεηκέλνπ γηα κηθξά εξγαζηήξηα, θαηά ηελ θξίζε ηεο γεηνλνκηθήο
πεξεζίαο, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχζηεκα πιχζεσο ζθεπψλ ζα είλαη ζε ηέηνηα ζέζε, ψζηε λα
κε ξππαίλνληαη ηα ηξφθηκα.
Ρν δηακέξηζκα πιχζεσο ζθεχσλ θ.ιπ. δελ είλαη απαξαίηεην ζηα εξγαζηήξηα, ζηα νπνία νη δηαδηθαζίεο
παξαζθεπήο ή επεμεξγαζίαο ή/θαη ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ ή πνηψλ δελ απαηηνπλ ρξήζε ζθεπψλ ή δνρείσλ. Πηα εξγαζηήξηα φκσο απηά ζα ππάξρεη έλαο λεξνρχηεο κε δεζηφ θαη θξχν ηξερνχκελν λεξφ γηα
ην πιχζηκν ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εξγαιείσλ θαη ησλ ρεξηψλ ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ.
Ξξνθεηκέλνπ γηα εξγαζηήξηα, ζηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηέθηεο πνιιαπιήο ρξήζεσο γηα ηε ζπζθεπαζία ηξνθηκσλ ή πνηψλ, ην πιχζηκν ησλ πεξηεθηψλ ηνχησλ ζα γίλεηαη κε απηφκαηα κεραηθά
πιπληήξηα, εγθαηαζηεκέλα ζε ηδηαίηεξν επαξθή ρψξν θαη ζα πεξηιακβάλεη ζε γεληθεο γξακκέο ηηο αθφινπζεο θάζεηο:
(1). Ξξφπιπζε κε ρξήζε θαηάιιεινπ θαη απνδεθηνχ απφ πγεηνλνκηθήο απφςεσο απνξξππαληηθνχ.
Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηάιηλεο θηάιεο, φζεο απφ απηέο έρνπλ ζθνπξηά ζα θαζνξίδνληαη κε πδξνρισξηθφ νμχ ππθλφηεηαο 10 κέρξη 30%.
(2). Ξιχζε κε λεξφ πςειήο ζεξκνθξαζίαο (ηεο ηάμεσο ησλ +80ν C), πνπ πεξηέρεη θαπζηηθφ λάηξην
ζε ζπγθέληξσζε 2 - 3%.
(3). Ππζηεκαηηθφ μέπιπκα κε άθζνλν λεξφ.
(4). Ππλίζηαηαη απνιχκαλζε κε κία απνδεθηή κέζνδν, φπσο ελδεηθηηθά ζεκεηψλνληαη θαησηέξσ:
- Ξαξακνλή γηα 2 - 5' (πξψηα ιεπηά) ζε θιεηζηφ ρψξν κε ηελ επελέξγεηα ππεξζέξκνπ αηκνχ.
- Βάπηηζκα γηα 2 - 3' (πξψηα ιεπηά) ζε πδάηηλν ινπηξφ ζεξκνθξαζίαο ηνπιάρηζηνλ +80ν C.
- Βάπηηζκα γηα 2 - 5' (πξψηα ιεπηά) ζε δπάιπκα ρισξίνπ κε αξρηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε ππφιεηκκα
"ειεχζεξνπ" ρισξίνπ πεξίπνπ 100 κ.α.ε.λεξνχ,

- Νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδνο απνιπκάλζεσο ή απνζηεηξψζεσο, πνπ ζα είλαη απνδεδεηγκέλα απνηειεζκαηηθά θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ γεηνλνκηθή πεξεζία.
Ρα δνρεία κεηαθνξάο γάιαθηνο ή άιισλ ξεπζηψλ πξψησλ πιψλ, χζηξα απφ θάζε ρξήζε ηνπο ζα
πιχλνληαη θαιά κε δεζηφ λεξφ θαη ζαπνχλη ή άιιν θαηάιιειν κε άθζνλν λεξφ θαη ζα απνιπκαίλνληαη
κε θαηάιιεια κηθξνβηνθηφλα κέζα, φπσο ι.ρ. κε αηκφ ζεξκνθξαζίαο +105ν C ή κε ζεξκφ λεξφ +77ν
C επί 5' (πξψηα ιεπηά) ή κε δηάιπκ ρισξίνπ κε αξρηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε ππφιεηκκα "ειεχζεξνπ"
ρισξίνπ πεξίπνπ 100 κ.α.ε. λεξνχ, πνπ δελ ζα κεηψλεηαη θάησ απφ 50 κ.α.ε. λεξνχ, επί 2' (πξψηα
ιεπηά). Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πιχλνληαη θαη απνιπκαίλνληαη ακέζσο πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο θαη ηα
θαηλνχξγηα κεγάια ζθεχε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεξηέθηεο γηα ηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ ή πνηψλ.
γ. Απνζήθε πξψησλ πιψλ, αλάινγνπ κε ηε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ηνπ εξγαζηεξίνπ εκβαδνχ θαη
πάλησο φρη κηθξφηεξνπ απφ 10 η.κ. Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη επαιινίσηεο πξψηεο χιεο, ζηελ απνζήθε ζα
ππάξρεη ςπγείν γηα ηε ζπληήξεζε ησλ πξψησλ πιψλ ηνχησλ.
δ. Απνζήθε έηνηκσλ πξντφλησλ, αλ απηά δελ δηαζέηνληαη ακέζσο ζηελ θαηαλάισζε, αλαιφγνπ κε
ηε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ηνπ εξγαζηεξίνπ εκβαδνχ θαη πάλησο φρη κηθξφηεξνπ απφ 10 η.κ. Ξξνθεηκέλνπ γηα επαιινίσηα πξντφληα ζηελ απνζήθε ζα ππάξρεη ςπγείν γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο ή φιε ε
απνζήθε ζα είλαη ςπθηηθφο ζάιακνο.
ε. Ηδηαίηεξν ρψξν απνζεθεχζεσο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο, αλάινγνπ κε ηε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ηνπ εξγαζηεξίνπ εκβαδνχ θαη πάλησο φρη κηθξφηεξνπ απν 7 η.κ. Αλ δελ γίλεηαη ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ, ν ρψξνο απηφο δελ είλαη απαξαίηεηνο.
ζη. Απνρσξεηήξηα θαη απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζην
εξγαζηήξην αηφκσλ.
δ. Αλ ππάξρεη γξαθείν, ηνχην ζα έηλαη εγθαηαζηεκέλν ζε ηδηαίηεξν ρψξν.
ε. Πηα εξγαζηήξηα επεμεξγαζίαο ηξνκίκσλ φπσο ι.ρ. γάιαθηνο (ηπξνθνκεία, εξγαζηήξηα παξαζθεπήο γηανχξηεο, βνπηχξνπ θ.η.φκ.), θξνχησλ (εξγαζηήξηα ρπκψλ θξνπησλ, θνκπνζηψλ, καξκειάδσλ θ.η.φκ.), ςαξηψλ (εξγαζηήξηα αιηπάζησλ θ.η.φκ.) θ.α., πέξα απφ ηα αλσηέξσ δηακεξίζκαηα, ζα
ππάξρεη θαη ηδηαίηεξν, ρσξηζκέλν απφ ηα άιια, δηακεξίζκαηα παξαιαβήο ηεο πξννξηδνκέλεο γηα επεμεξγαζία πξψηεο χιεο. Θαη ην δηακέξηζκα ηνχην ζα είλαη επξχρσξν, αλάινγνπ κε ηε δπλακηθφηεηα
παξαγσγήο ηνπ εξγαζηεξίνπ εκβαδνχ θαη πάλησο φρη κηθξφηεξνπ απφ 10 η.κ.
ζ. Αλ νξηζκέλεο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ δηαζέηνληαη ιηαληθψο,
ζα ππάξρεη θαη ηδηαίηεξν δηακέξηζκα πξαηεξίνπ εκβαδνχ 15 η.κ. ηνπιάρηζηνλ, ζαθψο ρσξηζκέλν απφ
ηνπο άιινπο ρψξνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ.
3. Ρα αλσηέξσ δηακεξίζκαηα ζα είλαη ρσξηζκέλα κεηαμχ ηνπο κε ηνίρνπο ή άιιε πξφκνηα ζηέξεε θαηαζθεπή απφ αλζεθηηθά ζηελ πγξαζία πιηθά θαη ζα έρνπλ:
α. Γάπεδα απφ αδηαπφηηζην, ιείν θαη κε εχζξηπην πιηθφ (κσζατθφ, πιάθεο καξκάξνπ θ.η.φκ.) ρσξίο
ξσγκέο ή άιιεο θζνξέο, κε θαηάιιειεο θιίζεηο πξνο θξεάηηα δαπέδνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζηθψληα θαη θαιπκκέλα κε κεηαιιηθέο ζράξεο, ζηηο νπνίεο ηα θελά δελ ζα είλαη κεγαιχηεξα απφ 5
ριζηκ. Νη γσλίεο, πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ην δάπεδν θαη ηνπο ηνίρνπο, ζα είλαη θνίιεο γηα λα θαζαξίδνληαη εχθνια.
Γελ επηηξέπεηαη ε επηθάιπςε ησλ δαπέδσλ κε κνπζακά ή άιια πιηθά κε αλζεθηηθά ζην πιχζηκν κε
άθζνλν λεξφ.
β. Ρνίρνπο ιείνπο επελδπκέλνπο κέρξη χςνο 2 κ. ηνπιάρηζηνλ κε πιαθίδηα εθπαισκέλεο πξνξζειάλεο αλνηθηνχ ρξψκαηνο. Νη ππφινηπεο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ θαη ηεο νξνθήο ζα είλαη θαηά πξνηίκεζε
αζβεζηφρξηζηέο, αλνηθηνχ ρξψκαηνο, θαη ζα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαζαξέο.
Θαη' εμαίξεζε, κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, λα επηηξεπεί ν ρξσκαηηζκφο κέρξη χσνο 2κ. ησλ επηθαλεηψλ ησλ ηνίρσλ ησλ απνζεθψλ πξψησλ πιψλ, έηνηκσλ πξντφλησλ
θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο κε ειαηφρξσκα ή πιαζηηθφ ρξψκα, θαηφπηλ ζρεηηθήο επεμεξγαζίαο, ψζηε λα
γίλνπλ αδηαπφηηζηεο θαη ιείεο.
γ. γηεηλή χδξεπζε θαη απνρέηεπζε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο.
δ. Ρηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πιήξνπο αεξηζκνχ θαη επαξθνχο θσηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα
21 θαη 22 ηεο παξνχζαο.

ε. Δθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη εζηίεο ή/θαη θιίβαλνη, θαηάιιειν ζχζηεκα πιήξνπο απαγσγήο ή, γεληθά, εμνπδεηεξψζεσο ησλ θαπλψλ, ηεο αηζάιεο θαη ησλ αεξίσλ θαη νζκψλ, ησλ παξαγνκέλσλ ζε νξηζκέλεο θάζεηο (βξαζκφο, ςήζηκν θ.ιπ.) ηεο επεμεξγαζίαο ή παξαζθεπήο ησλ ηξνθίκσλ, θαηά ηηο
νπνίεο γίλεηαη ρξήζε εζηηψλ ή/θαη θιηβάλσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηεο παξνχζαο.
Αθφκε, ε θαηαζθεπή ησλ απνζεθψλ πξψησλ πιψλ θαη έηνηκσλ πξντφλησλ,ησλ απνρσξεηεξίσλ θαη
ησλ απνδεηεξίσλ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 22, 25 θαη 30 αληίζηνηρα, ηεο παξνχζαο.
4. Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα έπηπια ζα είλαη θαιήο θαηαζθεπήο κε ιείεο, ρξσκαηηζκέλεο ή ζηηιβσκέλεο
επηθάλεηεο θαη ζα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη απφιπηα θαζαξά.
Νη νξηδφληηεο επηθάλεηεο ησλ πάγθσλ, πάλσ ζηηο νπνίεο γίλνληαη νη δηάθνξνη ρεηξηζκνί ησλ ηξνθίκσλ, ζα είλαη απφ κάξκαξν ή αλνμείδσην ράιπβα ή, φπνπ επηβάιιεηαη, απφ ζθιεξφ μχιν, ρσξίο θσγκέο ή άιιεο θζνξέο. Κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζα πιχλνληαη κε δεζηφ λεξφ θαη ζαπνχλη ή άιιν θαηάιιειν θαη απνδεθηφ απφ πγεηνλνκηθήο απφςεσο απνξξππαληηθφ θαη ζα μεπιέλνληαη θαιψο κε άθζνλν λεξφ.
Νη πξνκήζεηεο θαη ηα εξκάξηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε θχιαμε ησλ πξψησλ πιψλ ή πξντφλησλ
ηνπ εξγαζηεξίνπ, θαζψο θαη ησλ ζθεπψλ, ζα θιείλνπλ εξκεηηθά, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε είζνδνο πνληηθψλ, βιαβεξψλ εληφκσλ θαη θνληνξηνχ.
Πηα θαηαζηήκαηα παξαζθεπήο γιπθηζκάησλ, θαγεηψλ ή άιισλ παξαζθεπαζκάησλ επηβάιιεηαη ε
ρξήζε πξνζήθσλ θιεηζκελσλ κε ζπξκαηφπιεγκα Λν 16, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ, ψζπνπ λα απνθηήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αθνινχζσο λα ζπζθεπαζζνχλ ή
λα ζηαινχλ ζηα θαηαζηήκηα δηαζέζεψο ηνπο ή, αλ είλαη επαιινίσηα, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα ςπγεία γηα
ζπληήξεζε. Νη πξνζήθεο απηέο ζα βξηζθνληαη ζε θαηάιιεια ζεκεία ηνπ εξγαζηεξίνπ, ψζηε λα κελ
επεξεάδνληαη απφ ηνλ θνληνξηφ.
5. Ζ ζπληήξεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ επαιινίσησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ επαιινίσησλ πξντφλησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα γίλεηαη ζε ειεθηξηθά ςπγεία επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο ππφ ζηαζεξή ρακειή
ζεξκνθξαζία, ην πνιχ +7ν C, αλάινγα κε ην είδνο ηεο πξψηεο χιοε, ή ηνπ πξντφληνο θαη κε ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν ζπληεξήζεψο ηνπο. Πε θάζε ςπγέην ζα ππάξρεη κνκίκσο ζεξκφκεηξν, ηνπνζεηεκέλν ζε
θαηάιιειν ζεκείν ηνχηνπ, ψζηε λα ειέγρεηαη εχθνια ε ςχμε ηνπ.
Ρα ςπγεία ζα δηαηεξνχληαη ζε θαηάζηαζε απφιπηεο θαζαξηφηεηαο. Ρα ζπληεξνχκελα είδε ζα ηνπνζεηνχληαη ζηα ςπγεία κε ηάμε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν επαξθήο αεξηζκφο ηνπο, λα απνθεχγεηαη ε
κεηαμχ ηνπο επαθή θαη γεληθά ην έλα είδνο λα κελ επεξεάδεη ην άιιν. Ρξφθηκα, ηα νπνία κπνξεί λα
επεξεάζνπλ δπζκελψο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (νζκή, γεχζε, φςε) άιια ηξφθηκα, ζα ηνπνζεηνχληαη
ζε ηδηαίηεξα ςπγεία ή, ζηελ αλάγθε, ζε ηδηαίηεξεο ζράξεο. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ζην ίδην ςπγείν θαη, αθφκε πεξηζζφηεξν ζηηο ίδηεο ζράξεο πξψησλ πιψλ θαη έηνηκσλ πξντφλησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ.
6. Ρα ζθεχε, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά, θχιαμε, κέηξεζε θαη δχγηζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη γηα ηελ παξαζθεπή θαη επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιειν
θαη απνδεθηφ πγεηνλνκηθή απφςεσο πιηθφ, θαηά πξνηίκεζε απφ αλνμείδσην κέηαιιν, κε ιείεο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο, ρσξηο ξσγκέο, παξακνξθψζεηο, νμηδψζεηο θαη θάζε είδνπο άιιεο θζνξέο, θαη γεληθά
ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο, πνπ θαζνξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ ή άιιεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα.
Ξξνθεηκέλνπ γηα εξγαζηήξηα παξαζθεπήο ηξνθίκσλ κε πξψηε χιε ην γάια, ηα δνρεία κεηαθνξάο
ηνπ γάιαθηνο, εθηφο ηνπ φηη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα γεληθά απφ θαηάιιειν θαη πγεηνλνκηθψο απνδεθηφ πιηθφ, ρσξίο δηαβξψζεηο, κε απνξξνθεηηθφ θαη κε ηνμηθφ (αλ είλαη κεηαιιηθά ζα είλαη γαικβαληζκέλα κε ςεπδάξγπξν ή άιιν αλνμίδσην πιηθφ), ζα έρνπλ πιαηχ ζηφκην θαη ζα πσκαηίδνληαη κε
πψκα απφ θαηάιιειν πιηθφ, δελ ζα παξνπζηάδνπλ εζσηεξηθέο γσλίεο ή ξσγκέο ή παξακνξθψζεηο θαη
ζα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε.
Ρα ζθεχε, νη ζπζθεζέο θαη ηα εξγαιεία, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηνπο δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο ησλ
ηξνθίκσλ, ζα θαζαξίδνληαη επηκειψο ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ηνπο θαη αθνινχζσο ζα θπιάζζνληαη ζε
θιεηζηά εξκάξηα ή, πξνθεηκέλνπ γηα κεγάια ζθεχε, ζε θαηάιιεια κέξε θαηά ηξφπν πνπ λα κελ
ξππαίλνληαη. Κεραλήκαηα, πνπ εξγάδνληαη ζπλερψο, ζα θαζαξίδνληαη κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ή
θαη ελδηάκεζα, αλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ θαζαξηφηεηά ηνπο.
Αλ ζαλ πξψηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ ή πνηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη θνπηηά ή άιινη παξφκνηνη πεξηέθηεο,
νη πεξηέθηεο απηνί ζα θαζαξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ακέζσο πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε εηδηθή
γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ ζπζθεπή. Δμαίξεζε κπνξεί λα γίλεη κφλν ζε πεξηπηψζεηο ρξήζεσο πιαζηηθψλ πεξηεθηψλ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην ίδην ην εξγαζηήξην ηξνθίκσλ ή πνηψλ, ζε ηδηαίηεξνπο ρψξνπο, θαη
κεηαθέξνληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαηαζθεπήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο πιεξψζεψο ηνπο, ρσξίο κεζνιά-

βεζε ρεξηψλ, κέζα ζε θιεηζηφ ζχζηεκα δηαθηλήζεψο ηνπο, ζην νπνίν ζα εμαζθαιίδνληαη πξαθηηθά
ζηείξεο ζπλζήθεο, ή, αλ θαηαζθεπάδνληαη ζε μερσξηζηή εμσηεξηθή κνλάδα, απνζεθεχνληαη ακέζσο
κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο κε ζηείξεο ζπλζήθεο, θαηά πξνηίκεζε απηφκαηα, ζε αλζεθηηθέο πιαζηηθέο
ζαθθνχιεο κηαο ρξήζεσο απνζηεηξσκέλεο, πνπ ζα θιείλνπλ αεξνζηεξψο.
Κε ηνλ φξν "πξψηε ζπζθεπαζία" ηξνθίκσλ ή πνηψλ ελλνείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο πξψηνπ πεξηηπιίγκαηνο ή πεξηέθηε, πνπ βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην ηξφθηκν ή ην πνηφ, θαζψο θαη απηφ ην ίδην ην πεξηηχιηγκα ή ν πεξηέθηεο.
7. Νη ρξεζηκνπνηνχκελεο γηα ηελ παξαζθεπή ή επεμεξγαζία ηξνθίκσλ ή πνηψλ πξψηεο χιεο θαη
πξφζζεηεο χιεο ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο, πνπ δηαιακβάλνληαη γηα θάζε κία απφ απηέο ζηνλ Θψδηθα
Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ.
Ρα θάζε είδνπο πξντφληα ησλ εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζα έρνπλ άκεκπηνπο νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο, κε παξέρνληεο ελδείμεηο αιινηψζεσο, θαη ζα πιεξνχλ, σο πξνο ηελ επίδξαζή ηνπο
ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ, ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, πνπ θαζνξίδνπλ ν Θψδηθαο
Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ θαη νη ζρεηηθέο κε ηα ηξφθηκα δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Απαγνξεχεηαη ε κεηαπνίεζε παιηψλ παξαζθεπαζκάησλ, αθφκε θαη ε πεξηζπιινγή ππνιεηκκάησλ παιηψλ παξαζθεπαζκάησλ ή πιψλ, πνπ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί (ι.ρ. ππνιείκκαηα θέτθ, παληεζπαληνχ, άξηνπ θ.η.φκ.) θαη ε ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ παξαζθεπή ή ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ ή πνηψλ
πξψησλ πιψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκεία αιινηψζεσλ ή ξππάλζεσλ θαη γεληθά αθαηαιιήισλ ή επηβιαβψλ ή επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ, ππνπξντφλησλ δστθήο ή θπηηθήο πξνειεχζεσο
θαη κε επηηξεπνκέλσλ ππφ ηνλ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ ρξσζηηθψλ ή άιισλ πξνζζέησλ πιψλ.
Γεληθά, νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ή άιιεο γεηνλνκηθήο Γηαηάμεσο θαη νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο κε ηα
ηξφθηκα θαη πνηά λνκνζεζίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζην κηθξνβηαθφ θνξηίν θαη γεληθά ζηελ πνηφηεηα ησλ
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, θαζψο θαη ζηηο ηεξεηέεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πγηεηλή παξαζθεπή ή επεμεξγαζία
ηνχησλ (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 39 ηεο παξνχζαο γηα ηα παγσηά), εθαξκφδνληαη θαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ παξαζθεπαδφκελνπ, επεμεξγαδφκελνπ ή/θαη ζπζθεπαζκέλνπ ηξνθίκνπ ή πνηνχ.
8. Ρα πξντφληα ησλ εξγαζηεξίσλ παξαζθεπήο ή επεμεξγαζίαο ή/θαη ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ ζα κεηαθέξνληαη ζηα θαηαζηήκηα δηαζέζεψο ηνπο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο
ηνπο λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηα αίηηα πνπ κπνξνχλ αλ πξνθαιέζνπλ κφιπλζε ή λα έρνπλ νπνηαδήπνηε
δπζκελή επίδξαζε ζ' απηά αλάινγα κε ην είδνο ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξντφληνο.
Ηδηαίηξα, ηα γιπθίζκαηα, ηα πξντφληα γάιαθηνο, ηα θαγεηά θαη ηα θάζε είδνπο παξαζθεπάζκαηα,
εθφζνλ δελ είλαη αεξνζηεγψο ζπζθεπαζκέλα, ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεια εξκεηηθά θιεηζηά δνρεία ή θηβψηηα απφ αλνμίδσην κέηαιιν ή μχιηλα ή πιαζηηθά, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο, θαη
ζα κεηαθέξνληαη κε θαηάιιεια δηαζθεπαζκέλα θιεηζηά νρήκαηα, θαηά ηξφπν πνπ λα πξνζηαηεχνληαη
απφ ηηο ξππάλζεηο. Αλ ηα αλσηέξσ πξντφληα είλαη επαιινίσηα, ε κεηαθνξά ηνχησλ ζα γίλεηαη κε νρήκαηα ςπγεία ή, είλαη επαιινίσηα, ε κεηαθνξά ηνχησλ ζα γίλεηαη κε νρήκαηα ςπγεία, ή πξνθεηκέλνπ
γηα βξαρπρξφληεο δηαδξνκέο, δηάξθεηαο κέρξη δχν ην πνιχ σξψλ, κε νρήκαηα πνπ δηαζέηνπλ θιεηζηφ
ηζνζεξκηθφ ακάμσκα.
Γηα ηελ ρξήζε ησλ αλσηέξσ νρεκάησλ δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε άδεηα, πέξα απφ εθείλε πνπ εθδίδεηαη
απφ ηηο πεξεζίεο Ππγθνηλσληψλ.
9. Ρα πιηθά ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ, ηα νπνία έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην πεξηερφκελφ ηνπο (πξψηε ζπζθεπαζία), ζα είλαη απφ πγεηνλνκηθψο απνδεθηή χιε θαη άκεκπηεο θαζαξηφηεηαο,
ψζηε ηα ηξφθηκα ή πνηά λα κελ πξνζβάινληαη απφ ην κέζν ζπζθεπαζίαο ηνπο, νχηε ηφπην λα πξνζβάιεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ην πεξηερφκελφ ηνπ ή λα κεηαθέξεη ζ' αχην επηβιαβείο γηα ηελ
πγεία ηνπ αλζξψπνπ νπζίεο. Γεληθά, ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ ησλ εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ ζα πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηνπο φξνπο ηνπο δηαιακβαλφκελνπο ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνησ ή άιιεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, εθφζνλ κε ηελ παξνχζα δελ θαζνξίδνληαη απζηεξφηεξνη φξνη.
Δηδηθφηεξα, ε ζπζθεπαζία γηανχξηεο επηηξέπεηαη κφλν ζε θαζνξηζκέλνπ ηχπνπ δνρεία (θεζέδεο) κηαο
ρξήζεσο απφ πγεηνλνκηθψο απνδεθηφ πιαζηηθφ πιηθφ, ηα νπνηα ζα θαιχπηνληαη εξκεηηθά κε θαιχκκαηα κηάο ρξήζεσο απφ ην ίδην πιηθφ. Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα ζπζθεπάδνληαη θαη άιια παξφκνηα πξντφληα, φπσο θξέκεο, κνπζηαιεπξηέο, ηαξακνζαιάηεο θ.η.φκ.
Απαγνξεχεηαη ε ζπζθεπαζία γηανχξηεο ζε πήιηλα ή απφ άιιν πιηθφ θαηαζθεπαζκέλα δνρεία πνιιαπιήο ρξήζεσο. Πε πεξηπηψζεηο ρξήζεσο γηα ηε ζπζθεπαζία γηανχξηεο πήιηλσλ, εζσηεξηθά εθπαισκέλσλ, ή άιισλ παξφκνησλ δνρείσλ, ηα δνρεία απηά απαγνξεχεηαη λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ

ζθνπφ απηφλ, ζην εμσηεξηθφ δε ηνχησλ ζα αλαγξάθεηαη κε αλεμίηεια ζηνηρεία ε έλδεημε "ην δνρείν
δελ επηζηξέθεηαη".
Θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ηα εξγαζηήξηα παξαζθεπήο γηανχξηεο ζηα θαηαζηήκαηα πσιήζεσο ηα
δνρεία, πνπ πεξηέρνπλ παξαδνζηαθή γηανχξηε, επηηξέπεηαη λα είλαη αθάιππηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ζα ηνπνζεηνχλαη κέζα ζε εξκεηηθα θιεηζηά θαη απφιπηα θαζαξά θηβψηηα (μχιηλα ή πιαζηηθά ή κεηαιιηθά) ζε κία κφλνλ νξηδφληηα ζεηξά, ψζηε λα κελ ηνπνζεηείηαη ην έλα πάλσ ζην άιιν.
Δπίζεο επηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε αθάιππησλ ησλ αλσηέξσ δνρείσλ θαη ζηα ςπγεία ζπληεξήζεσο,
εθφζνλ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε κίαλ κφλν νξηδφληηα ζεηξά, θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο φκσο ζηνπο πειάηεο ζα θαιχπηνληαη απαξαίηεηα κε ηα πξναλαθεξφκελα θαιχκκαηα.
Πηα κέζα ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, γεληθά, πνπ πξνζθέξνληαη ζπζθεπαζκέλα ζα αλαγξάθνληαη νη ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην είδνο ηνπ πξντφληνο, ζηελ επσλπκία ηνπ παξαζθεπαζηή
θαη ζηε δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηνπ εξγαζηεξίνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε έλδεημε, πνπ θαζνξίδεη ν Θψδηθαο Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ.
10. Νη λνκέηο εξγαζηεξίσλ εηδψλ θνπινπξνπνηταο, ηππνπνηεκέλσλ παγσηψλ, εκθηαισκέλσλ αλαςπθηηθψλ πνηψλ θαη μεξψλ θαξπψλ νθείινπλ λα κελ δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε πιαλφδηνπο ή ζηάζηκνπο κηθξνπσιεηέο, αλ πξνεγνπκέλσο δελ δηαπηζηψζνπλ φηη είλαη θάηνρνη ηεο πξνβιεπφκελεο απφ
ηελ παξ. 9 άξζξνπ 49 ηεο παξνχζαο άδεηαο ηεο νηθείαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο.
11. 'Νινη γεληθά νη εζσηεξηθνί θαη νη αθάιππηνη ρψξνη ησλ εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ, θαζψο
θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο, ζα δηαηεξνχληαη απφιπηα θαζαξνί κε ηε θξνληίδα ηνπ λνκέα ηνπ εξγαζηεξίνπ
θαη, εθφζνλ ε επηρείξεζε παξέρεη ηα απαξαίηεηα γηα ην ζθνπφ απηφλ κέζα, ηνπ θαηά πεξίπησζε ππεπζχλνπ πξνζσπηθνχ.
Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ησλ εξγαζηεξίσλ ζα παίξλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ξππάλζεσο ησλ ηξνθίκσλ (πξψησλ πιψλ θαη πξντφλησλ ηνπ εξγνζηαζίνπ) θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνχησλ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε πξηνληδίνπ ή άιισλ παξφκνησλ πιψλ γηα
ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δαπέδσλ.
Γελ επηηξέπεηαη ε παξνπζία πεξηηηψλ αληηθεηκέλσλ θαη κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο (θηβψηηα, θαξάβηα θ.η.φκ) ζηνπο ρψξνπο ησλ εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ. Κεηαρεηξηζκέλα είδε ζπζθεπαζίαο ζα απνκαθξχλνληαη απφ ην εξγαζηήξην ή, αλ πξφθεηηαη λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα θπιάζζνληαη ζε ηδηαίηεξνπο ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο δελ ζα ππάξρνπλ πξψηεο χιεο, πξντφληα ηνπ εξγαζηεξίνπ
θαη είδε πξψηεο ζπζθεπαζίαο.
Ρα απνξξίκκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεια δνρεία ή πιαζηηθνχο ζάθθνπο θαη ζα απνθνκίδνληαη, φπσο νξίδεη ην άξζξν 33 ηεο παξνχζαο.
12. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ή ε ηδηαίηεξε θαηνηθίδησλ δψσλ ζηνπο ρψξνπο ησλ εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ.
Πηα αλσηέξσ εξγαζηήξηα ζα παίξλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκηζε ησλ πνληηθψλ
θαη βιαβεξψλ εληφκσλ (κχγεο, θαηζαξίδεο θ.ιπ.) ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ζηνπο ρψξνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ απνηειεί έλδεημε ξππάλζεσο ηνχησλ. Νη ππέπζπλνη εξγαζηεξίσλ κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη
ζηελ αξκφδηα γεηνλ. πεξεζία θαη λα δεηνχλ νδεγίεο γηα ηα ελδεηθλπφκελα κέζα (κεραληθά ή ρεκηθά)
απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη πην αθίλδπλεο γηα ηνλ άλζξσπν θαηαπνιεκήζεσο ησλ πνληηθψλ θαη ησλ
βιαβεξψλ εληφκσλ.
Δπηβάιιεηαη αθφκε ε ιήςε θαη αλάινγσλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο εηζφδνπ ζην εξγαζηήξην ησλ
πνληηθψλ θαη ησλ βιαβεξψλ εληφκσλ, φπσο είλαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 28 ηεο παξνχζαο κέηξα
θαη ε ηνπνζέηεζε ζπξκάηηλνπ πιέγκαηνο Λν 16 ζηηο ζχξεο θαη ζηα παξάζπξα ηνπ εξγαζηεξίνπ.
13. Νη απαζρνινχκελνη ζηα εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή πνηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ
επηρείξεζε (επηρεηξεκαηίαο ή θαη κέιε ηεο νηθνγέλεηά ηνπ, ππάιιεινη, εξγάηεο θ.ιπ.), ζα είλαη πγηείο
θαη θαζαξνί.
Θαηά ηελ ψξα ηεο εξγαζίαο ηνπο ζα θνξνχλ ιεπθή ή αλνηθνρξσκε κπινχδα, πνδηά θαη ζθνχθν. Ρα
άξζξα 14 θαη 36 ηεο παξνχζαο εθαξκφδνληαη θαη ζην πξνζσπηθφ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ παξφληνο
άξζξνπ. Δηδηθψηεξα, νη ρεηξηζηέο ησλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ, γεληθά, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο
ηνπο ή ηελ επαλάιεςε απηήο κεηά απφ δηαθνπή ηεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζα πιχλνπλ θαιά ηα ρέξηα
ηνπο κε δεζηφ λεξφ θαη ζαπνχλη.
14. Νη εηδηθέο δηαηάμεηο άιισλ γεηνλ. Γηαηάμεσλ ή Γ/γκάησλ, κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα αλαθεξφκελα ζηα ηεο ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ εηδψλ εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή πνησλ, εθαξκφδνληαη ζε

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή γηα φζνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο δελ θαιχπηνπλ νη αλσηέξσ εηδηθέο δηαηάμεηο.
15. Θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε γεηνλνκηθή πεξεζία
κπνξεί λα δερζεί ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κηθξψλ εξγαζηεξίσλ παξαζθεπήο ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ (καληνιάην, ινπθνχκηα, ραιβάο, θ.η.φκ.) ζε ζπλνιηθφ ρψξν 40 η.κ.ηνπιάρηζηνλ,
εθφζνλ βξίζθνληαη ζε επαξρηαθέο πφιεηο ή θσκνπψιεηο, νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ
ηνπο απαηηνχλ απιέο εγθαηαζηάζεηο, ζπγθξφηεζε θαη εμνπιηζκφ θαη ζρεηηθά κηθξφ ρψξν θαη ηα πξντφληα ηνπο δηαζέηνληαη ρνλδξηθψο, εμνινθιήξνπ ή ελ κέξεη, ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πσιήζεσο απνθιεηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπο.
Ρα αλσηέξσ εξγαζηήξηα ζα απνηεινχληαη απφ ηα αθφινπζα δηακεξίζκαηα εκβαδνχ ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ ηνπ αληίζηνηρα αλαθεξφκελνπ:
- Γηακέξηζκα ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ ηνπ αληίζηνηρα αλαθεξφκελνπ:
- Γηακέξηζκα πιχζεσο ζθεπψλ εκβαδνχ 5 η.κ. ηνπιάρηζηνλ.
- Απνζήθε πξψησλ πιψλ ή/θαη έηνηκσλ πξντφλησλ εκβαδνχ 7 η.κ. ηνπιάρηζηνλ
- Απνρσξεηήξην πξνζσπηθνχ 3 η.κ.
Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πιχζεσο ζθεπψλ ζε θαηάιιειε ζέζε ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ, ψζηε λα κε ξππαίλνληαη ηα ηξφθηκα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνχηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν
ζπλνιίθφο απηφο ρψξνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 η.κ.
Αλ νξηζκέλεο πνζφηεηεο ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ δηαζέηνληαη ιηαληθψο, ζα ππάξρεη επί πιένλ ηδηαίηεξν, ζαθψο ρσξηζκέλν, δηακέξηζκα πξαηεξίνπ

'Αξζξν 53

Κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο

1. Ρα θαηαζηήκαηα θαη εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία θαηά ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, ππφθεηληαη γεληθά ζηνπο φξνπο ηεο, νη δε θνξείο εθκεηαιιεχζεψο ηνπο
νθείινπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρεηξήζεψο ηνπο ζηνπο αλσηέξσ φξνπο, πιελ
εθείλσλ πνπ απαηηνχλ θηηξηαθέο κεηαηξνπέο, νπφηε ζα εθηειεζζνχλ κφλνλ νη εθηθηέο βειηηψζεηο, θαηά
ηελ θξίζε ηεο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο.
2. Γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ πξνζαξκνγή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ
ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ ε γεηνλνκηθή πεξεζία ζα νξίζεη εχινγε, γηα θάζε πεξίπησζε, πξνζεζκία, ε
νπνία δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο κήλεο.
Ξάλησο, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξνπζαο δελ ζίγνληαη απνθηεκέλα λνκίκσο δηθαηψκαηα θαηαζηεκάησλ ή εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ, ηα νπνία ηδξχζεθαλ πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηεο παξνχζαο
θαη ιεηηνπξγνπλ ζην φλνκα ηνπ ίδηνπ θνξέα. Ρέηνηα δηθαηψκαηα είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο θαζηζκάησλ
άξζξσλ 37, 38 θαη 39, ν νπνίνο έρεη ππνινγηζζεί κε βάζε παιαηφηεξεο γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο, ηα
πξνζθεξφκελα ζε ήδε ιεηηνπξγνχληα θαηαζηήκαηα είδε κε βάζε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο, εθφζνλ
ε άδεηα απηή έρεη εθδνζεί λνκίκσο, ζχκθσλα κε ην παιαηφηεξν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, θ.α.
3. Θαηαζηήκαηα ή εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ, πνπ άξρηζαλ λα ηδξχνληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ε αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα έρεη
θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα Αζηπλνκηθή Αξρή εληφο εμακήλνπ απφ ηελ εκέξα απηή, θξίλνληαη σο πξνο
ηνπο φξνπο ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηνπο ρψξνπο ηνπο (εκβαδφλ, θαηαζθεπή απνρσξεηεξίσλ, απνζηάζεηο θ.ιπ.) κε βάζε ην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, πνπ ίζρπε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηδξχζεσο ηνπο, αλ νη
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο είλαη απζηεξφηεξεο πξνο ηνπο αλσηέξσ φξνπο.
Γηα λα δηαπηζησζεί ε εκεξνκελία ελάξμεσο ηεο δηαδηθαζίαο ηδξχζεσο θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ ν
ελδηαθεξφκελνο επηζπλάπηεη ζηελ αίηεζή ηνπ γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνχηνπ ε θαηαζέηεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ γεηνλνκηθή πεξεζία ζεσξεκέλν απφ ηελ νηθεία Νηθνλνκηθή Δθνξία
ζπκθσλεηηθφ κηζζψζεσο ηνπ ρψξνπ, ζηνλ νπνίν έρεη εγθαηαζηαζεί ε επηρείξεζή ηνπ, ή, πξνθεηκέλνπ
γηα ηδηφθηεην ρψξν, επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δειηίσλ παξαγγειίαο ή ησλ ηηκνινγίσλ πξνκήζεηαο
ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο επηρεηξήζεσο θαη ππεχζπλε δήισζε Λ.Γ. 105/69 ηνπ ηερληθνχ (κεραληθνχ, δηαθνζκεηή, ηερλήηε θ.ιπ.), πνπ εξγάζζεθε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ή εξγαζηεξίνπ, ή θαη
νπνηαδήπνηε άιια επίζεκα ζηνηρεία, ζηα νπνία ζα θαίλεηαη απαξαίηεηα ε εκεξνκελία ελάξμεσο ησλ
ζρεηηθψλ εξγαζηψλ.

4. Νη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκνδνληαη θαη ζε πεξηπηψζεηο επαλεμεηάζεσο
ησλ αλαθεξνκέλσλ ζ' απε θαηαζηεκάησλ, είηε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπκπιεξψζεσο ειιείςεσλ, πνπ
είραλ επηζεκαλζεί θαηά ηελ αξρηθή θξίζε ηνπο, είηε ιφγσ ππνβνιήο αηηήζεσο ζεξαπείαο ή ελζηάζεσο
θαηά ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πξσηνβνπιίαο θξίζεψο ηνπο, έζησ θαη αλ θαηά ηελ εκεξα θαηαζέζεσο
ζηελ αξκφδηα πεξεζία ηεο αηηήζεσο ή ηεο ελζηάζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ είρε πεξάζεη ην εμάκελν
ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ νξίδεη ε αλσηέξσ παξάγξαθνο.
5. Λεντδξπφκελα εληφο μελνδνρείσλ θαηαζηήκαηα (εζηηαηφξηα, ζλαθ - κπαξ, θπιηθεία, δαραξνπιαζηεία θ.η.φκ.), γηα ηα νπνία έρεη δνζεί έγθξηζε απφ ηνλ Δ.Ν.Ρ. πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, αλ νη απαηηήζεηο ηεο γεηνλνκηθήο απηήο Γηαηάμεσο είλαη απζηεξφηεξεο, σο πξνο ηνπο φξνπο
ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηνπο ρψξνπο ηνπο, θξίλνληαη κε βάζε ην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, πνπ ίζρπε θαηά
ηελ εκέξα πνπ δφζεθε ε αλσηέξσ έγθξηζε ηνπ Δ.Ν.Ρ. αλεμάξηεηα απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ έρεη
κεζνιαβήζεη κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ ρνξεγήζεσο ηεο εγθξίζεσο απηήο θαη θαηαζέζεσο ηεο αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ.
6. Δξγαζηήξηα ή θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ, ηα νπνία ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχζαλ κε
βάζε ην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, πνπ ίζρπε πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηεο Α1β/11261/81 γεηνλνκηθήο Γηαηάμεσο, αλ έρνπλ βαζζεί ζε άιιν πξφζσπν θαη νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ απφθηεζε ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνχησλ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηεο παξνχζαο θξίλνληαη σο πξνο ηνπο ρψξνπο ηνπο (είδνο ρψξνπ, εκβαδφλ, χςνο θ.ιπ.) κε βάζε ην
λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, πνπ ίζρπε θαηά ην ρξφλν εθδφζεσο ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο
ηνπο.
Αλ γηα ηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα ή εξγαζηήξηα έρνπλ εθδνζεί ζην αλακεηαμχ αξλεηηθέο γλσκνδνηήζεηο ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο πεξεζίαο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επαλέιζνπλ κε λέα αίηεζε
ηνπο, εληφο ηεο παξνχζαο, δεηψληαο ηελ επαλεμέηαζε ησλ θαηαζηεκάησλ ή εξγαζηεξίσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην.

'Αξζξν 54

Θαηαξγεηηθέο δηαηάμεηο

Απφ ηελ εκεξνκελία ελάξμεσο ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη:
1. Ρα άξζξα 45 κέρξη θαη 71 (πιελ ησλ άξζξσλ, 54, 55, 65, 66, 68 θαη69) ηνπ γεηνλνκηθνχ Θαλνληζκνχ (Φ.Δ.Θ. 275/1938 η. Β'), φπσο έρνπληξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κεηαγελεζηέξσο κε ηελ
Γ1γ/6001/67 (Φ.Δ.Θ.360/2-6-67 η. Β') θαη άιιεο ζπλαθείο γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο.
2. Ζ απφ 16-5-36 γεηνλνκηθή Γηάηαμε "πεξί πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηνο εξγνζηαζίσλ δαραξνπιαζηηθήο θαη παγσηψλ, σο θαη ησλ θαηαζηεκάησλ πσιήζεσο απηψλ." (Φ.Δ.Θ. 105/23-6-36 η. Β').
3. Ζ απφ 17-4-53 γεηνλνκηθή Γηάηαμε "πεξί ηεξεηέαο δηαδηθαζίαο δηα ηελ ρνξήγεζηλ αδείαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ" (Φ.Δ.Θ. 100/7-5-53 η.Β').
4. Ζ γεηνλνκηθή Γηάηαμε 1101/55 "πεξί ηαηξηθήο επηζεσξήζεσο θαη εθνδηαζκνχ δη' αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο ησλ αζθνχλησλ σξηζκέλα ηηλά επαγγέικαηα αηφκσλ". (Φ.Δ.Θ. 146/3-8-55 η. Β'), φπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κεηαγελεζηέξσο.
5. Ρα άξζξα 1 θαη 2 ηεο Γ..Α. 2805/60 γεηνλνκηθήο Γηαηάμεσο "πεξί αζηπταηξηθψλ επηζεσξήζεσλ
θ.ιπ." (Φ.Δ.Θ. 179/27-4-60 η. Β').
6. Ζ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Γ..Α. 5130/60 "πεξί φξσλ πγηεηλήο ησλ θαηαζηεκάησλ πσιήζεσο θαηεςπγκέλσλ ηρζχσλ θαη ινηπψλ αιηεπκάησλ" (Φ.Δ.Θ. 306/5-6-60 η. Β').
7. Ζ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Γ..Α. 6800/60 "πεξί πγηεηλήο πξαηεξίσλ θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ"
(Φ.Δ.Θ. 401/12-9-60 η. Β').
8. Ζ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Δ1γ/3432/62 "πεξί πσιήζεσο θαηεςπγκέλσλ ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ"
(Φ.Δ.Θ. 152/4-65-62 η. Β').
9. Ζ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Δ1γ/4040/63 "πεξί φξσλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηνο ηλσ δη' απηνκάησλ
παγσηνπνηεηηθψλ κεραλψλ παξαζθεπαδνκέλνπ παγσηνχ, σο θαη ηνπ ηξφπνπ πσιήζεσο απηνχ"
(Φ.Δ.Θ. 178/2-4-63 η. Β'), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κεηαγελεζηέξσο κε ηηο
γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο Γ1/5665/73 (Φ.Δ.Θ. 624/31-5-73 η. Β') θαη Γ1/3905/74 (Φ.Δ.Θ. 536/23-5-74
η. Β').
10. Ζ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Δ1γ/1306/64 "πεξί πσιήζεσο ηρζχσλ ππφ πιαλνδίσλ ηρζπνπσιψλ θαη
εηο ιατθάο αγνξάο" (Φ.Δ.Θ. 58/14-2-64 η. Β').

11. Ζ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Γ1γ/425/67 "πεξί ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ςεηνπσιείσλ, εθεηεξίσλ θαη
νβειηζηεξίσλ" (Φ.Δ.Θ. 50/27-1-67 η. Β'), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κεηαγελεζηέξσο
κε ηελ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Γ1γ/6001/67 (Φ.Δ.Θ. 360/2-6-67 η. Β') θαη άιιεο φκνηεο.
12. Ζ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Γ1/2117/74 "πεξί πγηεηλήο ζπζθεπαζίαο ηνπ νμπγάιαθηνο (γηανχξηεο)"
(Φ.Δ.Θ. 309/12-3-74 η. Β'), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κεηαγελεζηέξσο κε ηηο γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο Γ1/3316/74 (Φ.Δ.Θ. 424/20-4-74 η. Β') θαη Γ1/8249/74 (Φ.Δ.Θ.
971/4-10-74 η. Β').
13. Ζ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Γ1/3228/74 "πεξί ζπζθεπαζίαο θαη ηξφπνπ δηαζέζεσο ππφ πιαλνδίσλ ή
ζηαζίκσλ κηθξνπσιεηψλ θνπινπξίσλ, ηπξνπηηηψλ, ζπαλαθνπηηηψλ θ.ιπ. αξηνζθεπαζκάησλ" (Φ.Δ.Θ.
963/1-10-74 η. Β').
14. Ζ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Γ1/9900/74 "πεξί ππνρξεσηηθήο θαηαζθεπήο απνρσξεηεξίσλ" (Φ.Δ.Θ.
1266/3-12-74 η. Β'), φπσο ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κεηαγελεζηέξσο, θαηά ην κέξνο απηήο,
πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ θαη ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ απνρσξεηεξίσλ θαηαζηεκάησλ θαη
εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Θαηά ηα ινηπά ε γεηνλνκηθή απηή Γηάηαμε εμαθνινπζεί λα ηζρχεη
γηα ηα κε αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα εξγαζηήξηα θαη θαηαζηήκαηα θαη γηα ηηο θαηνηθίεο θ.ιπ.
15. Ζ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Α1β/6370/77 "πεξί φξσλ ππφ ηνπο φξνπο επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγά απηφκαησλ πσιεηψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ" (Φ.Δ.Θ. 869/12-9-77 η. Β').
16. Ζ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Α1β/7771/77 "πεξί ρξήζεσο ησλ ππνγείσλ ρψξσλ δηα ηελ ιεηηνπξγίαλ
θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ" (Φ.Δ.Θ.984/8-10-77 η. Β'), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί
κεηαγελεζηέξσο.
17. Ζ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Α1β/10630/77 "πεξί πσιήζεσο αλαςπθηηθψλ πνηψλ, παγσηψλ θαη σξηζκέλσλ δαραξσδψλ πξντφλησλ εηο αλαπεξηθά πεξίπηεξα θαη θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ" (Φ.Δ.Θ. 1178/1511-77 η. Β').
18. Ζ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Α1β/9321/80 "πεξί ππνινγηζκνχ ηνπ κεγίζηνπ αξηζκνχ θαζηζκάησλ, πνπ
είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ ζηα θαηαζηήκαηα εζηηάζεσο" (Φ.Δ.Θ. 1079/23-10-80 η. Β').
19. Ζ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Α1β/11261/81 κε ζεκα "γεηνλνκηθφο έιεγρνο, γεληθνί φξνη ηδξχζεσο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ θαη εηδηθνί φξνη ηδξχζεσο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ" (Φ.Δ.Θ. 46/8-2-82 η. Β').
20. Ζ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Α1β/4743/3-5-83 γηα ηελ "ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Θέληξσλ Γηαζθεδάζεσο
ζε ρψξνπο θπζηθψλ ζπειαίσλ"(Φ.Δ.Θ. 293/30-5-83 η. Β').
21. Ζ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Α1β/5191/19-5-83 γηα ηελ "ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ άξζξνπ 6
ηεο Α1β/11261/81 (ΦΔΘ 46/8-2-82 η. Β') γεηνλνκηθήο Γηάηαμεο "πεξί γεληθψλ φξσλ ηδξχζεσο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη εξγαζηεξίσλ ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηδξχζεσο
θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ". (Φ.Δ.Θ. 301/31-5-83 η. Β').
22. Θάζε άιιε δηάηαμε ηνπ γεηνλνκηθνχ Θαλνληζκνχ θαη ησλ άιισλ γεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο.

'Αξζξν 55
Ξνηληθέο Θπξψζεηο
Νη παξαβάηεο ηεο παξνχζαο δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Α.Λ. 2520/40,
φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν κφλν ηνπ Λ. 290/43, πνπ θπξψζεθε κε ηελ 303/46 Ξ..Π., αλ
απφ άιιεο δηαηάμεηο Λφκσλ, ή Γηαηαγκάησλ δελ πξνβιέπεηαη βαξχηεξε πνηλή.

Αξζξν 56
Ζ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο αλαηίζεηαη ζηα αξκφδηα, ζχκθσλα κεην άξζξν 4 απηήο. Θξαηηθά Νξγαλα,
ε δε ηζρχο ηεο αξρίδεη κεηά 15/ζεκεξν απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Απαξαίηεην ειάρηζην εκβαδφλ ζε η.κ. ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ άρθροσ 37 θαη, αλαιπηηθά, ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπο.
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3
4
5

50
72
142

33
36
71

3
4
6

2
3
4

3
4
5

50
72
142

33
36
71

-

2
3
4

2. Ακηγή κπαξ, θαζψο
θαη θαθελεία ,
θαθεηέξεηεο θαη
θπιηθεία, εθφζνλ
απαιιάζζνληαη απν
ηελ ππνρξέσζε λα
δηαζέηνπλ
παξαζθεπαζηήξην,
δπλακηθφηεηαο:
α) κέρξη 50 θαζίζκαηα
β)51-100 θαζηζκ.
γ) 101-200 θαζηζκ.

Ππλνιηθφ εκβαδφλ
ηνπ θαηαζηήκαηνο

α
/α

Θαηεγνξία
θαηαζηεκάησλ
αλάινγα κε ην
είδνο θαη
ηε δπλακηθφηεηα
ηνπο

Απνρσξεηήξηα

Απνδπηήξηα
πξνζσπηθνχ

Απνζήθε

1

2

8

9

10

Κε θηλεηά
Κε ζηαζεξά
θαζίζκαηα
Δπνρηαθά
θαζίζκαηα
(πιελ ησλ
ιεηηνπξγφληνο
ή ζθακπψ
ζθακπψλ)
11

12

13

58
83
157

41
47
86

11
15
20

55
79
151

38
43
80

8
11
14

1. Θαθελεία, θαθεηέξηεο
θαη θπιηθεία, εθφζνλ
δελ απαιιάζζνληαη
απν ηελ ππνρξέσζε
λα δηαζέηνπλ
παξαζθεπαζηήξην
δπλακηθφηεηαο:
α) κέρξη 50 θαζίζκαηα
β)51-100 θαζηζκ.
γ) 101-200 θαζηζκ.
2. Ακηγή κπαξ, θαζψο
θαη θαθελεία ,
θαθεηέξεηεο θαη
θπιηθεία, εθφζνλ
απαιιάζζνληαη απν
ηελ ππνρξέσζε λα
δηαζέηνπλ
παξαζθεπαζηήξην,
δπλακηθφηεηαο:
α) κέρξη 50 θαζίζκαηα
β)51-100 θαζηζκ.
γ) 101-200 θαζηζκ.

βιέπε
παξαηήξεζε
6

βιέπε
βιέπε
παξαηήξεζε παξαηήξεζε
7
8

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:
1.- Σο σημειούμενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 συνολικό εμβαδόν των καταστημάτων
του Αρθ-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 ύ-

παρξη αποχωρητηρίων και αποδυτηρίων προσωπικού, ή και με άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος.

2.- τα καταστήματα των κατηγοριών με α/α 1α και 2α το 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 τετραγωνικό μέτρο για κάθε κινητό κάθισμα πλην των "σκαμπώ", (στήλη 4) ή κατά
0,65 τετραγωνικά μέτρα για κάθε σταθερό κάθισμα ή "σκαμπώ" (στήλη 5), επηρεάζοντας
ανάλογα το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 11 ή 12).
3.- τα 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 τετραγωνικά μέτρα για κάθε κινητό κάθισμα
πλην των "σκαμπώ" (στήλη 4) ή κατά 0,70 τετραγωνικά μέτρα για κάθε σταθερό κάθισμα ή
"σκαμπώ" (στήλη 5), επηρεάζοντας ανάλογα το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη
11 ή 12).
4.- Ο διπλός καναπές υπολογίζεται για δύο σταθερά καθίσματα, ο τριπλός για τρία
κοκ.
5.- Σα προβλεπόμενα για τα καταστήματα δυναμικότητας 101 μέχρι 200 καθισμάτων
εμβαδά των χώρων εργασίας, στα μεγαλύτερης δυναμικότητας καταστήματα αυξάνονται του μεν
παρασκευαστηρίου κατά 2 τετραγωνικά μέτρα του δε χώρου πλύσεως σκευών κατά 1 τετραγωνικό μέτρο, για κάθε μία επί πλέον 100/τάδα ή μέρος αυτής (20 - 100) καθισμάτων, επηρεάζοντας ανάλογα και το απαιτούμενο συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 11 ή 12
ή 13).
6.- Σο 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 εδαφ.α, εδαφ.β και εδαφ.γ του Αρθ-25
, και ισοδυναμεί με το γινόμενο του αριθμού αυτού επί 2,50 τετραγωνικά μέτρα. Σο εμβαδόν
αυτό πρέπει να προστίθεται στο αναφερόμενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 συνολικό εμβαδόν
του καταστήματος.
7.- τα καταστήματα στα οποία απασχολούνται κατά βάρδια περισσότερα από 3 άτομα, απαιτείται και αποδυτήριο προσωπικού το εμβαδόν του οποίου υπολογιζόμενο σε 1 τετραγωνικό μέτρο για κάθε απασχολούμενο άτομο, θα προστίθεται στο απαιτούμενο συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 11 ή 12 ή 13).

8.- τα καταστήματα του Αρθ-37 δεν είναι απαραίτητη η απόθηκη τροφίμων. υνιστάται όμως η ύπαρξη ιδιαίτερου χώρου, προοριζόμενου για την τοποθέτηση των κιβωτίων με
τις γεμάτες η κενές φιάλες των ποτών. Ο χώρος αυτός θα έχει εμβαδόν ανάλογο με τη δυναμικότητα του καταστήματος, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του, καί θα είναι χωρισμένος
από τους άλλους χώρους έστω και με ξυλοκατασκευή.
9.- τα καταστήματα της κατηγορίας με α/α 2 ανήκουν και τα ανοικτά μπαρ ξενοδοχείων, για τα οποία εφαρμόζεται και η Τγειονομική Διάταξη "για τη λειτουργία καταστημάτων
σε ξενοδοχεία". τα καταστήματα αυτά δεν είναι απαραίτητο το ιδιαίτερο αποχωρητήριο. υνεπώς ο απαιτούμενος ελάχιστος συνολικός χώρος των καταστημάτων τούτων θα είναι σύμφωνος με το αντίστοιχα σημειούμενο στη στήλη 13 εμβαδόν, ανάλογα με τον αριθμό των αναπτυσσόμενων καθισμάτων.
10.- τα καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται και προσφέρονται λουκουμάδες,
θα υπάρχει ιδιαίτερο παρασκευαστήριο εμβαδού 6 τετραγωνικά μέτρα τουλάχιστον. Σο εμβαδόν
τούτο πρέπει να προστίθεται στο σημειούμενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 αντίστοιχο συνολικό
εμβαδόν του καταστήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Απαξαίηεην ειάρηζην εκβαδφλ ζε η.κ. ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ άρθροσ 38 θαη, αλαιπηηθά, ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπο.
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1. Δζηηαηφξηα,
νηλνκαγεηξεία,
ςαξνηαβέξλεο,
ςπηνπνιεία,
ζλαθ-κπαξ,
πηηζαξίεο
δπλακηθφηεηαο:
α)
β)
γ)
δ)

κέρξη 50 θαζίζκαηα
51-100 θαζηζκ.
101-200 θαζηζκ.
201 θαζηζκ.

2. Νβειηζηήξηα,
δπλακηθφηεηαο:
α) κέρξη 50 θαζίζκαηα
β) 51-100 θαζηζκ.
γ) 101-200 θαζηζκ.
3. Ξηηζαξίεο θαη
ζλαθ-κπαξ ρσξίο
παξαζθεπζηήξην
δπλακηθφηεηαο:
α) κέρξη 50 θαζίζκαηα
β) 51-100 θαζηζκ.
γ) 101-200 θαζηζκ.
4. Νηλνκαγεηξία ή
άιια παξφκνηα
θαηαζηήκαηα
ιατθήο κνξθήο
(θνπηνχθηα,
παηζαηδίδηθα
θ.η.νκ.)
δπλακηθφηεηαο:
κέρξη 20 θαζηζκάησλ

Θαηεγνξία
θαηαζηεκάησλ
α
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Απνδπηήξηα
Απνζήθε Κε θηλεηά Κε ζηαζεξά
πξνζσπηθνχ
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1. Δζηηαηφξηα,
νηλνκαγεηξεία,
ςαξνηαβέξλεο,
ςπηνπνιεία,
ζλαθ-κπαξ,
πηηζαξίεο
δπλακηθφηεηαο:
α)
β)
γ)
δ)
2.

κέρξη 50 θαζ.
51-100 θαζ.
101-200
201 θαζ.
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15
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3

-

33

26

15

Νβειηζηήξηα,
δπλακηθφηεηαο:
α) κέρξη 50 θαζ.
β) 51-100 θαζ.
γ) 101-200

3. Ξηηζαξίεο θαη
ζλαθ-κπαξ ρσξίο
παξαζθεπζηήξην
δπλακηθφηεηαο:
α) κέρξη 50 θαζ.
β) 51-100 θαζ.
γ) 101-200

βιέπε
βιέπε
παξαηήξεζε παξαηήξεζε
6
7

4. Νηλνκαγεηξία ή
άιια παξφκνηα
θαηαζηήκαηα
ιατθήο κνξθήο
(θνπηνχθηα,
παηζαηδίδηθα
θ.η.νκ.)
δπλακηθφηεηαο:
κέρξη 20 θαζ.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:
1.- Σν ζεκεηνύκελν ζηε ζηήιε 12 ή 13 ή 14 ζπλνιηθό εκβαδόλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Αξζ-38 δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο νξηζηηθό, δεδνκέλνπ όηη ηνύην, όπσο αλαθέξεηαη θαη θαησηέξσ (παξαηεξήζεηο 2, 3, 6, 7, θαη 8), ζα κεηαβάιιεηαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηε δπλακηθόηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο βάζεη
ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ην κέγεζνο ηεο αίζνπζαο πειαηώλ θαη ην ζπλνιηθό εκβαδόλ ησλ απαξαίηεησλ απνρσξεηεξίσλ πειαηώλ θαη ηεο απνζήθεο, θαη αλάινγα κε
ηνλ αξηζκό ησλ απαζρνινύκελσλ αηόκσλ, από ηνλ νπνίν εμαξηάηαη ε ύπαξμε απνρσξεηεξίσλ θαη απνδπηεξίσλ πξνζσπηθνύ, ή θαη κε άιινπο αθόκε παξάγνληεο, πνπ
κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην ζπλνιηθό εκβαδόλ ηνπ θαηαζηήκαηνο.
2.- ηα θαηαζηήκαηα ησλ θαηεγνξηώλ κε α/α 1α, 2α, 3α, θαη 4 ην αληίζηνηρα αλαθεξόκελν ζηε ζηήιε 4 ή 5 εκβαδόλ ηεο αίζνπζαο πειαηώλ αθνξά ζηε
κεγαιύηεξε δπλακηθόηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο (50 ή 20
θαζηζκάησλ). Γηα θαηαζηήκαηα κηθξόηεξεο δπλακηθόηεηαο ην ζεκεηνύκελν ζηηο
αλσηέξσ ζηήιεο εκβαδόλ ηεο αίζνπζαο πειαηώλ κεηώλεηαη θαηά 1 ηεηξαγσληθό κέηξν γηα θάζε θηλεηό θάζηζκα, πιήλ ησλ "ζθακπώ" (ζηήιε 4) ή θαηά 0,65 ηεηξαγσληθά κέηξα γηα θάζε ζηαζεξό θάζηζκα ή "ζθακπώ" (ζηήιε 5), επεξεάδνληαο αλάινγα
ην
ζπλνιηθό
εκβαδόλ
ηνπ
θαηαζηήκαηνο
(ζηήιε
12
ή
13).
3.- ηα θαηαζηήκαηα ησλ θαηεγνξηώλ κε α/α 1β, 1γ, 1δ, 2β, 2γ, 3β θαη
3γ ην αληίζηνηρα αλαθεξόκελν ζηε ζηήιε 4 ή 5 εκβαδόλ ηεο αίζνπζαο πειαηώλ
αθνξά ζηε κηθξόηεξε δπλακηθόηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο
(51 ή 101 ή 201 θαζηζκάησλ). Γηα θαηαζηήκαηα κεγαιύηεξεο δπλακηθόηεηαο ην
ζεκεηνύκελν ζηηο αλσηέξσ ζηήιεο εκβαδόλ ηεο αίζνπζαο πειαηώλ απμάλεηαη θαηά
1,40 ηεηξαγσληθά κέηξα γηα θάζε επηπιένλ θηλεηό θάζηζκα πιελ ησλ "ζθακπώ"
(ζηήιε 4) ή θαηά 0,70 ηεηξαγσληθά κέηξα γηα θάζε επηπιένλ ζηαζεξό θάζηζκα ή
"ζθακπώ" (ζηήιε 5), επεξεάδνληαο αλάινγα ην ζπλνιηθό εκβαδόλ ηνπ θαηαζηήκαηνο (ζηήιε 12 ή 13).

4.- Ο δηπιόο θαλαπέο ππνινγίδεηαη γηα δύν ζηαζεξά θαζίζκαηα, ν ηξηπιόο
γηα ηξία, θνθ.
5.- Σα πξνβιεπόκελα γηα ηα θαηαζηήκαηα δπλακηθόηεηαο 101 κέρξη 200 θαζηζκάησλ εκβαδά ησλ ρώξσλ εξγαζίαο ζηα κεγαιύηεξα δπλακηθόηεηαο θαηαζηήκαηα
απμάλνληαη, ηνπ κελ παξαζθεπαζηεξίνπ θαηά 4 ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ δελ ρώξνπ
πιύζεσο ζθεπώλ θαηά 1 ηεηξαγσληθό κέηξν, γηα θάζε κία επηπιένλ 100/ηάδα ή
κέξνο απηήο (20 - 100) θαζηζκάησλ, επεξεάδνληαο αλάινγα θαη ην απαηηνύκελν
ζπλνιηθό εκβαδόλ ηνπ θαηαζηήκαηνο (ζηήιε 12 ή 13 ή 14).
6.- Σν απαξαίηεην γηα ηα απνρσξεηήξηα εκβαδόλ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ απαηηνύκελνπ, αλάινγα κε ηε δπλακηθόηεηα ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηνλ αξηζκό ησλ
απαζρνινύκελσλ ζ' απηό αηόκσλ, αξηζκνύ ηνύησλ ζύκθσλα κε ηελ παξ.3 εδαθ.α,
εδαθ.β, θαη εδαθ.γ, ηνπ Αξζ-25, θαη ηζνδπλακεί κε ην γηλόκελν ηνπ αξηζκνύ
απηνύ επί 2,5 ηεηξαγσληθά κέηξα. Σν εκβαδόλ απηό πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζην
αλαθεξόκελν ζηε ζηήιε 12 ή 13 ή 14 ζπλνιηθό εκβαδόλ ηνπ θαηαζηήκαηνο.
7.- ηα θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία απαζρνινύληαη θαηά βάξδηα πεξηζζόηεξα
από ηξία άηνκα, απαηηείηαη θαη απνδπηήξην πξνζσπηθνύ ην εκβαδόλ ηνπ νπνίνπ
ππνινγηδόκελν ζε 1 ηεηξαγσληθό κέηξν γηα θάζε απαζρνινύκελν θαηά βάξδηα άηνκν, ζα πξνζηίζεηαη ζην απαηηνύκελν ζπλνιηθό εκβαδόλ ηνπ θαηαζηήκαηνο (ζηήιε
12 ή 13 ή 14).
8.- ε θαηαζηήκαηα δπλακηθόηεηαο 151 - 200 θαζηζκάησλ ζα ππάξρεη απνζήθε ηξνθίκσλ θαη πνηώλ εκβαδνύ 5 ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπιάρηζηνλ. πλεπώο ζηα
θαηαζηήκαηα δπλακηθόηεηαο 101 κέρξη 150 θαζηζκάησλ ζηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεηε ε απνζήθε ηα ζπλνιηθά εκβαδά ησλ ζηειώλ 12, 13 θαη 14 ζα κεηώλνληαη
θαηά 5 ηεηξαγσληθά κέηξα. ηα θαηαζηήκαηα δπλακηθόηεηαο κεγαιύηεξεο ησλ 200
θαζηζκάησλ ην εκβαδόλ ηεο απνζήθεο απμάλεηαη θαηά 5 ηεηξαγσληθά κέηξα γηα
θάζε κία επηπιένλ 100/ηάδα ή κέξνο απηήο (20 - 100) θαζηζκάησλ, επεξεάδνληαο
αλάινγα θαη ην απαηηνύκελν εκβαδόλ ηνπ θαηαζηήκαηνο (ζηήιε 12 ή 13 ή 14).
9.- Σν παξαζθεπαζηήξην δελ είλαη απαξαίηεην ζηα ζλαθ - κπαξ θαη ζηηο
πηηζαξίεο (θαηεγνξία α/α 3) εθόζνλ ηα πξνζθεξόκελα είδε πξνέξρνληαη από αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα ή εξγνζηάζηα. Ο ρώξνο όκσο εγθαηαζηάζεσο ςπγείνπ,
κπνπθέ θιπ. ζα είλαη απμεκέλνο, όπσο ζεκεηώλεηαη ζηε ζηήιε 3, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θιίβαλνπ, ζεξκνζάιακνπ θιπ.
10.- ηα θαηαζηήκαηα κε α/α 3 αλήθνπλ θαη ηα αλνηθηά ζλαθ - κπαξ μελνδνρείσλ, γηα ηα νπνία εθαξκόδεηαη θαη ε Τγεηνλνκηθή Δηάηαμε "γηα ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ ζε μελνδνρεία". ηα θαηαζηήκαηα απηά δελ είλαη απαξαίηεην
ην ηδηαίηεξν απνρσξεηήξην. πλεπώο ν απαηηνύκελνο ειάρηζηνο ζπλνιηθόο ρώξνο
ησλ θαηαζηεκάησλ ηνύησλ ζα είλαη ζύκθσλνο κε ην αληίζηνηρα ζεκεηνύκελν ζηε
ζηήιε 14 εκβαδόλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ αλαπηπζζόκελσλ θαζηζκάησλ, κε
ηελ επηθύιαμε ηνπ επόκελνπ εδάθηνπ.
Αλ ε πιύζε ησλ ζθεπώλ γίλεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο πιύζεσο ζθεπώλ ηνπ
μελνδνρείνπ, ζην αλνηθηό ζλαθ - κπαξ ζα ππάξρεη δηπιόο λεξνρύηεο γηα ην πιύζηκν κόλνλ ησλ πνηεξηώλ, όπσο νξίδεη ε αλσηέξσ Τγεηνλνκηθή Δηάηαμε. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλσηέξσ ζπζηήκαηνο πιύζεσο ζθεπώλ ζα
ππνινγίδεηαη ρώξνο ζύκθσλα κε ηε ζηήιε 7 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι (θαη όρη κε ηε
ζηήιε 8 ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο), αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ αλαπηπζζόκελσλ
θαζηζκάησλ, επεξεάδνληαο αλάινγα ην ζεκεηνύκελν ζηε ζηήιε 14 αληίζηνηρν ζπλνιηθό εκβαδόλ ηνπ θαηαζηήκαηνο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Απαξαίηεην ειάρηζην εκβαδφλ ζε η.κ. ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ άρθροσ 39 θαη, αλαιπηηθά, ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπο.

α
/α

Θαηεγνξία
θαηαζηεκάησλ
αλάινγα κε ην
είδνο θαη
ηε δπλακηθφηεηα
ηνπο

1

2

Αίζνπζα
πειεηψλ
κε βάζε ηε
δπλακηθφηεηα

Σψξνο
εγθαηαζηάζεσο
Σψξνο πιχζεσο
ςπγείνπ,
Ξαξαζθεπαζηήξην
ζθεπψλ
Κε θηλεηά
κπνπθέ,
Κε ζηαζεξά
θαζίζκαηα
ηακείνπ θιπ
θαζίζκαηα
(πιελ ησλ
ή ζθακπψ
ζθακπψλ)
3

4

5

6

7

5
7
8

50
72
142

33
36
71

20
25
30

5
6
7

5
7
8

50
72
142

33
36
71

7
8
10

4
5
6

5
7
8

50
72
142

33
36
71

-

4
5
6

4
4
4

50
72
142

33
36
71

6
8
10

4
5
6

1. Εαραξνπιαζηεία,
γαιαθηνπνιεία,
αλαςπθηήξηα,
κπνπγαηζάδηθα θιπ
ζηα νπνία γίλεηαη
παξαζθεπή ησλ
πξνζθεξνκέλσλ
εηδψλ
δπλακηθφηεηαο:
α) κέρξη 50 θαζίζκαηα
β)51-100 θαζηζκ.
γ) 101-200 θαζηζκ.
2. Εαραξνπιαζηεία,
γαιαθηνπνιεία
ρσξίο εξγαζηήξην
δπλακηθφηεηαο:
α) κέρξη 50 θαζίζκαηα
β)51-100 θαζηζκ.
γ) 101-200 θαζηζκ.
3. Αλαςπθηήξηα,
κπνπγαηζάδηθα
ρσξίο εξγαζηήξην
δπλακηθφηεηαο:
α) κέρξη 50 θαζίζκαηα
β)51-100 θαζηζκ.
γ) 101-200 θαζηζκ.
4. Ακηγή
ινπθνπκαηδίδηθα
δπλακηθφηεηαο:
α) κέρξη 50 θαζίζκαηα
β)51-100 θαζηζκ.
γ) 101-200 θαζηζκ.
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1. Εαραξνπιαζηεία,
γαιαθηνπνιεία,
αλαςπθηήξηα,
κπνπγαηζάδηθα θιπ
ζηα νπνία γίλεηαη
παξαζθεπή ησλ
πξνζθεξνκέλσλ
εηδψλ
δπλακηθφηεηαο:
α) κέρξη 50 θαζίζκαηα
β)51-100 θαζηζκ.
γ) 101-200 θαζηζκ.
2. Εαραξνπιαζηεία,
γαιαθηνπνιεία
ρσξίο εξγαζηήξην
δπλακηθφηεηαο:
α) κέρξη 50 θαζίζκαηα
β)51-100 θαζηζκ.
γ) 101-200 θαζηζκ.

βιέπε
παξαηήξεζε
11

βιέπε
παξαηήξεζε
12

3. Αλαςπθηήξηα,
κπνπγαηζάδηθα
ρσξίο εξγαζηήξην
δπλακηθφηεηαο:
α) κέρξη 50 θαζίζκαηα
β)51-100 θαζηζκ.
γ) 101-200 θαζηζκ.
Ακηγή
4. ινπθνπκαηδίδηθα
δπλακηθφηεηαο:
α) κέρξη 50 θαζίζκαηα
β)51-100 θαζηζκ.
γ) 101-200 θαζηζκ.

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:
1.- Σο σημειούμενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 συνολικό εμβαδόν των καταστημάτων
του Αρθ-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 και αποδυτηρίων προσωπικού, ή και με άλλους παράγοντες που
μπορεί να επηρεάσουν το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος.
2.- τα καταστήματα των κατηγοριών με α/α 1α, 2α, 3α, και 4α, το 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 τετραγωνικό μέτρο για κάθε κινητό κάθισμα, πλην των "σκαμπώ" (στήλη 4)
ή κατά 0,65 τετραγωνικά μέτρα για κάθε σταθερό κάθισμα ή "σκαμπώ" (στήλη 5), επηρεάζοντας ανάλογα και το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 11 ή 12).
3.- τα καταστήματα των κατηγοριών με α/α 1β, 1γ, 2β, 2γ, 3β,3γ, 4β, και 4γ
το αντίστοιχα αναφερόμενο στη στήλη 4 ή 5 εμβαδόν της αίθουσας πελατών αφορά στη μι-

κρότερη 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 τετραγωνικά μέτρα για κάθε επιπλέον κινητό κάθισμα
πλην των "σκαμπώ" (στήλη 4) ή κατά 0,70 τετραγωνικά μέτρα για κάθε επιπλέον σταθερό
κάθισμα ή "σκαμπώ" (στήλη 5), επηρεάζοντας ανάλογα και το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 11 ή 12).
4.- Ο διπλός καναπές υπολογίζεται για δύο σταθερά καθίσματα, ο τριπλός για τρία
κοκ.
5.- Σο προβλεπόμενο 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 τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για
καταστήματα της κατηγορίας με α/α 1 (στα οποία γίνεται παρασκευή των προσφερόμενων ειδών), ή κατά 2 τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για καταστήματα με α/α 2 και 4 (ζαχαροπλαστεία και γαλακτοπωλεία χωρίς εργαστήριο και λουκουματζίδικα) για κάθε μία επιπλέον
100/τάδα ή μέρος αυτής (20 - 100) καθισμάτων, επηρεάζοντας ανάλογα και το συνολικό
εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 11 ή 12 ή 13).
6.- Δεν είναι απαραίτητο το παρασκευαστήριο στα αναψυκτήρια και μπουγατσάδικα
(κατηγορία με α/α 3), τα οποία προμηθεύονται όλα τα προσφερόμενα είδη από αναγνωρισμένα εργαστήρια ή εργοστάσια.
7.- Σο προβλεπόμενο 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 τετραγωνικό μέτρο, για
κάθε μία επί πλέον 100τάδα ή μέρος αυτής (20 -100) καθισμάτων, επηρεάζοντας ανάλογα
και το συνολικό εμβαδόν του καταστήματος (στήλη 11 ή 12 ή 13).
8.- τα καταστήματα των κατηγοριών με α/α 2 και3, εφόσον παρασκευάζονται και
προσφέρονται λουκουμάδες, θα υπάρχει ιδιαίτερο παρασκευαστήριο λουκουμάδων εμβαδού ίσου
με το εμβαδόν του παρασκευαστηρίου του ισοδύναμου λουκουματζίδικου. Σο εμβαδόν τούτο
πρέπει να προστίθεται στο σημειούμενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 αντίστοιχα συνολικό εμβαδόν.
9.- τα ζαχαροπλαστεία με εργαστήριο, εφόσον παρασκευάζονται και μεζεδάκια με
πρώτες ύλες, οι οποίες είναι δυνατό να ρυπάνουν τα γλυκίσματα θα υπάρχει ιδιαίτερο για τον
σκοπό αυτό παρασκευαστήριο εμβαδού 10 τετραγωνικά μέτρα τουλάχιστον. Σο εμβαδόν τούτο
πρέπει να προστίθεται στο σημειούμενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 συνολικό εμβαδόν του καταστήματος.
10. τα 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 τετραγωνικά μέτρα για κάθε μία

επιπλέον 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 τετραγωνικά μέτρα, αν η Τγειονομική
Τπηρεσία κρίνει ότι έχουν αυξημένη παραγωγή γλυκισμάτων ή άλλων παρασκευασμάτων προοριζόμενων για διάθεση σε περαστικούς πελάτες. Σο εμβαδόν της αποθήκης αυτής πρέπει να
προστίθεται στο σημειούμενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 αντίστοιχο συνολικό εμβαδόν.
11.- Σο 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 εδαφ.α, εδαφ.β και εδαφ.γ του
Αρθ-25 , και ισοδυναμεί με το γινόμενο του αριθμού αυτού επί 2,50 τετραγωνικά μέτρα. Σο
εμβαδόν αυτό πρέπει να προστίθεται στο αναφερόμενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 αντίστοιχο
συνολικό εμβαδόν.
12.- τα καταστήματα, στα οποία απασχολούνται κατά βάρδια περισσότερα από 3
άτομα, απαιτείται και αποδυτήριο προσωπικού, το εμβαδόν του οποίου, υπολογιζόμενο σε 1
τετραγωνικό μέτρο για κάθε απασχολούμενο κατά βάρδια άτομο πρέπει να προστίθεται στο
σημειούμενο στη στήλη 11 ή 12 ή 13 αντίστοιχο συνολικό εμβαδόν του καταστήματος.
13.- τα καταστήματα με α/α 3 ανήκουν και τα ανοικτά αναψυκτήρια ξενοδοχείων,
για τα οποία εφαρμόζεται και η Τγειονομική Διάταξη "για τη λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία". τα καταστήματα αυτά δεν είναι απαραίτητο το ιδιαίτερο αποχωρητήριο. υνεπώς 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 εδάφιου.
Αν η πλύση των σκευών γίνεται στις εγκαταστάσεις πλύσεως σκευών του ξενοδοχείου,
στο ανοικτό αναψυκτήριο θα υπάρχει διπλός νεροχύτης για το πλύσιμο μόνον των ποτηριών,
όπως ορίζει η ανωτέρω Τγειονομικκή Διάταξη. την 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".

