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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί επιχειρήσεων 

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι 

οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων  

1.2. Σκοπός 

Αυτές οι οδηγίες σχεδιάστηκαν για τη διευκόλυνση αυτών που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν 
μια δραστηριότητα του παραπάνω πεδίου εφαρμογής, παρέχοντας πληροφορίες από τη σχετική 
νομοθεσία, εφαρμοστικές διατάξεις, κανονισμούς κλπ. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει για την 
πληρέστερη ενημέρωσή του να ανατρέξει στη σχετική νομοθεσία που παρατίθεται στο τέλος των 
οδηγιών, ώστε από μόνος του ή συμβουλευόμενος και τους αρμόδιους υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας (βλ. Κεφ. Διαδικασία) να αποφασίζει για την επαρκέστερη και αποτελεσματικότερη, 
σε σχέση και με το κόστος, δομής της επιχείρησής του. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 
 

2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία) 
Κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν στην 

αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (οικείος Δήμος), εκτός από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και 
τα εξής:  
Α. Βεβαίωση συμμόρφωσης Ε.Κ. (CE) από πιστοποιημένη εταιρεία 
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Β. Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριμένο 

μηχάνημα ή της εταιρείας κατασκευής του εν λόγω μηχανήματος 

Γ. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης ως 

προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων και ποτών.  

Επισημαίνεται ότι για κάθε αυτόματο πωλητή τροφίμων θα πρέπει να κατατίθεται 

ξεχωριστός φάκελος δικαιολογητικών.  

Μετά την διαβίβαση των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μας θα πραγματοποιείται 

αυτοψία στην επιχείρηση προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι όροι της ισχύουσας 

Νομοθεσίας. Στη συνέχεια θα αποστέλλεται η σχετική γνωμοδότηση (θετική ή αρνητική) προς 

την αδειοδοτούσα αρχή.  

2.2. Προδιαγραφές για τη θετική γνωμοδότηση χορήγησης άδειας 

2.2.1. Χωροθέτηση 

 Ο χώρος εγκατάστασης των μηχανημάτων θα πρέπει να διασφαλίζει συνεχή παροχή νερού 

για ανθρώπινη κατανάλωση, όταν απαιτείται από το τρόφιμο που διατίθεται μέσω των 

μηχανημάτων και ηλεκτρικής ισχύος 

 Να προστατεύεται επαρκώς από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες 

 Να μη στεγάζεται σε σημεία που υπάρχουν δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν 

αλλοιώσεις στα προσφερόμενα τρόφιμα ή ποτά, όπως διαδρόμους τουαλετών, χώρους 

υψηλού κονιορτού, αναθυμιάσεων κ.ά. ή σε σημεία όπου υπάρχει πρόσβαση από ζώα, 

ερπετά ή τρωκτικά  

2.2.2. Διατήρηση τροφίμων 

 Ορισμένα τρόφιμα που διατηρούνται στους αυτόματους πωλητές θα πρέπει να 

διατηρούνται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες 

 Αν η μέτρηση της θερμοκρασίας γίνεται με έναν αισθητήρα που μετράει τη θερμοκρασία του 

αέρα, αυτή η μέτρηση θα πρέπει να εκφράζει τη χειρότερη περίπτωση π.χ. το θερμότερο 

σημείο σε ένα ψυγείο 

 Όλα τα τρόφιμα και ποτά και οι πρώτες ύλες για παρασκευή τροφίμων και ποτών πρέπει να 

είναι κατάλληλα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

 Τα τρόφιμα στους αυτόματους πωλητές θα πρέπει να είναι προσυσκευασμένα 
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 Να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών ανατροφοδοσίας με τις 

απαραίτητες πρώτες ύλες ή έτοιμα ροφήματα ή τρόφιμα ή να προέρχονται από νομίμως 

λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών 

 Να εγγυώνται τη σωστή λειτουργία τους (διατήρηση, ψύξη, θέρμανση) ώστε το τελικώς 

διατιθέμενο τρόφιμο ή ποτό να πληροί τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής και ασφάλειας 

για την κατηγορία του 

2.2.3. Ύδρευση 

 Το νερό που παρέχεται στους αυτόματους πωλητές ποτών θα πρέπει να είναι πόσιμης 

ποιότητας, κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και θα πληροί τους όρους της κείμενης 

νομοθεσίας (βλ. Κεφ. Σχετική Νομοθεσία). 

 Στις περιοχές που υπάρχει Δημοτικό Δίκτυο Ύδρευσης, το νερό που χρησιμοποιείται θα 

προέρχεται από εκεί και θα αποδεικνύεται με την τήρηση αντιγράφου του πιο πρόσφατου 

λογαριασμού. 

 Οι ιδιοκτήτες των αυτόματων πωλητών θα πρέπει να διασφαλίζουν την ποιότητα του νερού 

που αποθηκεύεται στους αυτόματους πωλητές 

 Οι εσωτερικοί σωλήνες και οι δεξαμενές θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά 

2.2.4. Διαχείριση υγρών αποβλήτων 

 Τα υγρά απόβλητα αφορούν τις περιπτώσεις υπερχείλισης από συγκεκριμένους αυτόματους 

πωλητές ποτών. Στο σχεδιασμό των αυτόματων πωλητών, θα πρέπει να περιλαμβάνεται 

ένας αυτόματος διακόπτης λειτουργίας για την περίπτωση όπου ο κάδος υπερχείλισης είναι 

πλήρης 

 Ο κάδος υπερχείλισης θα πρέπει να αδειάζεται και να καθαρίζεται σύμφωνα με τακτικό 

πρόγραμμα καθαρισμού 

 Θα πρέπει να γίνονται τακτικοί έλεγχοι για την απομάκρυνση αλλοιωμένων τροφίμων και για 

τη διασφάλιση της σωστής ανακύκλωσης των τροφίμων 

2.2.5. Καθαριότητα 

 Οι επιφάνειες επαφής με τα τρόφιμα θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται 

σύμφωνα με πρόγραμμα καθαριότητας που θα σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων 

 Χώροι εγκατάστασης αυτόματων πωλητών όπου είναι δυνατή η συγκέντρωση σκόνης ή 

υπολειμμάτων τροφίμων και η προσέλκυση ζώων θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά 
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 Η μέθοδος καθαρισμού και απολύμανσης των αυτόματων πωλητών, θα είναι κάθε φορά η 

ενδεδειγμένη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο κατασκευαστής, αλλά 

οπωσδήποτε θα διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ποτών   

2.2.6. Γενικοί όροι 

Εκτός από όσα ως αυτό το σημείο αναφέρθηκαν, ως προϋπόθεση για τη θετική 

γνωμοδότηση της Υπηρεσίας τίθενται και οι παρακάτω γενικοί όροι: 

1) Οι ιδιοκτήτες των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ή του υπεύθυνου του χώρου όπου 

τοποθετείται το μηχάνημα και ο οποίος υποχρεούται να τηρεί τις προϋποθέσεις του χώρου 

εγκατάστασης και να διευκολύνει τα κλιμάκια ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών 

2) Ο επιχειρηματίας πρέπει να διαθέτει πρόσφατο πιστοποιητικό εκπαίδευσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΦΕΚ 1616/2007 και να είναι παρών στον έλεγχο. 

3) Το προσωπικό που έχει προσληφθεί θα είναι επαρκώς εκπαιδευμένο ανάλογα με τα 

καθήκοντά του. 

4) Πρέπει να έχει σχεδιαστεί και τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα καθαριότητας (βλ. 

υποχρεώσεις κατά τη λειτουργία) με αντίστοιχη εκπαίδευση του προσωπικού. Τα 

απορρυπαντικά – απολυμαντικά διαθέσιμα προς έλεγχο. 

5) Πρέπει να έχει σχεδιαστεί το σύστημα ιχνηλασιμότητας. 

6) Πιστοποιητικά ή βιβλιάρια υγείας του επιχειρηματία και όλων των εργαζομένων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

Κατά τη λειτουργία των αυτόματων πωλητών, θα ελέγχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

όλες οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εκδόθηκε η άδεια (βλ. όλα τα προηγούμενα 

Κεφάλαια), καθώς επίσης και τα παρακάτω: 

1) ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

- Επικαιροποιημένο πρόγραμμα καθαριότητας  

- Δελτίο τήρησης του προγράμματος καθαριότητας (π.χ. checklist) και της ημερομηνίας 

καθαρισμού) 

- Φάκελος τεχνικών προδιαγραφών (MSDS) και οδηγιών χρήσης των χρησιμοποιούμενων 

σκευασμάτων 

- Επαλήθευση του προγράμματος καθαριότητας (π.χ. χρωματικά τεστ) 
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- Επικύρωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος καθαρισμού όπου απαιτείται (π.χ. 

swab test, λουμινόμετρο κ.ά.).  

2) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

- Διπλώματα, σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης ανά εργαζόμενο 

- Επικαιροποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 

- Ατομική καρτέλα εκπαίδευσης εργαζομένου  

- Τυχόν υλικό εκπαίδευσης 

- Οδηγίες εργασίας 

3) ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (όταν απαιτείται) 

4) ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει την προέλευση (προμηθευτής, 

αρ. παρτίδας ή ημ/νία λήξης, παραγωγής κλπ) όλων των τροφίμων που προσφέρονται σε κάθε 

αυτόματο πωλητή. 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 ΕΚ 852/2004 «Για την υγιεινή των τροφίμων» 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 «Για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 

νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων» 

 Η υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/ΦΕΚ 2718/τ.β’./8-10-2012 Υπουργική Απόφαση 

«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών» 

 Η Απόφαση 14708/17-8-2007 (ΦΕΚ 1616/β/2007) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία 

υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων 

τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών και Φορέων του Επίσημου Ελέγχου Τροφίμων» 

 Οδηγός Υγιεινής ΕΦΕΤ για τις Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης και Ζαχαροπλαστικής 

 Η ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Περί ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» 

 Η υπ’ αριθμ. Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/2007 «Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης ΚΥΑ 

Υ2/2600/2001 περί Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης» 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0178:EL:NOT
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