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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Πεδίο εφαρμογής 

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς 

τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή και σε προσωρινούς χώρους. Πρόκειται για τις 

δραστηριότητες των παρακάτω κατηγοριών: 

 Πλανόδιοι – στάσιμοι μικροπωλητές και παρασκευαστές  

που πωλούν λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους 

 Καντίνες   Περίπτερα σε αγορές  Street Food 

 Σκηνές και πάγκοι σε 

πανηγύρια  
 Τροχήλατα οχήματα  Μικροπωλητές  

1.2. Σκοπός 

Αυτές οι οδηγίες σχεδιάστηκαν για τη διευκόλυνση αυτών που ενδιαφέρονται να 

ξεκινήσουν μια δραστηριότητα τροφίμων 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. 



Σελίδα 3 από 9 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία) 

Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και εφόσον στην Υπηρεσία έχουν διαβιβαστεί τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, θα πραγματοποιείται 

επιθεώρηση του χώρου, όταν υπάρχει και είναι σταθερός, ή του οχήματος αν είναι καντίνα ή του 

εξοπλισμού αν είναι πλανόδιος πωλητής (π.χ. της τροχήλατης κατασκευής, της ψησταριάς των 

εργαλείων κλπ) 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 

Οι επιχειρήσεις του πεδίου εφαρμογής αυτών των οδηγιών θα τηρούν τους 

προβλεπόμενους στο Παράτημα ΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΕΚ 852/2004 όρους. Ιδιαιτέρως 

επισημαίνονται τα εξής: 

Α. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση η οποία θα λειτουργεί σε όχημα 

 Το όχημα πρέπει να έχει επαρκείς διαστάσεις και κατάλληλο εξοπλισμό (πάγκος εργασίας, 

κλειστές προθήκες κ.λ.π.) ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή και διάθεση 

τροφίμων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

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

καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων 

και ποτών και να εμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές συνθήκες. 

 Το δάπεδο του οχήματος θα είναι από υλικό που δεν θα γλιστρά, δε θα παρουσιάζει φθορές 

ή ασυνέχειες και θα καθαρίζεται εύκολα. 

Β. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση η οποία θα λειτουργεί σε σκηνή ή πάγκο σε 

πανηγύρια ή περίπτερα σε αγορές 

 Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που θα 

προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή 

ακτινοβολία κλπ  

 Στις επιχειρήσεις που η παραγωγή των τελικών προϊόντων απαιτεί προετοιμασία των 

πρώτων υλών (όπως πλύσιμο, καθάρισμα, τεμαχισμό κλπ), θα υπάρχει επαρκής χώρος 

ώστε να γίνονται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια όλοι οι απαιτούμενοι χειρισμοί.  
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 Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη πάγκου εργασίας από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο 

χωρίς φθορές.  

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

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

διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 

 Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη.  

 Πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον 

επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και την απολύμανση των εξαρτημάτων, των 

σκευών και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, 

μαχαίρια κλπ). 

Γ. Προκειμένου για επιχειρήσεις υπαίθριας παρασκευής ή και διάθεσης 

τροφίμων και ποτών (Street Food), μικροπωλητών, τροχήλατων οχημάτων  και 

πωλητών πόρτα-πόρτα  

 Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος – αμαξώματος, ο χώρος μεταχείρισης 

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

καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των 

τροφίμων και να εμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές 

συνθήκες. 

 Εφ’ όσον τα προσφερόμενα είδη που πωλούνται καταναλώνονται ως έχουν (χωρίς 

να επιδέχονται άλλη επεξεργασία) θα είναι τοποθετημένα εντός κλειστών 

προθηκών προκειμένου να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και 

ποτών . 

 Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με 

ισοθερμικό αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.  

2.2.1. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία αδειοδότησης και 

λειτουργίας (ανάλογα με το είδος της επιχείρησης ) 

 Οι θέσεις λειτουργίας των παραπάνω επιχειρήσεων καθορίζονται από τις αδειοδοτούσες 

αρχές   (Δήμοι, Λιμενικές Αρχές, κ.λ.π.) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

 Ο προβλεπόμενος χώρος τους θα είναι ανάλογου εμβαδού ώστε να διασφαλίζεται η 

υγιεινή και η ασφάλεια των παρασκευαζόμενων και προσφερόμενων τροφίμων ή και 

ποτών. 
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 Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται προέρχονται από νόμιμες 

επιχειρήσεις. 

 Θα αποφεύγεται η θερμή διατήρηση προμαγειρεμένων ή προψημένων τροφίμων. Όλα τα 

τρόφιμα θα παρασκευάζονται (ψήσιμο, βράσιμο κλπ) και θα προσφέρονται για άμεση 

κατανάλωση.   

 Οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη εστίασης μιας χρήσεως. Στις επιχειρήσεις αυτές 

που χρησιμοποιούν αποκλειστικά σκεύη εστίασης μιας χρήσης, ο χώρος πλύσης 

σκευών δεν καταργείται επειδή θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού των 

χρησιμοποιούμενων μαγειρικών σκευών που χρειάζονται συχνό πλύσιμο (μαχαίρια 

λαβίδες κλπ), των περιεκτών κλπ, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. 

 Τα πλαστικά σκεύη μιας χρήσης θα πρέπει να είναι κατάλληλα για το σερβίρισμα ζεστών 

τροφίμων ή ροφημάτων.  

 Αυτοσχέδια σκεύη σερβιρίσματος που γενικά προβλέπονται για άλλη χρήση ή αντικείμενα 

που έχουν μετατραπεί ή σκεύη που χρωματίστηκαν – επενδύθηκαν – επεξεργάστηκαν 

εκ των υστέρων, καθώς και σκεύη που δεν επιτρέπουν τον πλήρη καθαρισμό ή είναι 

απορροφητικά (π.χ. ξύλινα, από ψάθα, καλάμια κλπ) δεν είναι αποδεκτά.  

 Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή 

συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων κλπ. 

 Θα εξασφαλίζεται παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ( π.χ. γεννήτρια, δίκτυο της Δ.Ε.Η. κλπ ) 

ώστε τυχόν ευαλλοίωτα τρόφιμα να διατηρούνται σε κατάλληλα ηλεκτρικά ψυγεία  

2.2.2. Εξοπλισμός 

 Θα πρέπει να είναι ασφαλής για τα τρόφιμα. 

 Θα πρέπει να παρέχει την απαιτούμενη κατά περίπτωση ασφάλεια προς τους χειριστές.  

 Οι επιφάνειες του εξοπλισμού που έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να 

είναι από υλικό λείο, μη πορώδες και αδιαπότιστο, ανθεκτικό στην καταπόνηση από 

χρήση αιχμηρών αντικειμένων, ανθεκτικό στη θερμότητα όταν πρέπει, ανθεκτικό στη 

διάβρωση, μη τοξικό και κατάλληλο για επαφή  με τρόφιμα.  

 Γενικά κάθε επιφάνεια, εργαλείο, συσκευή, σκεύος, εξάρτημα κλπ θα χρησιμοποιείται με 

βάση τη σκοπούμενη χρήση του και θα τυγχάνει μεταχείρισης βάσει των 

προδιαγραφών του κατασκευαστή. Ο εκπαιδευμένος επιχειρηματίας και αντίστοιχα ο 



Σελίδα 6 από 9 
 

χειριστής τροφίμων, γνωρίζει ότι κάθε άλλη χρήση μπορεί να αποβεί επιβλαβής ή 

επικίνδυνη για τον ίδιο, τα τρόφιμα, τον εξοπλισμό ή τους καταναλωτές. 

 Βασική προϋπόθεση για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία κάθε επιχείρησης είναι η τακτική 

συντήρηση του εξοπλισμού της.   

2.2.3. Ύδρευση 

 Το νερό θα 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 της επιχείρησης θα 

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

πρόσφατου λογαριασμού. 

 Αν το νερό μεταφέρεται και αποθηκεύεται σε δεξαμενές, οι τελευταίες πρέπει να 

διατηρούνται καθαρές. 

2.2.4. Πάγος 

 Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί πάγο για ανάμιξη με τρόφιμα και ποτά (ροφήματα, ποτά 

κλπ) ή για ψύξη τροφίμων ή για διατήρηση τροφίμων (π.χ. βιτρίνες), πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι το νερό από το οποίο παρασκευάζεται έχει τα χαρακτηριστικά του 

πόσιμου νερού, κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση.  

 Ο πάγος που χρησιμοποιείται για τους παραπάνω σκοπούς, θα μεταχειρίζεται και θα 

αποθηκεύεται όπως τα τρόφιμα που είναι έτοιμα για κατανάλωση. Δε θα αγγίζεται με 

γυμνά χέρια και δε θα επιμολύνεται με οποιονδήποτε τρόπο από το περιβάλλον, τον 

εξοπλισμό, τους εργαζόμενους ή άλλα τρόφιμα. 

 Αν υπάρχει μηχανή παρασκευής πάγου, αυτή θα είναι εγκατεστημένη σε χώρο που δε θα 

επιτρέπει την επιμόλυνση του πάγου. Τα εσωτερικά τοιχώματα, που έρχονται σε επαφή 

με τον πάγο, θα διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση. 

 Οι σπάτουλες που χρησιμοποιούνται για τη λήψη του πάγου θα είναι από κατάλληλο, 

ανθεκτικό υλικό και θα διατηρούνται καθαρές. Οι σπάτουλες δεν επιτρέπεται να 

αποθηκεύονται σε επαφή με τον πάγο, αλλά εντός κλειστών περιεκτών. 

2.2.5. Διαχείριση υγρών αποβλήτων 

 Οι επιχειρηματίες του πεδίου εφαρμογής των παρουσών οδηγιών που μεταχειρίζονται 

λιπαρές ύλες (λάδια, βούτυρα κλπ) οφείλουν να συνάπτουν συμβάσεις με εγκεκριμένες 
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επιχειρήσεις αποκομιδής λιπών και ελαίων και να τηρούν αρχείο (συμβάσεις, 

παραστατικά) που να τεκμαίρει την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων 

 Θα εξασφαλίζεται ο υγιεινός τρόπος αποθήκευσης των διαχωρισθέντων λιπών και ελαίων, 

ώστε να μην επιβαρύνονται οι χώροι, ο εξοπλισμός και τα τρόφιμα 

2.2.6. Απορρίμματα 

 Θα υπάρχουν επαρκείς για τις ανάγκες της επιχείρησης κάδοι απορριμμάτων, που θα 

διαθέτουν κάλυμμα με ποδόπληκτρο ή αυτόματο (π.χ. φωτοκύτταρο) μηχανισμό 

ανοίγματος και οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό αυτό, αποκλειόμενης 

κάθε άλλης χρήσης.  

 Οι κάδοι απορριμμάτων θα είναι από υλικό ανθεκτικό και εύκολα πλενόμενο. 

 Θα εξασφαλίζεται η έγκαιρη απομάκρυνση των απορριμμάτων ώστε να μη συσσωρεύονται 

στους κάδους. Τα απορρίμματα θα απομακρύνονται στο τέλος λειτουργίας κάθε 

ημέρας. 

 Οι κάδοι απορριμμάτων θα παραμένουν κλειστοί όταν δεν χρησιμοποιούνται. 

2.2.7. Θερμόμετρα  

 Στις επιχειρήσεις των παρουσών οδηγιών θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και 

τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των 

ευαλλοίωτων πρώτων υλών. Κατά την αυτοψία για γνωμοδότηση χορήγησης άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας, είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν τα θερμόμετρα που 

προαναφέρθηκαν.  

 Τα θερμόμετρα θα έχουν το απαιτούμενο εύρος μέτρησης και την απαιτούμενη ακρίβεια, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 Θα είναι καλής κατασκευής ώστε να μη δημιουργούν κίνδυνο για τα τρόφιμα, άμεσα ή 

έμμεσα και δε θα περιέχουν τοξικές ουσίες (π.χ. υδράργυρο). 

 Συνιστάται η ύπαρξη καταγραφικών θερμομέτρων, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. 

Όπου δεν υπάρχουν καταγραφικά θερμόμετρα, θα γίνεται χειρόγραφη καταγραφή 

τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα ή συχνότερα.  

2.2.8. Λοιποί όροι 

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

γνωμοδότηση της Υπηρεσίας τίθενται και οι παρακάτω γενικοί όροι: 
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 Ο επιχειρηματίας πρέπει να διαθέτει πρόσφατο πιστοποιητικό εκπαίδευσης σύμφωνα με 

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

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

καθήκοντά του και παρόν στον έλεγχο. 

 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. 

 Πρέπει να έχει οργανωθεί το αρχείο θερμοκρασιών και να υπάρχει σύντομη οδηγία 

εργασίας για τον τρόπο λήψης των θερμοκρασιών. 

 Πιστοποιητικά ή βιβλιάρια υγείας του επιχειρηματία και όλων των εργαζομένων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

Κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων του πεδίου εφαρμογής αυτών των οδηγιών, θα 

ελέγχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες όλες οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εκδόθηκε η 

άδεια (βλ. όλα τα προηγούμενα Κεφάλαια) και επίσης: 

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

- Επικαιροποιημένο πρόγραμμα καθαριότητας (περιλαμβάνει τους χώρους και τις επιφάνειες 

καθαρισμού, τον εξοπλισμό, τα έπιπλα, τις συσκευές, τα σκεύη, τα εργαλεία καθώς επίσης 

και το είδος του απορρυπαντικού – απολυμαντικού με την αραίωση, τον τρόπο εφαρμογής 

και τον υπεύθυνο καθαρισμού) 

- Δελτίο τήρησης του προγράμματος καθαριότητας (π.χ. checklist των χώρων, επιφανειών, 

εξοπλισμού, επίπλων, συσκευών, σκευών, εργαλείων και της ημερομηνίας καθαρισμού) 

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

σκευασμάτων 

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

- Διπλώματα, σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης ανά εργαζόμενο 

- Επικαιροποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 

- Ατομική καρτέλα εκπαίδευσης εργαζομένου  

3. ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

- Παραλαμβανόμενων υλικών 

- Ψυγείων, καταψύξεων 
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4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει την προέλευση (προμηθευτής, αρ. 

παρτίδας ή ημ/νία λήξης, παραγωγής κλπ) όλων των τροφίμων και τις αποθηκευμένες ποσότητες  

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ  

Όταν υπάρχει σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, αυτό θα αποδεικνύεται με το 

απόκομμα του λογαριασμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης.  

 

6. ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ (βλ. οδηγό ατομικής υγιεινής ΕΦΕΤ) 

7. ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΚΗΣ (βλ. Οδηγούς ΕΦΕΤ) 

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» 

 Κώδικας τροφίμων και Ποτών, άρθρα 62, 62Α και 63 

 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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