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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Πεδίο εφαρμογής 

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων επί αυτοκινήτου 

(ex van).   

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, 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 και εφόσον στην Υπηρεσία έχουν διαβιβαστεί τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (οικείος Δήμος), θα 

πραγματοποιείται αυτοψία στο όχημα προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι όροι της 

ισχύουσας Νομοθεσίας. Στη συνέχεια θα αποστέλλεται η σχετική γνωμοδότηση (θετική ή 

αρνητική) προς την αδειοδοτούσα αρχή.  
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2.2. Προδιαγραφές για τη θετική γνωμοδότηση χορήγησης άδειας 

Οι επιχειρήσεις του πεδίου εφαρμογής αυτών των οδηγιών θα τηρούν τους 

προβλεπόμενους στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο IV του ΕΚ 852/2004 όρους και σύμφωνα με τις 

αναφορές στους αντίστοιχους Οδηγούς Ορθής Υγιεινής Πρακτικής του ΕΦΕΤ και επιπρόσθετα: 

 Τα οχήματα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις και κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να 

εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά και διάθεση τροφίμων.  

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

επιδέχεται καθαρισμού και απολύμανσης ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και 

ασφάλεια των τροφίμων και ποτών και να εμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση και η 

προστασία από τις καιρικές συνθήκες.  

 Τα εσωτερικά τοιχώματα των οχημάτων μεταφοράς ή και των περιεκτών θα πρέπει να 

είναι λεία, για να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα. 

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

ή ασυνέχειες και θα καθαρίζεται εύκολα. 

 Τα οχήματα μεταφοράς ή και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή 

κατάσταση, να συντηρούνται και να αντικαθίστανται όταν χρειάζεται. 

 Κατά τη μεταφορά θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και 

ατομικής υγιεινής (βλ. αντίστοιχους οδηγούς του ΕΦΕΤ) για να προστατεύονται τα 

τρόφιμα από πιθανές επιμολύνσεις και να διατηρείται η υγιεινή τους κατάσταση. 

 Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων ο χώρος των τροφίμων θα φέρει αυτοδύναμο 

σύστημα ψύξης ώστε να καθίσταται εφικτή η διατήρηση των τροφίμων στην κατάλληλη 

θερμοκρασία. 

 Για την καταγραφή της θερμοκρασίας, σε περίπτωση που μεταφέρονται ευαλλοίωτα 

τρόφιμα, θα υπάρχουν καταγραφικά θερμόμετρα.  

 Ανεξάρτητα από τα καταγραφικά θερμόμετρα, η θερμοκρασία θα ελέγχεται τακτικά κατά 

τη διάρκεια της ημέρας και θα τεκμηριώνεται ο έλεγχος με καταγραφή σε αντίστοιχο 

αρχείο. 

 Θα προβλέπεται στην τεχνική έκθεση ο τρόπος διαχείρισης των τροφίμων που θα 

απομένουν στο τέλος κάθε ημέρας.  

 Τα οχήματα EX VAN μπορούν μόνο να εμπορεύονται τρόφιμα και ποτά, χωρίς να γίνεται 

οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας τους επί του αυτοκινήτου.  
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 Παράλληλα με τα τρόφιμα και τα ποτά μπορεί να γίνεται εμπορία και άλλων προϊόντων μη 

τροφίμων και ποτών εφόσον διασφαλίζεται από τον επιχειρηματία η υγιεινή και 

ασφάλεια των τροφίμων. 

 Επιτρέπεται τα οχήματα EX VAN να χρησιμοποιούνται για τη διανομή τροφίμων των 

επιχειρήσεων, εφόσον διασφαλίζεται ότι διατηρούνται και μεταφέρονται σε 

κατάλληλες συνθήκες.  

 Αν το όχημα χρησιμοποιείται για την παραλαβή επιστρεφομένων ειδών από επιχειρήσεις, θα 

εξασφαλίζεται ότι τα είδη αυτά σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν τα ασφαλή τρόφιμα. 

Για το σκοπό αυτό, θα υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένος και απομονωμένος χώρος επί 

του οχήματος. 

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

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

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

καθήκοντά του και παρόν στον έλεγχο. 

3) 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. 

4) Πρέπει να έχει οργανωθεί το αρχείο θερμοκρασιών και να υπάρχει σύντομη οδηγία εργασίας 

για τον τρόπο λήψης των θερμοκρασιών. 

5) 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 
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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 

3) ΑΡΧΕΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

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 που εμπορεύεται. 

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

6) 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 

 Οδηγός Ατομικής Υγιεινής του ΕΦΕΤ 

   

 

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