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ΘΕΜΑ: «Λειτουργία δυο διαφορετικών δραστηριοτήτων σε χώρο σαφώς ή νοητά 

διαχωρισµένο». 
 
Σχετ: α)Ο Ε.Κ 852/04 «Υγιεινή και ασφάλεια τροφίµων» 

β) Η µε αριθµ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012(ΦΕΚ Β΄2718) Υγειονοµικοί όροι και 
    προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων  & ποτών και άλλες 
   διατάξεις µε τις διορθώσεις σφαλµάτων αυτής µε ΦΕΚ 3007/τβ/13-11-2012. 
γ) Ο Ν.3526/2007(ΦΕΚ Α΄24) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και 
συναφείς διατάξεις» 
δ) Ο ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68 Α΄) «Ίδρυση & λειτουργία βιοµηχανικών –βιοτεχνικών   
   εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειοφόρου ανάπτυξης & άλλες διατάξεις» 

ε)Το άρθρο 18 και 19 του  Ν. 3982/11(ΦΕΚ 143 τ.Α΄) «Απλοποίηση της 
αδειοδότηση τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων των 
 επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 
ζ) Το άρθρο 44 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 τ. Α΄) «Εθνικό Σύστηµα 
     Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις». 
η) Το από 7/11/2013 έγγραφο της FOCACCINO  Ε.Π.Ε. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετ. (η) αναφορικά µε ερωτήµατα που τέθηκαν στην 
Υπηρεσία µας, για την δυνατότητα ύπαρξης δυο διαφορετικών δραστηριοτήτων καθώς και 
την δυνατότητα κοινής χρήσης βοηθητικού χώρου(π.χ αποθήκευση, αποδυτήρια) ο οποίος 
θα βρίσκεται στην ίδια εγκατάσταση και στο όνοµα του ίδιου φορέα και στα πλαίσια των 
αρµοδιοτήτων µας, σας ενηµερώνουµε τα ακόλουθα: 
Σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο, άρθρο 10 της  σχετ.(β) Υ.Α, «Κατηγορίες Επιχειρήσεων 
Τροφίµων & Ποτών» ορίζεται ότι, «Οι επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών µπορούν να 
λειτουργούν παράλληλα µε άλλες δραστηριότητες εµπορικές ή µη, σε χώρο σαφώς ή 
νοητά διαχωρισµένο ή ανάλογα µε την επικινδυνότητα της δραστηριότητας και µε την 
προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων και αποφεύγεται η 
διασταυρούµενη επιµόλυνση». 
Επίσης στο άρθρο 4 επισηµαίνεται επίσης ότι, οι  επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών (που 
ανήκουν στο πεδίο εφαρµογής της σχετ. β ), αυτοτελείς ή συνυπάρχουσες µε άλλες 



επιχειρήσεις υποχρεούνται να κατέχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της αρµόδιας 
αρχής, σύµφωνα µε τις διαδικασίες της κείµενης νοµοθεσίας.  
Βάση των ανωτέρω, οι δραστηριότητες που µας περιγράφονται στο σχετ.(η) µπορούν να 
συνυπάρχουν σε χώρο σαφώς ή νοητά διαχωρισµένο. Επίσης από υγειονοµικής άποψης 
θα µπορούσε να γίνει χρήση κοινού βοηθητικού χώρου (π.χ αποθηκευτικός χώρος) µε την 
προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίµων. 
Λόγω  του ότι, η µια από τις  δραστηριότητες που περιγράφεται αφορά επαγγελµατικό 
εργαστήριο ζύµης, ενδιάµεσων  προϊόντων αρτοποιίας και ειδών ζαχαροπλαστικής το 
νοµικό πλαίσιο της οποίας ανήκει στο πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω σχετ.(γ,δ,ε,ζ), 
παρακαλούµε ως επισπεύδον Υπουργείο για τις απόψεις σας επί των ερωτηµάτων που 
τέθηκαν, προκειµένου να υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση του θέµατος από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες εφαρµογής του νοµοθετικού πλαισίου. 
Επισηµαίνουµε επίσης ότι, ο έλεγχος της εφαρµογής των Υγειονοµικών διατάξεων ανήκει 
στις αρµόδιες ∆/νσεις Υγείας των Π.Ε οι οποίες έχουν και την δυνατότητα αυτοψίας των 
Επιχειρήσεων Τροφίµων & Ποτών.  
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