
       

 
                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                      Αθήνα    3  / 4/2014 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   &                    Αριθμ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/17378 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ                                                               
Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ     
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                                      ΠΡΟΣ : 
Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
FAX 
Τηλέφωνο 
Mail 

: Αριστοτέλους 17 
: 10433 Αθήνα 
: Κουτσιαρή Φωτ. 
:210/5237384 
: 2132161340 
: tyk@yyka.gov.gr 

Περιφέρεια  Θεσσαλίας  
Περιφερειακής Ενότητας  
Τρικάλων 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας 
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & 
Υγειονομικών Ελέγχων 
Β Τσιτσάνη 31 
421 00-   Τρίκαλα 

                
                                                   
                
ΘΕΜΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (SELF SERVISE) ΣΕ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ». 
 

 
Σχετ: α)  O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  

       Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των 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. 
γ)Η με  αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/11-4-12(ΦΕΚ 1199 τ. Β΄) Υ.Α «Πιστοποιητικό  
    υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος». 

 
              δ) Το με αριθμ πρωτ.οικ:420/12-2-14 έγγραφό σας. 
 
Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας αναφορικά με την δυνατότητα 
αυτοεξυπηρέτησης των πελατών  σε καταστήματα Λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, 
σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα: 
Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο οι Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου 
Τροφίμων & Ποτών ,διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται 
από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών. Πέραν των απαιτήσεων που προβλέπονται 
στο Παράρτημα ιι του Ε.Κ 852/2004 θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια χώρων και 
σχεδιασμός ανάλογα με τα διατιθέμενα τρόφιμα και ποτά ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή 
και ασφάλεια των τροφίμων και να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση. 
Τα τρόφιμα και ποτά που ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία προκειμένου να διατεθούν 
(χύμα ή τυποποιημένα) τοποθετούνται σε κατάλληλους χώρους και προθήκες και σε 
ανάλογες θερμοκρασίες αναφορικά  με την  φύση του κάθε προϊόντος.  
Στην περίπτωση όπου, η διάθεση αφορά χύμα τρόφιμα ή ποτά τα οποία είναι υψηλής 
επικινδυνότητας  και για την τοποθέτησή  και την διάθεσή τους  απαιτούνται ιδιαίτεροι 
χειρισμοί θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής από το 



προσωπικό της επιχείρησης το οποίο είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και φέρει 
πιστοποιητικό υγείας. 
  
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1.Γρ.Γεν. Γραμμ. Δημόσιας Υγείας 
2.Προισταμένης Γεν. Δ/νσης Δημόσιας  
   Υγείας. 
 3.Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής 

   
        Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
         Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ                    
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