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ΘΕΜΑ: «Διανομή κατ΄οίκον προϊόντων αρτοποιίας». 
 
Σχετ: α) O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  

       Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων. 
β) Ο Ν. 3526/9-2-07 (ΦΕΚ24 τ.Α΄) «Παραγωγή & διάθεση προϊόντων αρτοποιίας  
     και συναφείς δ/ξεις» 
γ) Η με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012(ΦΕΚ Β΄2718) « Υγειονομικοί όροι και 
   προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων  & ποτών και άλλες 
   διατάξεις». 
δ) Το με αριθμ. πρωτ. 2523/19-5-2014 έγγραφο σας. 

 
 
 
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετ.(δ) εγγράφου σας αναφορικά με την δυνατότητα διανομής 
κατ΄οίκον προϊόντων αρτοποιίας και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, σας 
ενημερώνουμε ότι: 
Σύμφωνα με την σχετ.(γ) Υ.Δ η διανομή κατ΄οίκον προβλέπεται στην Κατηγορία iv 
«Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής».  
Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο και στα πλαίσια διασφάλισης και 
προστασίας της Δημόσιας Υγείας, θεωρούμε ότι εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί να διαθέτει 
τα προϊόντα με τον ανωτέρω τρόπο δύναται να εφαρμοστεί και σε δραστηριότητες της 
κατηγορίας  iii & v της σχετ. (γ) Υ.Δ.  
Η επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε κατά την διάρκεια μεταφοράς των 
προϊόντων  της, 
-να διατηρείται η ψυκτική αλυσίδα ειδικά για τα ευαλλοίωτα προϊόντα, όπου θα 
μεταφέρονται  σε ισοθερμικά δοχεία. 



-οι  περιέκτες που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των προϊόντων να είναι από 
κατάλληλο και υγειονομικά αποδεκτό υλικό και  
-ο χρόνος διανομής τους  να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά της ώρας.  
Το παρόν κοινοποιείται σε όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας προς 
ενημέρωση και  στο Υπουργείο Ανάπτυξης ως επισπεύδουσα αρχή του ανωτέρω 
νομοθετικού πλαισίου σχετ.(β). 
  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.Υπουργείο Ανάπτυξης και 
  Ανταγωνιστικότητας 
 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 
  Δ/νση Ανάπτυξης & Συντονισμού 
  Πλ. Κάνιγγος  
  10181 Αθήνα 
 
2. α. Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και    

     Κοινωνικής  Μέριμνας, Έδρες τους.                                        

  β..Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου και       

     Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Έδρες τους. 

 γ. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας,  

    Τμήματα Τοπ. Αυτ/σης και Νομ. 

    Προσώπων της αρμοδιότητάς τους. 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1.Γρ.Προισταμένης Γεν. Δ/νσης Δημόσιας  
   Υγείας. 
 2.Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής 

   
        Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
         Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ                    
 
 
 
           
              ΣΥΡΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 


