
       

 
                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                      Αθήνα     19 / 9 /2014 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   &                    Αριθμ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/78976 
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 
: Τμήμα Γ΄. 
:210/5237384 
: 2132161340,41,42 
: tyk@yyka.gov.gr 

 
“THIRA FOODS ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 
Α.Ε 
Αμβροσίου Φρατζή 34 
Αθήνα  

                                                     
                                                   
                
ΘΕΜΑ: «Περί προσθήκης τμήματος έψησης κοτόπουλου & προπαρασκευασμένων 

   φαγητών σε Υπεραγορές τροφίμων ». 
 
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) Το από 12-9-14 έγγραφό σας με τα συνημμένα του. 
 

Με αφορμή το ανωτέρω σχετ.(γ) ερώτημα  αναφορικά με την δυνατότητα προσθήκης   
τμήματος έψησης προπαρασκευασμένων φαγητών και κοτόπουλων σε υπεραγορά 
τροφίμων, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα: 
Έχοντας υπόψη το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο σχετ.(α, β) και ιδιαίτερα το άρθρο 13 
σχετ.(β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ «Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου» όπου εντάσσεται 
και η δραστηριότητα «υπεραγορά λιανικής διάθεσης τροφίμων & ποτών» γίνεται  ρύθμιση 
των  ειδικών  υγειονομικών  όρων  και προϋποθέσεων  λειτουργίας  των επιχειρήσεων 
αυτών. 
Συγκεκριμένα στην παρ. (α) του άρθρου 13 επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις της 
κατηγορίας αυτής θα έχουν επάρκεια χώρων και σχεδιασμό ανάλογα με τα διατιθέμενα 
τρόφιμα και ποτά ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να 
αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στην υπεραγορά τροφίμων και ποτών δύναται να 
λειτουργήσει  τμήμα  έψησης προπαρασκευασμένων φαγητών και κοτόπουλων με λιανική 
διάθεση αυτών, μετά από σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας. 
Για την   λειτουργία του ανωτέρω τμήματος πρέπει να υπάρχουν: 
• Πάγκοι εργασίας, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ. ανάλογα με τα πωλούμενα είδη,  
  από  κατάλληλα υλικά που θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται. 
• Μηχανές έψησης.  
• Προθήκες έκθεσης προς πώληση από κατάλληλα υλικά. 
• Κατάλληλος εξοπλισμός για το πλύσιμο των εργαλείων και χεριών. 
• Συνεχής παροχή ζεστού και κρύου νερού. 



-Το παρόν κοινοποιείται στις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Π.Ε καθώς επίσης και στο 
Υπουργείο Εσωτερικών για ενημέρωση και ενιαία αντιμετώπιση του θέματος. 
 
 
  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Υπουργείο Εσωτερικών 
   Δ/νση Οργάνωσης & λειτουργίας  
   Ο.Τ.Α  
    Σταδίου 27 
   10559 Αθήνα 
 
2. Όλες τις  Περιφέρειες της χώρας 
    Περιφερειακές Ενότητες  
α) Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας &   
     Κοινωνικής Μέριμνας 
    Τμήματα Περιβαλλοντικής    
    Υγιεινής & Υγειονομικού   
     Ελέγχου. 
β)Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
   & Υγειονομικού Ελέγχου. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 


