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ΘΕΜΑ: «Νομοθετικό πλαίσιο περί διάθεσης προϊόντων εγκατάστασης περάτωσης 

έψησης( bake off)». 
 
 Σχετ:   :   α) Ο Κανονισμός 852/2004(ΕΚ)  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  
                  Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων. 
                  β ) Η με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012(ΦΕΚ Β΄2718) Υ.Α «Υγειονομικοί όροι  

             και   προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων  & ποτών και άλλες  
                  διατάξεις», η με ΑΔΑ:ΩΕ0Ε465ΦΥΟ-3Μ7 διευκρινιστική  εγκύκλιος.  
                  γ) Ο Ν. 3526/9-2-07 (ΦΕΚ24 τ.Α΄) «Παραγωγή & διάθεση προϊόντων 
                    αρτοποιίας  και  συναφείς δ/ξεις». 
                  δ )Ο Ν. 4152/2013(ΦΕΚ Α΄107) παράγραφος Η΄ υποπαράγραφος Η1 

            «τροποποίηση του ν. 3526/2007 (Α΄24)». 
            ε) H με αριθμ.οικ.4730/209/φ.17.1(ΦΕΚ 1519/2008 τ.Β΄) Κ.Υ.Α «Καθορισμός  

                   δυναμικότητας παραγωγή  κλιβάνων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας… 
                  ….και συναφείς διατάξεις 
                  ζ) Η Α2-718 (τ.Β΄ΦΕΚ 2090/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης &  
                     Εμπορίας Προϊόντων & Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)». 



                  η) Ο ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 τ. Α΄/9-3-1999) άρθρο 4 παρ. 3 «Κύρωση του Κώδικα  
                      Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
                   θ )  Τα με αριθμ. πρωτ.Γ1β/ΓΠ/15477/9-3-2015, Γ1β/ΓΠ/32238/15-5-2015 &     
                       Γ1β/ΓΠ/24909/21-4-2016 έγγραφά μας. 
                   Ι) Το με αριθμ πρωτ. Υ.Ε 10556/3-10-16 έγγραφο τηα Δ/νσης Περιβαλλοντικής  
                      Υγιεινής    & Υγειονομικού ελέγχου της Π.Ε Θεσσαλονίκης. 
                    Κ) Το από 7-10-16 έγγραφο με αριθμ πρωτ. 16-11/10/16  προς το Γρ. της     
                       Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης   Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας 
                       και τα από 23-9-16  &21-10-16 έγγραφα  προς την Υπηρεσία μας  της ΛΙΝΤΛ 
                       ΕΛΛΑΣ  & ΣΙΑ. 
 
Σε συνέχεια των  ανωτέρω σχετ.  (κ) εγγράφων  της εταιρίας LIDL, αναφορικά με τις 
συνθήκες  διάθεσης των προϊόντων bake off  και λαμβάνοντας υπόψη ότι, η συγκεκριμένη 
εταιρεία εγκαθιστά στα καταστήματά της σύστημα αυτοεξυπηρέτησης πελατών για 
προϊόντα bake-off  δίχως να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, σας ενημερώνουμε τα 
ακόλουθα: 
Λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά( θ) έγγραφά μας καθώς επίσης και την έκθεση 
υγειονομικού ελέγχου σε σύστημα αυτοεξυπηρέτησης της  Δ/νσης Υγείας  της Π.Ε 
Θεσσαλονίκης( σχετ. Ι το οποίο σας κοινοποιήθηκε)   και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
μας υπενθυμίζουμε  ότι, 
Σύμφωνα με το άρθρο 13  παρ. 3 του σχετ. (α) επισημαίνεται ότι, «Τα κράτη μέλη 
μπορούν, χωρίς να διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, να 
θεσπίζουν, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 έως 7 του παρόντος άρθρου, εθνικά μέτρα για 
την προσαρμογή των απαιτήσεων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ» 
Ο ανωτέρω κανονισμός αποτελεί οριζόντια ρύθμιση για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η 
προσαρμογή των κρατών μελών στο ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο γίνεται με την λήψη 
εθνικών μέτρων. 

 Με το νομοθετικό πλαίσιο (σχετ.γ,δ,ε) ρυθμίζονται θέματα παραγωγής και διάθεσης 
προϊόντων αρτοποιίας καθώς επίσης και θέματα bake- off με επισπεύδουσα αρχή τη 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας  

  Επίσης  στην Ενότητα 4.4 «Άρτος & Αρτοπαρασκευάσματα» άρθρο 36 παρ. 1 του 
ανωτέρω σχετ. (ζ), (επισπεύδουσα αρχή τη Γ.Γ .Εμπορίου), επισημαίνεται 
ότι:«Πέραν των Γενικών Διατάξεων ………..για την διάθεση του άρτου, των    
αρτοπαρασκευασμάτων, των διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας και 
αρτοπαρασκευασμάτων,των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας και του άρτου από 
ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας, εφαρμόζονται τα άρθρα 9 έως 14 του ν. 3526/2007 
όπως κάθε φορά ισχύει». 
 

Το Υπουργείο Υγείας (αρμόδιο για την έκδοση υγειονομικών διατάξεων) εξέδωσε  την 
ανωτέρω σχετική (β) Υ.Α με την οποία  θεσπίζονται οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις 
λειτουργίας των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος  και ειδικότερα επί του 
θέματος με την ΑΔΑ: ΩΕ0Ε465ΦΥΟ-3Μ7 εγκύκλιο παρέχονται διευκρινήσεις για τις 
συνθήκες διατήρησης και διάθεσης των προϊόντων αρτοποιίας (ειδικά αρτοσκευάσματα). 
Με το αριθμ Γ1β/ΓΠ/24909/21-4-2016 έγγραφό μας,  έχουμε ήδη απαντήσει  ως προς το   
αίτημά  της εταιρείας LIDL για κατάργηση της  με ΑΔΑ: ΑΔΑ:ΩΕ0Ε465ΦΥΟ-3Μ7 
εγκυκλίου μας. 
 



Υπενθυμίζεται επίσης  ότι,  απόψεις της Υπηρεσίας μας  εκφράζονται  μόνο επί θεμάτων 
που είναι νομολογιακά λυμένα και σε  κάθε περίπτωση εντός των διατάξεων του  ανωτέρω 
σχετικού (η). 
 
Παρακαλούμε ως επισπεύδουσα αρχή του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου(γ,δ,ε) και 
λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετ.(ι) για τις ενέργειές και την αντίστοιχη ενημέρωση 
του Υπουργείου μας , προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του θέματος. 
 
               ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.Όλες τις Περιφέρειες της χώρας    
    Περιφερειακές Ενότητες 
 
-Δ/νσεις  Δημόσιας Υγείας & 
    Κοινωνικής  Μέριμνας,    
    Τμήματα Περιβαλλοντικής 
    Υγιεινής & Υγειονομικού 
    Ελέγχου  
    Έδρες τους. 
  
-.  Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου 
    & Περιβαλλοντικής Υγιεινής,   
     Έδρες τους 
 
 

2.  Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
          Αχαρνών 2  
         10176 Αθήνα 
         Ε.ΦΕ.Τ  Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 
         11526 Αθήνα 
 
3.   Υπουργείο Οικονομίας  
         Ανάπτυξης  
         Γενική Γραμματεία Εμπορίου  
         & Προστασίας Καταναλωτή 
         Γενική Δ/νση Αγοράς 
         Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων  
         Τμήμα Λειτουργίας Εμπορίου 
         Κάνιγγος 20  
         Τ.κ 10181 Αθήνα  
 
4.  Δικηγορικό Γραφείο  
        Chaldoupis & Parthers  
       (Για την εταιρεία ΛΙΝΤΛ) 
        Σκουφά 55 
       10672 Αθήνα 
 
 
 

   
         
 
 
  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ     
          ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
 
 
 
 
           ΚΑΡΑΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 



    ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γρ. Υπουργού Υγείας 
2. Γρ. Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας 
3. Γρ.Προισταμένης Γεν. Δ/νσης 

Δημόσιας  Υγείας & Υπηρεσιών 
Υγείας.(επί σχετ. πρωτ.16/11-10-16) 

4. Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


