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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                                            
Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ     
 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ        
                                                                                                        ΠΡΟΣ : 
Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
FAX 
Τηλέφωνο 
Mail 
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Περιφέρεια Αττικής 
Γεν. Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. 
Μέριμνας 
Δ/νση  Υγειονομικού Ελέγχου & 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
Περιφερειακή Ενότητα 
Ανατολικής Αττικής  
Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου & 
Περιβαλλοντικού Ελέγχου  
17ο χλμ   Λ. Μαραθώνος  
Αθήνα  
 

                                                                                                           
ΘΕΜΑ: «Πώληση πλήρους  ψημένου άρτου κατόπιν αναθέρμανσης εντός 

καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων/ποτών (υπεραγορά)». 
 
 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) Το με αριθμ. πρωτ. 9184/618/Φ.17.1/14.7.2009 έγγραφο του Υπουργείου 
                Ανάπτυξης –Γενική Γρ. Βιομηχανίας –Δ/νση  Ανάπτυξης & Συντονισμού, με  
                παροχή διευκρινιστικών απόψεων επί του θέματος.  
             δ ) Το με αριθμ. πρωτ.4616/2.12.2016  έγγραφό σας. 
 
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετ.(δ) εγγράφου σας, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε  
τα ακόλουθα: 
Οι επιχειρήσεις που προμηθεύονται πλήρως ψημένα/κατεψυγμένα αρτοσκευάσματα τα 
οποία αναθερμαίνονται εντός του καταστήματος, δεν αποτελούν  εγκατάσταση περάτωσης 
έψησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3526(ΦΕΚ 24Α ).   
Τα ανωτέρω αφορούν διαδικασία κατά την οποία τα προϊόντα αρτοποιίας ήδη έχουν 
ακολουθήσει όλα τα στάδια της αρτοποιητικής διαδικασίας μέχρι την τελική έψηση. Τα 
παραγόμενα πλήρως ψημένα προϊόντα καταψύχονται άμεσα, αποθηκεύονται σε 
ψυκτικούς θαλάμους και διατίθενται στον καταναλωτή μετά από διαδικασία αναθέρμανσης. 
Για την  υγιεινή του χώρου πώλησης εφαρμόζονται  οι διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ 
(απαιτήσεις εξοπλισμού) του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 (σχετ. α) καθώς και οι ειδικότερες 
διατάξεις που τίθενται στην υπουργική απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 (σχετ. β).     
Οι επιφάνειες (συμπεριλαμβανομένων των επιφανειών εξοπλισμού) που βρίσκονται σε 
χώρους όπου γίνεται ο χειρισμός τροφίμων, και ιδίως αυτές που έρχονται σε επαφή με τα 



τρόφιμα ,πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να μπορούν να καθαρίζονται ,και 
όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα. Αυτό απαιτεί την χρήση λείων ,μη τοξικών 
υλικών που είναι ανθεκτικά στην διάβρωση και να μπορούν να πλένονται ,εκτός εάν οι 
υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι 
τυχόν άλλα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι κατάλληλα. 
Για την  αναθέρμανση του πλήρως ψημένου άρτου δεν απαιτείται καμία προετοιμασία του 
προϊόντος, εφόσον ολοκληρωθεί η αναθέρμανση και το προϊόν αποκτήσει την 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος σε κατάλληλο εξοπλισμό για τρόφιμα, τοποθετείται προς 
πώληση.   
Επίσης σημειώνεται ότι o Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 (όπως επισημαίνεται και στο άρθρο 
5 της ανωτέρω σχετ.(β)), παρέχει την δυνατότητα στην επιχείρηση για ευέλικτη εφαρμογή 
του συστήματος αυτοελέγχου, προκειμένου να παράγει υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα. 
Επομένως, κατά τον υγειονομικό έλεγχο των εγκαταστάσεων θα πρέπει να διαπιστώνεται 
ότι, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις τηρούν τους κανόνες ορθής παρασκευαστικής και 
υγιεινής πρακτικής (είδος προϊόντος, διαδικασία  που ακολουθείται, διατήρηση ψυκτικής 
αλυσίδας, διαδικασία καθαρισμού κλπ) και τεκμηριώνονται οι διαδικασίες αυτοελέγχου που 
ακολουθεί. 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.Υπουργείο Ανάπτυξης & Οικονομίας 
  Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γενική   
  Δ/νση Εφαρμογής     Κανονισμών,   
  Υποδομών & Ελέγχου Δ/νση    
  Αδειοδότησης  Επιχειρήσεων &  
   Επιχειρηματικών Πάρκων  
   Τμήμα Δ΄ 
   Πλ. Κάνιγγος 
   10200 Αθήνα 
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
    Τροφίμων  
    Ε.Φ.Ε.Τ 
    Δ/νση Ελέγχου Επιχειρήσεων  
     Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 
     11526   Αθήνα 
3.  Όλες τις Περιφέρειες της χώρας 
    Περιφερειακές Ενότητες 
 α) .Δ/νσεις  Δημόσιας Υγείας & 
     Κοινωνικής  Μέριμνας, 

     Τμήματα Περιβαλλοντικής 
     Υγιεινής & Υγειονομικού 

     Ελέγχου 
     Έδρες τους. 
β)  Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου 
      & Περιβαλλοντικής Υγιεινής,   

      Έδρες τους 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γρ. Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας 
2. Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης 

Δημόσιας  Υγείας & Υπηρεσιών 
Υγείας. 

3. Δ/νση Δημόσιας Υγείας 

   
        Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ 
         Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ                    
 
 
 
           
              ΒΑΣ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ 

 
 



 
 
 
 
 


