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Μια προσφορά του                 στην αγορά κρέατος

Με την ευγενική χορηγία 
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Γράφει η 
Μαρία Δαουτάκου 
Επόπτρια Δημόσιας 
Υγείας – Υγιεινολόγος Τ.Ε.

Email: info@shopsupport.gr 
Web: www.shopsupport.gr 

Η νέα Υγειονομική Διάταξη και οι συμπλη-
ρωματικές Εγκύκλιοι θέτουν νέες υποχρε-
ώσεις στις υπό σύσταση, αλλά και στις 
υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ποιες είναι οι 
αλλαγές που προέκυψαν και πως αυτές 
επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρή-
σεων;
Η νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967 
(ΦΕΚ 2718/τ.Β’/2012) «Υγειονομικοί όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφί-
μων και ποτών και άλλες διατάξεις» αντικατέ-
στησε μια σειρά αναχρονιστικών νομοθεσιών και 
διατάξεων, καθόρισε πρότυπο έντυπο έκθεσης 
υγειονομικού ελέγχου και άλλαξε την κατηγορι-
οποίηση των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. 
Παράλληλα, έθεσε νέες προϋποθέσεις λειτουργί-
ας των επιχειρήσεων, κατευθύνοντας τις επιχει-
ρήσεις στην υιοθέτηση διαδικασιών αυτοελέγχου 
στοχεύοντας στην ευθύνη των επιχειρηματιών 
για την ασφάλεια των προϊόντων. Πρέπει να δι-
ευκρινισθεί, πως η διάταξη αφορά τις νέες επιχει-
ρήσεις τροφίμων και ποτών καθώς και τις υφι-
στάμενες επιχειρήσεις.

Νέες κατηγορίες επιχειρήσεων…
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις 
τροφίμων και ποτών, επαναπροσδιορίζει τη μορ-
φή των επιχειρήσεων και θεσπίζει ειδικές προϋ-
ποθέσεις για τη λειτουργία τους. Πλέον οι επι-
χειρήσεις τροφίμων και ποτών κατατάσσονται σε 
κατηγορίες ανάλογα με το είδος δραστηριότητας 
τους. Οι νέες κατηγορίες και η αντιστοίχηση τους 
με τη μορφή επιχειρήσεων που ίσχυε πριν την 
αλλαγή της νομοθεσίας, είναι οι ακόλουθες: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι 
Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν 
λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, πα-
ραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παρα-
γωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπι-
σκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής 
και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και 
ζαχαρωτών 
Αντιστοίχηση: εργαστήρια τροφίμων και πο-
τών και εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 
1) Αποθήκευση - Διανομείς 
Αντιστοίχηση: αποθήκες τροφίμων και ποτών 
χονδρικού εμπορίου. 
2) Μεταφορείς, οχήματα μεταφοράς τροφίμων 
και ποτών. 
Δεν υπάρχει αντιστοίχηση. 

3) Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής- πώλη-
σης τροφίμων ή και ποτών.
Αντιστοίχηση: μηχανές ή συστήματα αυτόμα-
της διάθεσης τροφίμων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 
Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου & 
Πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονι-
κού εμπορίου. 
Αντιστοίχηση: παντοπωλεία, οπωροπωλεία, 
κρεοπωλεία, πτηνοπωλεία, αυγοπωλεία, ιχθυ-
οπωλεία, πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων, 
καφεκοπτεία, πρατήρια ελαίων και λιπών, πρα-
τήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, αμι-
γές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής, πρατήρια 
άρτου, πρατήρια ετοίμων φαγητών, κατάστημα 
ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, κάβα, 
υπεραγορές τροφίμων (cash & carry), λαϊκές 
αγορές, πώληση τυποποιημένων παγωτών ανα-
ψυκτικών ποτών και ορισμένων ζαχαρωδών προ-
ϊόντων στα αναπηρικά περίπτερα και καταστήμα-
τα ψιλικών, πλανόδιοι και στάσιμοι μικροπωλητές 
τροφίμων και ποτών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV 
Α)Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης.
1) Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - πρόχει-
ρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας).
Αντιστοίχιση: ζαχαροπλαστείο με τραπεζοκα-
θίσματα, γαλακτοπωλείο, αναψυκτήριο, μπουγα-
τσάδικο, λουκουματζίδικο, αναψυκτήρια περίπτε-
ρα, κινητά καταστήματα καντίνες, οβελιστήριο 
για όρθιους και διερχόμενους, παγωτοπωλεία, 
κυλικεία.
2) Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης πλήρους 
γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας).
Αντιστοίχιση: εστιατόριο, ψητοπωλείο, σνακ 
μπαρ, οβελιστήριο, πιτσαρία, ψαροταβέρνα.
3) Επιχειρήσεις παρασκευής και προσφο-
ράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή 
προσωρινούς χώρους. 
Αντιστοίχιση: αναψυκτήρια περίπτερα, κινητά 
καταστήματα καντίνες, πλανόδιοι και στάσιμοι 
μικροπωλητές τροφίμων και ποτών.
Β) Επιχειρήσεις Αναψυχής.
1) Επιχειρήσεις Αναψυχής, καθώς και Επιχειρή-
σεις Προσφοράς κατά κύριο λόγο ποτών.
Αντιστοίχιση: καφενείο, καφετέρια, μπαρ, 
open bar, κυλικείο, ζαχαροπλαστείο χωρίς παρα-
σκευαστήριο.
2) Κέντρα Διασκέδασης.
Αντιστοίχιση: κέντρα διασκέδασης.
3) Στεγασμένοι και Υπαίθριοι Χώροι Εκδη-

λώσεων.
Αντιστοίχιση: στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V 
Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας.
Αντιστοίχιση: αρτοποιεία, πρατήρια άρτου, επιχειρήσεις περά-
τωσης έψησης.
Πρέπει σε αυτό το σημείο να διευκρινισθεί, πως επιτρέπεται από 
τη νέα Υγειονομική Διάταξη η παράλληλη λειτουργία των επι-
χειρήσεων τροφίμων και ποτών με δραστηριότητα εμπορική ή 
μη, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο το πεδίο δραστηριοτήτων 
τους. Βασική προϋπόθεση είναι ο χώρος να είναι σαφώς ή νοητά 
διαχωρισμένος ή ανάλογα με την επικινδυνότητα της δραστηριό-
τητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των 
τροφίμων και να αποφεύγονται διασταυρούμενες επιμολύνσεις. 

…και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
Τεκμηριωμένες διαδικασίες, HACCP, διαγράμματα ροής και αρχεία 
τεκμηρίωσης είναι ορισμένες από τις νέες υποχρεώσεις των επι-
χειρήσεων τροφίμων και ποτών. Η νέα Υγειονομική Διάταξη και 
οι Εγκύκλιοι που ακολούθησαν, στράφηκαν στον «αυτοέλεγχο» 
των επιχειρήσεων, καθώς μέσω των νέων κανόνων και προϋπο-
θέσεων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων φέρουν την πρωταρχική 
ευθύνη για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Οι επιχει-
ρήσεις υποχρεούνται στην τήρηση κατάλληλων αρχείων για την 
τεκμηρίωση των διαδικασιών που τηρούν, ανάλογα με την κατη-
γορία στην οποία ανήκουν και το μέγεθος της επιχείρησης. 
Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν τα παρακάτω 
αρχεία: 
l Αρχείο Προσωπικού
l Αρχείο Νερού
l Αρχείο Καθαρισμού – Απολύμανσης
l Αρχείο Απεντόμωσης – Μυοκτονίας
l Αρχείο Θερμοκρασιών
l Αρχείο Πρώτων Υλών και Προμηθευτών
κάθε άλλο κατά περίπτωση αρχείο. 
Πρέπει να σημειωθεί, πως οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόζουν 
τους Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και τους αντίστοιχους 
Εθνικούς Οδηγούς Υγιεινής, καθώς και να διατηρούν διάγραμμα 
ροής στο οποίο να αποτυπώνεται η δραστηριότητα της επιχεί-
ρησης.
Σε ορισμένες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών απαιτείται πλή-
ρης ανάπτυξη συστήματος HACCP και οι οποίες σύμφωνα με την 
Εγκύκλιο Νο 2, θα πρέπει να είναι οι αποθήκες τροφίμων, ορισμέ-
νες επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επιχειρήσεις 
μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος, αρτοποιεία κ.ά. 
Είναι σημαντικό να διευκρινισθεί, πως η εφαρμογή του συστήμα-
τος HACCP θα πρέπει να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την 
επιχείρηση και όχι μια γραφειοκρατική διαδικασία που θα επιβα-
ρύνει τη λειτουργία της επιχείρησης. Επίσης, η αναγνώριση και 
η σωστή διαχείριση των κινδύνων που πραγματοποιούνται μέσα 
από το HACCP, δεν είναι στατικά και μεταβάλλονται σύμφωνα με 
τις αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν στα προϊόντα, στις μεθό-
δους ή γενικότερα στην επιχείρηση.
Η νέα Υγειονομική Διάταξη στοχεύει στην ευθύνη των επιχειρή-
σεων για την υγιεινή και ασφάλεια των προσφερόμενων προϊό-
ντων. Οι ίδιοι οι επαγγελματίες οφείλουν να τηρούν κάθε απαι-
τούμενη προϋπόθεση, για την προσφορά ασφαλών τροφίμων 
προς τους καταναλωτές. 


