
       

 
                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                      Αθήνα     5 /7 /2017 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   &                    Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/48419 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                                            
Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ     
 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ        
                                          
             
                                                                                                    ΠΡΟΣ : 
Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
FAX 
Τηλέφωνο 
Mail 

: Αριστοτέλους 17 
: 10433 Αθήνα 
: Κουτσιαρή Φωτ. 
:210/5237384 
: 2132161340 
: tyk@moh.gov.gr 

1.Υπουργείο Εσωτερικών  
   Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης 
   &  Τοπικής αυτοδιοίκησης 
   Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας 
   Τ.Α 
   Τμήμα Οργάνωσης  Τοπικής    
   Αυτοδιοίκησης 
   Σταδίου 27 
   10183 Αθήνα   
2. Γενική Γραμματεία Τουριστικής 
    Πολιτικής & Ανάπτυξης 
    Γεν. Δ/νση Τουριστικής  
    Πολιτικής  
     Δ/νση Ποιοτικών Προτύπων  
    Τμήμα Υποστήριξης     
    Περιφερειακών Υπηρεσιών     
    Τουρισμού(Π.Υ.Τ) 
    Αμαλίας 12  
    10557 Αθήνα  
 

                                                     
                              
                              
                
ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Καντίνας σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο». 
 
 

 Σχετ:   α) Οι υπ’ αριθμ. 178/2002, του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 και του Κανονισμού  

                 (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 852/2004, 

 
             β) Ο ν. 4264/2014(ΦΕΚ 118/τ.Α’) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός  
                 καταστήματος και άλλες διατάξεις».. 
. 
             γ) Η Κ.Υ.Α  οικ. 16228/2017(ΦΕΚ 1723/τ.Β΄) «Απλούστευση και προτυποποίηση  
                 των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων    
                 Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» 
 
 



             δ) Η Κ.Υ.Α με αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017(ΦΕΚ 1636/τ.Β) «Καθορισμός  
                  όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και  
                  διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και  
                  παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», ‘όπως  
                  τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
           ε)   Η υπ αριθμ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β΄) Υ.Α  «Υγειονομικοί όροι και  
                προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις» 
 
           στ) Το με αριθμ. πρωτ. 10359/15-5-2017 διαβιβαστικό της Γεν. Γραμμ. Τουριστικής  
                Πολιτικής & Ανάπτυξης με συνημμένο ερώτημα πολίτη. 
 
            ζ) Το με αριθμ πρωτ. 21419/29-6-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με   
                συνημμένα ερωτήματα των Δήμων  Άνδρου & Χίου. 
 
Με αφορμή ερωτήματα που διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας (σχετ. στ, ζ), αναφορικά με  
την λειτουργία καντινών  και   το νέο νομοθετικό πλαίσιο ,σας  γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με τον ορισμό της νέας υγειονομικής διάταξης (σχετ.ε),οι κινητές 
καντίνες(αυτοκινούμενες ή μη) και η παρασκευή και προσφορά τροφίμων & ποτών σε 
σκηνές , πάγκους, περίπτερα εκθέσεων κλπ ορίζονται ως «επιχειρήσεις παρασκευής και 
προσφοράς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους» της κατηγορίας iv(άρθρο 14) και τηρούν 
τις διατάξεις περί πλανόδιου /υπαίθριου εμπορίου ,όπως κάθε φορά ισχύουν. 
Ειδικότερα για την λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου(καντίνα) με δικαίωμα απλής   
χρήσης  αιγιαλού και παραλίας δεν απαιτείται για τον ενδιαφερόμενο άδεια 
υπαίθριου/πλανόδιου εμπορίου σύμφωνα με την σχετ.(δ). 
Η έναρξη λειτουργίας τους γίνεται με την διαδικασία της γνωστοποίησης (σχετ.γ). 
Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας της αυτοκινούμενης κινητής καντίνας ή η 
ταξινόμηση της ρυμουλκούμενης κινητής καντίνας από τη Δ/νση Μεταφορών της 
Περιφερειακής Ενότητας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση με συνημμένο εις διπλούν 
σχεδιάγραμμα κάτοψης της κινητής ή ρυμουλκούμενης καντίνας στην αντίστοιχη 
Υγειονομική Υπηρεσία, για τη χορήγηση της βεβαίωση καταλληλότητας μετά από 
υγειονομικό έλεγχο. 
Όσον αφορά την  εγκατάσταση για την λειτουργία του  αναφερομένου οχήματος ο 
ενδιαφερόμενος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προς την αρμόδια αρχή (Δήμος 
κλπ) ,σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις. 
Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις που απαιτείται άδεια υπαίθριου/πλανόδιου εμπορίου, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του σχετ.(β) κεφάλαιο ΣΤ΄ άρθρο 23, 26   σύμφωνα με τις 
όποιες  ένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση της ανωτέρω άδειας 
είναι και, « η βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει 
ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, 
εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων/ ποτών».. 
 
Στο ερώτημα που τέθηκε αναφορικά με την δυνατότητα ανάπτυξης καθισμάτων από τις 
καντίνες καθώς και τη δυνατότητα χρήσης σκευών σερβιρίσματος που να μην ανήκουν 
στην κατηγορία «σκεύη μιας χρήσης»  λόγω της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας (π.χ έλλειψη συνεχούς υδροδότησης καθώς και πλήρους αποχετευτικού 
συστήματος , συγκρότησης ,τρόπου λειτουργίας κλπ), δεν είναι εφικτή. 
 
 
Το παρόν με συνημμένα ερωτήματα των Δήμων (Χίου, Άνδρου),(σχετ.ζ), κοινοποιείται στα 
συναρμόδια Υπουργεία και παρακαλούμε για τυχόν ενέργειές τους  στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους. 



Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε τυχόν περαιτέρω διευκρίνιση επί του θέματος 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Σχετ.(ζ) σελ. 7 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Υπουργείο Οικονομικών  
Γεν. Γραμμ. Δημόσιας Περιουσίας 
Γεν. Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας & 
Κοινωφελών Περιουσιών  
Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας 
Τμήμα Β΄ 
Κολωνού 2 
10437 Αθήνα  
 
2.Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών &  
  Δικτύων  
  Γενική Δ/νση Μεταφορών  
  Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών     
  Μεταφορών  
  Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
  10191 Παπάγου  
 
3. Υπουργείο Ανάπτυξης & Οικονομίας 
  Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γενική   
  Γενική Γραμματεία Εμπορίου 
  Πλ. Κάνιγγος 
  10200 Αθήνα 
 
4. 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. Υπουργού Υγείας 
2. Γρ. Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας 
3. Γρ.Προισταμένης Γεν. Δ/νσης 

Δημόσιας  Υγείας & Υπηρεσιών 
Υγείας. 

4. Δ/νση Δημόσιας Υγείας 

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

 



 
 
 
 
 
 


