
        

 
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                      Αθήνα     28/1 /2016 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   &                    Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/96379/15 

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 

:  Τμήμα Β΄. 

:210/5237384 

: 2132161340,42,41,43,46 

: tyk@moh.gov.gr 

1.Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και  

  Κοινωνικής  Μέριμνας                                        

  Τμήματα Υγειονομικού ελέγχου & 

   Περιβαλλοντικής Υγιεινής  

2.Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου   

  &  Περιβαλλοντικής Υγιεινής 

  Τμήματα Υγειονομικού &  

  Περιβαλλοντικού ελέγχου 

 

                                                     

                                                      

                

ΘΕΜΑ: «Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ισόγεια 

πολυκατοικιών και χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους ως τμήμα του 

καταστήματος». 

 

 Σχετ:  α) Η με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012(ΦΕΚ Β΄2718) Υγειονομικοί όροι και  

               προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων  & ποτών και άλλες διατάξεις. 

             β) Το με αριθμ. πρωτ. 9637914-12-2015  έγγραφο προς την υπηρεσία μας. 

Μετά το σχετ.(β)  αναφορικά με ερώτημα που τέθηκε  στην Υπηρεσία μας και προκειμένου 

να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση – εφαρμογή, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα: 

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ισόγεια πολυκατοικιών 
έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους ως τμήματα των 
καταστημάτων τους εφόσον η κατασκευή αυτών έχει γίνει με οικοδομική άδεια ή έχει γίνει 
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νομιμοποίηση με το Ν. 4014/2011 ή άλλο συναφές νόμο» και είναι σε άμεση εσωτερική 
επικοινωνία μέσω σκάλας με το κατάστημα, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την 
διασφάλιση της υγιεινής, την ασφάλεια των τροφίμων και την αποφυγή του κινδύνου της 
διασταυρούμενης επιμόλυνσης. 

Όλα τα ανωτέρω θα αποτυπώνονται αναλυτικά στα σχεδιαγράμματα κάτοψης και 
τομής και θα υφίσταται νόμιμη  χρήση του χώρου. 

Κατά τα λοιπά, τα ανωτέρω σχεδιαγράμματα κάτοψης και τομής θα περιλαμβάνουν 
ότι και κατά την μέχρι τώρα διαδικασία. ( αναλυτική εμβαδομέτρηση, χρήση χώρων, 
διαγράμματα ροής εργασιών, συγκρότηση – εξοπλισμός κλπ ). 
Τα ανωτέρω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο, 
και δεν θα επικοινωνούν με κοινόχρηστους χώρους ( είσοδο πολυκατοικίας, 
κλιμακοστάσιο, διαδρόμους, υπόγειο,  κλπ ). 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1.Υπουργείο Εσωτερικών & Διοίκητικής 

Ανασυγκρότησης 

Α) Γενική Δ/νση Αποκεντρωμένης Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

Δ/νση Οργάνωσης ΟΤΑ 

Σταδίου 27 

ΤΚ 10183-Αθήνα 

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1.Γρ.Υπουργού Υγείας 

2.Γρ. Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας 

3.Γρ.Προισταμένης Γεν. Δ/νσης Δημόσιας  

Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας. 

4.Δ/νση Δημόσιας Υγείας 

   

        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

           ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

          ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ 
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