Καταστήματα με Φαγητό και Με ή Χωρίς Ποτά σε Περαστικούς Πελάτες
Αναψυκτήριο περίπτερο – Αναψυκτήριο (χωρίς καθίσματα , όχι
Με αρθ. 39) – Παγωτοπωλείο – Οβελιστήριο (περαστικών πελατών , όχι
σουβλατζίδικο αρθ 38) – Κυλικείο – Κινητό κατάστημα (καντίνα)
Υγ. Δ-ξη Α1β 8577 του 1983 :
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργείας Εργαστηρίων και Καταστημάτων Τροφών και Ποτών
Άρθρο 42
1) Ορισμοί Καταστημάτων :
α. Αναψυκτήρια περίπτερα : μικρά καταστήματα, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σε κεντρικές
πλατείες, οδικές αρτηρίες, σταθμούς αυτοκινήτων ή σιδηροδρόμων, λιμένες και αερολιμένες, ακτές
ομαδικής κολυμβήσεως (πλαζ), τουριστικούς ή αρχαιολογικούς χώρους και γενικά σε χώρους, στους
οποίους παρατηρείται συνήθως συγκέντρωση ή διέλευση πολλών ατόμων. Τα καταστήματα αυτά
επιτρέπεται να προσφέρουν αναψυκτικά ποτά και μπύρα, καφέ γενικά και άλλα ροφήματα, παγωτά
τυποποιημένα ή χύμα σε χωνάκι και ορισμένα γλυκίσματα από αυτά που μπορούν να προσφέρονται
στο χέρι τοποθετημένα σε χαρτί (κωκ, εκλαίρ, αμυγδαλωτά, κέικ, τουλούμπες κ.τ.όμ.) τοστ ή άλλα
σάντουιτς και πίττες (τυρόπιττες κ.τ.όμ.).
β. Αναψυκτήρια χωρίς καθίσματα (για Με δες αρθ.39) : μικρά καταστήματα, τα οποία προσφέρουν σε
όρθιους πελάτες ορισμένα γλυκίσματα από αυτά, που μπορούν να προσφέρονται στο χέρι
οποθετημένα σε χαρτί (κωκ, εκλαίρ, αμυγδαλωτά, κέικ, παντεσπάνι, τουλούμπες κ.τ.όμ.), παγωτά
τυποποιημένα ή χύμα σε χωνάκι, τοστ ή άλλα σάντουιτς, πίττες (τυρόπιττες, σπανακόπιττες, πίτσες,
μπουγάτσες κ.τ.όμ.), καφές, αναψυκτικά ποτά και μπύρα.
Τα καταστήματα αυτά διαφέρουν από τα αναψυκτήρια περίπτερα κυρίως ως προς την κατασκευή και
τον απαιτούμενο χώρο (παρ. 5 περίπτ. α και παρ. 6 του παρόντος άρθρου).
γ. Παγωτοπωλεία : καταστήματα στα οποία προσφέρονται μόνον κάθε είδους παγωτά,
τυποποιημένα ή χύμα, που παρασκευάζονται σε νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια ή
με εγκαταστημένα στο ίδιο το κατάστημα μηχανήματα στιγμιαίας παρασκευής και διαθέσεως
παγωτού, σύμφωνα με την παρ. 14 άρθρου 39 της παρούσας.
δ. Οβελιστήρια για περαστικούς πελάτες (όχι οβελιστήριο παραδοσιακό – αρθ. 38) : μικρά
καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται, ψήνονται και προσφέρονται μόνον σε περαστικούς
πελάτες σουβλάκια ή και άλλα παρασκευάσματα κρέατος ή και κοτόπουλα. Τα ίδια καταστήματα
μπορούν να προσφέρουν ακόμη και αναψυκτικά ποτά και μπύρα.
ε. Κυλικεία για περαστικούς πελάτες (για καθισμένους δες αρθ. 37) : μεγάρων, σχολείων, δημοσίων
θεαμάτων, ιδρυμάτων, κλινικών, κλπ. : μικρά καταστήματα, τα οποία λειτουργούν εντός μεγάρων (σε
ισόγεια, ορόφους και στοές), στα οποία στεγάζονται γραφεία ή καταστήματα, σε δημοτικές ή
κοινοτικές αγορές, σχολεία, ιδρύματα, νοσηλευτήρια, κρατικά ή ιδιωτικά, δημόσια θεάματα και γενικά
σε χώρους εργασίας ή συγκεντρώσεως πολλών ατόμων και προορίζονται να εξυπηρετούν το
προσωπικό και τους επισκέπτες των ανωτέρω γραφείων ή καταστημάτων, το προσωπικό και τους
μαθητές των σχολείων, τους θεατές των δημοσίων θεαμάτων, τους ασθενείς των νοσηλευτηρίων κλπ.
Τα ανωτέρω καταστήματα επιτρέπεται να προσφέρουν καφέ γενικά και άλλα ροφήματα, ορισμένα
γλυκίσματα (γλυκά ταψιού, πάστες, κωκ, αμυγδαλωτά, κέικ και άλλα παρόμοια), παγωτά
τυποποιημένα ή σε χύμα, τοστ ή άλλα σάντουιτς, σοκολατοειδή, πίττες κ.τ.όμ., καθώς και ποτά
αναψυκτικά και, εφόσον η χρήση αυτών δεν απαγορεύεται από τον Κανονισμό του Φορέα που
εξυπηρετούν, οινοπνευματώδη.
Ειδικότερα προκειμένου για τα κυλικεία των σχολείων, σ’ αυτά μπορεί να προσφέρονται τα είδη, που
επιτρέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις, καθώς και χυμοί φρούτων, ξηροί

καρποί, γάλα εμφιαλωμένο σε μικρές φιάλες μιας μερίδας, φρούτα πλυμένα καλά και κατά προτίμηση
τοποθετημένα κατά τεμάχιο ή μερίδα σε αδιάβροχες σακούλες, κουλούρια και ψωμί με τυρί.
Στα κυλικεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Π. Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου επιτρέπεται η
πώληση και άλλων χρήσιμων στους ασθενείς ειδών, όπως κολώνιες, χαρτομάντιλα, χαρτί
καθαριότητας, σαπούνια χεριών κ.τ.όμ., εφόσον θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερο νοητώς χώρο στο
κυλικείο. Η άδεια λειτουργίας των κυλικείων τούτων χορηγείται μετά την απόκτηση της απαραίτητης
άδειας σκοπιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο της παρούσας.
στ. Κινητά καταστήματα (κινητές καντίνες) : οχήματα, αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα, κατάλληλα
διασκευασμένα σε μικρά καταστήματα, τα οποία σταθμεύουν σε χώρους επιτρεπόμενους από τις
σχετικές Αστυνομικές και Τουριστικές ή άλλες Διατάξεις και προορίζονται να εξυπηρετούν τα
επισκεπτόμενα τους χώρους τούτους άτομα.
Τα κινητά καταστήματα επιτρέπεται να προσφέρουν καφέ και άλλα ροφήματα, ορισμένα
γλυκίσματα, που μπορούν να προσφέρονται στο χέρι τοποθετημένα σε χαρτί (κωκ, αμυγδαλωτά, κέικ,
τουλούμπες κ.τ.όμ.) και τυποποιημένα παγωτά, σάντουιτς, τοστ, πίττες, αναψυκτικά ποτά και μπύρες.
Στα κινητά καταστήματα μπορεί να προσφέρονται ακόμη και είδη άσχετα με τα τρόφιμα,
χαρακτηριζόμενα ως είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα είδη καπνιστή και τα τσιγάρα, αν τούτο δεν
απαγορεύεται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και καρτ-ποστάλ, κ.τ.όμ.
Αν οι κινητές καντίνες είναι εγκαταστημένες σε ακατοίκητες περιοχές, επιτρέπεται να προσφέρουν και
σουβλάκια, με την προϋπόθεση ότι τούτο δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες Αστυνομικές,
Τουριστικές, κ.ά. διατάξεις. Σε τέτοιες όμως περιπτώσεις δεν θα προσφέρονται γλυκίσματα και
παγωτά, εκτός αν είναι τυποποιημένα.
2) Εμβαδά Χώρων :

Είδος καταστήματος

1) Αναψυκτήρια περίπτερα
2) Κινητά καταστήματα (κινητές καντίνες)
3) Αναψυκτήρια χωρίς καθίσματα
α) με γλυκίσματα κ΄ είδη πιτών
παρασκευασμένα και ψημένα αλλού
β) παρασκευασμένα στο ίδιο
γ) παρασκευασμένα αλλού , αλλά ψημένα εκεί
4) Παγωτοπωλεία
α) Μόνο με στιγμιαία μηχανήματα παγωτού
β) Και άλλα είδη παγωτών
5) Οβελιστήρια για περαστικούς πελάτες
6) Κυλικεία
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Σημειώσεις :
Περίπτωση
Περιγραφή
*1
Το ύψος που συναντιέται συνήθως στα παρεμφαρή οχήματα . Αρθ. 42 § 5β .
Το ύψος δέον εστί σύμφωνο με το αρθ. 17 της τρέχουσας Υγ. Δ/ξης , το οποίο
παρατίθεται παρακάτω :
Άρθρον 17.
Ύψος
1. Το ελεύθερο ύψος καταστήματος ή εργαστηρίου τροφίμων ή ποτών θα είναι το
προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις του ΓΟΚ για τους χώρους κυρίας χρήσεως,
εκτός αν ορίζεται άλλο από τις ειδικές διατάξεις της παρούσας και των άλλων σχετικών
Υγειονομικών Διατάξεων.
2. Εξαιρετικά, προκειμένου για καταστήματα ή εργαστήρια τροφίμων ή ποτών, τα οποία
βρίσκονται σε περιοχές, όπου κατά την εποχή οικοδομήσεως του κτιρίου δεν είχαν
εφαρμογή οι διατάξεις του τότε ισχύοντος ΓΟΚ (γεγονός που θα αποδεικνύεται από
επίσημα έγγραφα), επιτρέπεται το ελεύθερο ύψος τούτων να είναι τουλάχιστον 2,50 μ.
Προκειμένου για καταστήματα ή εργαστήρια τροφίμων ή ποτών, τα οποία βρίσκονται σε
*2
οικισμούς ή συνοικίες, που έχουν χαρακτηρισθεί επίσημα ως παραδοσιακοί, το ελεύθερο
ύψος τούτων επιτρέπεται να είναι 2,20 μ. Αν όμως σε τέτοια καταστήματα εξυπηρετούνται
καθισμένοι πελάτες, θα παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση πλήρους
αερισμού, φυσικού ή τεχνητού, όλων γενικά των χώρων και ιδιαίτερα της αίθουσας
πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας.
3. Αν το κατάστημα ή εργαστήριο τροφίμων ή ποτών στεγάζεται σε υπόγειο χώρο,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 15 της παρούσας, το ύψος του θα είναι τουλάχιστον
2,70 μ.
Για τα καταστήματα ή εργαστήρια τροφίμων ή ποτών στεγαζόμενα σε χώρους οι οποίοι
κατά τον χρόνο οικοδομήσεώς του είχαν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα
ΓΟΚ ως υπόγειοι, εφόσον με βάση τον νεώτερο ΓΟΚ θεωρούνται ισόγειοι, μπορεί να γίνει
δεκτό το ύψος το προβλεπόμενο από τον ισχύοντα κατά την οικοδόμησή τους ΓΟΚ για τα
υπόγεια.
Ισχύει ότι και στην περίπτωση *2 , με τη διαφορά ότι , κατά την κρίση της αρμόδειας
*3
Υγ. Υπηρεσίας , το ύψος μπορεί να είναι ακόμα μικρότερο . Αρθ. 42 § 5γ .
Αυτή η επιβολή για αποχωρητήρια ισχύει τόσο για αναψυκτήρια χωρίς καθίσματα όσο
και για οβελιστήρια περαστικών πελατών .
Συγκεκριμένα επιβάλεται αποχωρητήριο στην περίπτωση που απασχολούνται
*4
περισσότερα από δύο άτομα .
Το εμβαδό των αποχωρητηρίων είναι :
ο αριθμός των αποχωρητηρίων προσωπικού σύμφωνα με το άρθ. 25 επί 2,5 τμ .

