Καταστήματα προσφοράς ποτών χωρίς φαγητό σε καθισμένους πελάτες
Καφενεία – Καφετέρειες – Μπαρ – Οινοπωλεία – Κυλικεία
Υγ. Δ-ξη Α1β 8577 του 1983 :
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργείας Εργαστηρίων και Καταστημάτων Τροφών και Ποτών
Άρθρο 37
1) Ορισμοί Καταστημάτων :
α. Καφενείο (παραδοσιακό) : προσφέρονται σ’ αυτό κυρίως ελληνικός καφές και με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο παρασκευασμένος καφές και άλλα ροφήματα, γλυκά κουταλιού και ταψιού, τυποποιημένα
παγωτά και ποτά, γενικά, είτε οινοπνευματώδη, είτε αναψυκτικά (εμφιαλωμένα και μη).
Τα οινοπνευματώδη ποτά προσφέρονται με τη συνοδεία ή μη πρόχειρου μεζέ, ο οποίος προσφέρεται
όπως φέρεται στο εμπόριο, χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστημα (ελιές, σαλάμι, τυρί,
αλίπαστα, αγγούρι, ντομάτα, αυγό βραστό, ξηροί καρποί κ.τ.όμ.), καθώς και τυρί τηγανιστό,
λουκάνικο βραστό ή ψητό ή τηγανιστό και χταπόδι βραστό ή ψητό. (Δες *1 , *2) .
β. Καφετερία (εκσυγχρονισμένο καφενείο) : προσφέρονται σ’ αυτό κυρίως κάθε είδους καφές και
άλλα ροφήματα, ποτά οινοπνευματώδη και αναψυκτικά, ορισμένα γλυκίσματα, όπως γλυκά
κουταλιού, γλυκά ταψιού, πάστες, αμυγδαλωτά, κωκ, εκλαίρ, παγωτά γενικά, και τυρόπιτες, τοστ ή
και άλλου είδους σάντουιτς, τα οποία περιέχουν είδη, που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία στο
κατάστημα.
Τα οινοπνευματώδη ποτά προσφέρονται με τη συνοδεία ή μη πρόχειρου μεζέ, ο οποίος προσφέρεται
όπως φέρεται στο εμπόριο χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστημα (ελιές, τυρί, σαλάμι, αλίπαστα
κλπ). (Δες *1 , *2) .
γ1. Μπαρ : προσφέρονται σ’ αυτό κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, με τη συνοδεία ή μη πρόχειρου μεζέ,
ο οποίος προσφέρεται όπως φέρεται στο εμπόριο, χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστημα (ελιές,
τυρί, σαλάμι, αλίπαστα, αγγούρι, ντομάτα, αυγό βραστό, ξηροί καρποί κ.τ.όμ.), καθώς και τυρόπιτες,
τοστ ή άλλου είδους σάντουιτς, που περιέχουν είδη, τα οποία δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία στο
κατάστημα, τυρί τηγανιστό, λουκάνικο βραστό ή ψητό ή τηγανιστό και χταπόδι βραστό ή ψητό.
Στο μπαρ είναι δυνατό να προσφέρονται περιστασιακώς, πλην των ανωτέρω ειδών, και καφές γενικά
και διάφορα αναψυκτικά ποτά. (Δες *1 , *2) .
γ2. Οινοπωλείο :
Το κατάστημα, στο οποίο προσφέρεται κυρίως κρασί με τη συνοδεία ή μη των ανωτέρω (Μπαρ)
αναφερομένων μεζέδων, χαρακτηρίζεται ειδικότερα ως οινοπωλείο. Τα οινοπωλεία μπορούν να
διαθέτουν κρασί χύμα για κατανάλωση στην κατοικία του πελάτη.
δ. Κυλικείο για καθισμένους πελάτες (για περαστικούς δες αρθ. 42) : προσφέρονται καφές ελληνικός ή
άλλου είδους καφές και ροφήματα γενικά, ποτά οινοπνευματώδη και αναψυκτικά, ορισμένα είδη
γλυκισμάτων, όπως γλυκά κουταλιού, γλυκά ταψιού, κωκ, εκλαίρ, πάστες και παγωτά, τοστ ή άλλα
σάντουιτς, που περιέχουν είδη, τα οποία δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστημα, και
πίττες γενικά.
Τα οινοπνευματώδη ποτά προσφέρονται με τη συνοδεία ή μη πρόχειρου μεζέ, ο οποίος προσφέρεται
όπως φέρεται στο εμπόριο χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστημα (ελιές, αλίπαστα, σαλάμι,
ντομάτα κ.τ.όμ.).
Τ’ ανωτέρω γλυκίσματα, τα παγωτά και οι πίττες θα παρασκευάζονται σε αναγνωρισμένα
εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε φορά με τα τιμολόγια πωλήσεως.
Στα κυλικεία του παρόντος άρθρου, τα οποία κατά κανόνα λειτουργούν σε λέσχες, σφαιριστήρια,
αίθουσες αναμονής αεροδρομίων και σιδηροδρομικών σταθμών ή άλλου είδους παρόμοιους χώρους,
στους οποίους παραμένουν επί πολύ χρόνο καθισμένοι πελάτες, δεν υπάγονται τα κυλικεία, που
εξυπηρετούν περαστικούς πελάτες και που αναφέρονται στο άρθρο 42 της παρούσας. (Δες *1 , *2) .

Σημειώσεις :
Περίπτωση
*1

*2

Περιγραφή
Στα καταστήματα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η εγκατάσταση μηχανημάτων
στιγμιαίας παρασκευής παγωτού, υπό τους περιγραφόμενους στην παρ. 14 του άρθρου 39
της παρούσας όρους και προϋποθέσεις.
Επίσης επιτρέπεται η παρασκευή και η διάθεση λουκουμάδων στα καταστήματα του
παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι η παρασκευή τούτων θα γίνεται σε ιδιαίτερο
παρασκευαστήριο, όπως ορίζεται κατωτέρω στην παρ. 4α (2) του παρόντος.
Η προσφορά φαγητών στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύεται, εκτός αν λειτουργούν
ως μικρά καταστήματα με εστιατόρια, σνακ μπαρ, πιτσαρία κλπ., οπότε θα έχουν την
απαραίτητη συγκρότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 40 της παρούσας, και θα μπορούν
να διαθέτουν τα επιτρεπόμενα για το συστεγαζόμενο κατάστημα είδη.
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Σημειώσεις :
Περίπτωση
*1
*2
*3
*4
*5

*6

Περιγραφή
Όσω αφορά το εμβαδό της αίθουσας των πελατών , από το απαραίτητο εμβαδό , που
περιγράφεται στον πίνακα , αφαιρούνται : 1 τμ για κάθε κινητό κάθισμα (πλην σκαμπό)
και 0,65 τμ για κάθε σταθερό κάθισμα ή σκαμπώ .
Ο αριθμός των αποχωρητηρίων πελατών σύμφωνα με το άρθ. 25 επί 2,5 τμ .
Ο αριθμός των αποχωρητηρίων προσωπικού σύμφωνα με το άρθ. 25 επί 2,5 τμ .
Στα καταστήματα στα οποία απασχολούνται κατά βάρδια περισσότερα από 3 άτομα
απαιτούνται αποδυτήρια προσωπικού , 1 τμ για κάθε απασχολούμενο άτομο .
Δεν είναι απαραίτητ η αποθήκη τροφίμων . Συνιστάται όμως η ύπαρξη ιδιαίτερου
χώρου για την τοποθέτηση των κιβωτίων με τις γεμάτες ή κενές φιάλες των ποτών . ο
χώρος αυτός να είναι χωρισμένος από τους άλλους χώρους έστω με ξυλοκατασκευή .
Εξαιρούνται από την υποχρέωση να διαθέτουν ιδιαίτερο παρασκευαστήριο τα αμιγή
μπαρ, στα οποία κατά κανόνα δεν παρασκευάζονται καφές και άλλα ροφήματα, και οι
καφετέριες, τα καφενεία και κυλικεία, εφόσον ο καφές και τα ροφήματα γενικά
παρασκευάζονται με ειδική ηλεκτρική συσκευή στον χώρο του μπουφέ.
Στα καταστήματα αυτά όμως , τα οινοπνευματώδη ποτά θα προσφέρονται με ξηρούς
καρπούς ή με πρόχειρους μεζέδες (τυρί, ελιές, ντομάτα κλπ), που δεν απαιτούν
οποιαδήποτε επεξεργασία με χρήση εστίας.

