Εργαστήρια Τροφίμων και Ποτών
Εργαστήρια παρασκευής ή επεξεργασίας τροφίμων ή ποτών των οποίων τα
προϊόντα προορίζονται κυρίως για λιανική πώληση
Υγ. Δ-ξη Α1β 8577 του 1983 :
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργείας Εργαστηρίων και Καταστημάτων Τροφών και Ποτών
Άρθρο 52
1) Ορισμοί Καταστημάτων :
--------------------

2) Εμβαδά Χώρων :
α) Διαμέρισμα παρασκευής ή επεξεργασίας επαρκές για όλα τα απαραίτητα μηχανήματα , συσκευές
και έπιπλα , με ελάχιστη τιμή 50 τ.μ. .
Αν θα απασχολούνται παραπάνω από τρία (3) άτομα , πρέπει να υπάρχουν και νιπτήρες ( οι οποίοι
δεν συνυπολογίζονται στο χώρο του προθαλάμου του αποχωρητηρίου) .
β) Διαμέρισμα πλύσεως σκευών εμβαδού τουλάχιστον 8 τ.μ. . Το τρέχων διαμέρισμα μπορεί να
συνυπάρχει στον ίδιο χώρο με το παραπάνω , αλλά πάλι τα απαραίτητα εμβαδα θα είναι 50 και 8 τ.μ. .
Αυτό το διαμέρισμα δεν είναι απαραίτητο στα εργαστήρια όπου η παρασκευή / επεξεργασία
τροφίμων / ποτών δεν απαιτεί σκεύη , αλλά τότε επιβάλεται η ύπαρξη ενός νεροχύτη στο παραπάνω
διαμέρισμα (α) .
γ) Αποθήκη Α’ υλών ανάλογη με τη δυναμικότητα παραγωγής του εργαστηρίου , αλλά πάντως όχι
μικρότερη των 10 τ.μ. . Σε περίπτωση ευαλοίωτων υλών , επιβάλλεται η ύπαρξη ψυγείου .
δ) Αποθήκη υλών συσκευασίας ανάλογη με τη δυναμικότητα παραγωγής του εργαστηρίου , αλλά
πάντως όχι μικρότερη των 7 τ.μ. . Σε περίπτωση που δεν θα γίνεται συσκευασία των παραγώμενων /
επεξεργασμένων προϊόντων , ο τρέχων χώρος δεν είναι απαραίτητος .
ε) Αποχωρητήρια βάσει του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων (άρθ. 25) .
ς) Γραφείο : δεν επιβάλεται η ύπαρξή του , αλλά σε περίπτωση που θα υπάρχει , θα αποτελει
ξεχωριστό χώρο .
Οι παραπάνω χώροι πρέπει να διαχωρίζονται από τοίχους (δεν επιβάλλεται για ανάμεσα στα (α) και
(β)) επενδεδυμένους τουλάχιστον μέχρι ύψος 2 μ με πλακίδια εφυαλωμένης πορσελάνης ανοιχτού
χρώματος . Κατ’εξαίρεση , επιτρέπεται η βαφή τους .

