Απαραίτητα Δικαιολογητικά για
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΑΝΕΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ &
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Αρ.2)
Άρθρο 10
Απλουστευμένη διαδικασία για μηχανήματα αυτόματης πώλησης παρασκευήςπώλησης τροφίμων και ποτών:
1. Ειδικά για τα μηχανήματα αυτόματης παρασκευής-πώλησης τροφίμων και
ποτών, όπως αυτά ορίζονται στην υγειονομική διάταξη αριθμ.
Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β΄/2012) ακολουθείται η παρακάτω
απλουστευμένη διαδικασία γνωστοποίησης χωρίς την καταβολή παραβόλου και χωρίς να απαιτείται η βεβαίωση του άρθρου 2. 2. Το
πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) που διαχειρίζεται τα μηχανήματα και τα εγκαθιστά
στους επιμέρους χώρους, οφείλει, πριν τεθεί το μηχάνημα σε λειτουργία και
στη διάθεση του κοινού, να προβεί σε γνωστοποίηση της
τοποθέτησης του μηχανήματος στο συγκεκριμένο χώρο σύμφωνα με το
Παράρτημα Ε. 3. Ως τέτοιο νοείται το πρόσωπο που διαχειρίζεται και
εγκαθιστά τα μηχανήματα στην Ελληνική Επικράτεια και όχι το πρόσωπο που
εκμεταλλεύεται το χώρο στον οποίο τοποθετείται το μηχάνημα.
4. Το πρόσωπο που διαχειρίζεται τα μηχανήματα οφείλει να τηρεί στο αρχείο
της έδρας του για το κάθε μηχάνημα που έχει θέσει σε λειτουργία τα παρακάτω:
α. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ. (CE) από πιστοποιημένη εταιρεία. β. Βεβαίωση
πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριμένο
μηχάνημα ή της εταιρείας κατασκευής του εν λόγω μηχανήματος.
γ. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανών ως προς τις
βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κανόνες της υγειονομικής διάταξης
Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β΄/2012) όπως ισχύει. 5. Η γνωστοποίηση
υποβάλλεται στον οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και μετά την θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Άσκησης Δραστηριοτήτων και
Ελέγχων (Ο.Π.Σ.- ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 κατά το μέρος που

αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων, αποκλειστικά μέσω αυτού. Το
ΚΕΠ αποστέλλει και ο Δήμος κοινοποιεί το έντυπο της γνωστοποίησης λειτουργίας του καταστήματος εντός πέντε (5)
εργασίμων ημερών, στην υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας.
Άρθρο 11. Απλουστευμένη διαδικασία για την παρασκευή και πώληση καφέ
πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών
ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, τα πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία:
Για την παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες
από πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, πρατήρια
άρτου και καφεκοπτεία υποβάλλεται η γνωστοποίηση του παραρτήματος Ε
χωρίς την καταβολή παραβόλου και χωρίς να
απαιτείται η βεβαίωση του άρθρου 2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται πριν την
έναρξη παρασκευής και πώλησης καφέ στον οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ που
λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και μετά την θέση σε
λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ)
του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση
των καταστημάτων, αποκλειστικά μέσω αυτού. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται
από το Δήμο, εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών, στην υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Άρθρο 12
Απλουστευμένη διαδικασία για πώληση τυποποιημένων τροφίμων:
Για την πώληση τυποποιημένων τροφίμων και ποτών, ενδεικτικά παγωτών,
αναψυκτικών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.λπ. σε εμπορικά
καταστήματα υποβάλλεται η γνωστοποίηση του παραρτήματος Ε χωρίς την
καταβολή παραβόλου και χωρίς να απαιτείται η
βεβαίωση του άρθρου 2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται πριν την έναρξη
πώλησης τυποποιημένων τροφίμων στον οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί
ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και μετά την θέση σε λειτουργία του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του
άρθρου 14 του ν. 4442/2016 κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των
καταστημάτων, αποκλειστικά μέσω αυτού. Η γνωστοποίηση κοινοποιείται από
το Δήμο, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών,

στην υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

