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Α.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1. Άρθρο 80 του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων 
2. Ν 4442/2016 ΦΕΚ Α’ 230  
3. ΚΥΑ 16228/2017 ΦΕΚ Β’ 1723  
4. Υγειον. ∆ιάταξη αριθµ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/17 (ΦΕΚ 2161 Β΄ 2017) 
5. Εγκύκλιος µε αρ. πρ. Φ15/οικ.62588/754/02-06-2017 
 
 
Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Αυτή πραγµατοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr χωρίς την 
καταβολή παραβόλου, χωρίς να απαιτείται η βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4442/2016 και σχετίζεται µε το 
παράρτηµα Ε της ΚΥΑ 16228/2017. Οι δραστηριότητες τις οποίες αφορά αυτή η διαδικασία είναι οι παρακάτω: 
α) Μηχανήµατα αυτόµατης πώλησης παρασκευής – πώλησης τροφίµων και ποτών όπως προβλέπεται στο άρθρο 
10 της ΚΥΑ 16228/2017. 
β) Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόµενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών 
ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, τα πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της 
ΚΥΑ 16228/2017. 
γ) Πώληση τυποποιηµένων τροφίµων όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 της ΚΥΑ 16228/2017.  
Σε κάθε περίπτωση η γνωστοποίηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την νόµιµη άσκηση της δραστηριότητας» (άρθρο 
6, παρ.3 του Ν. 4442/2016). 
 

 

Γ. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

• Τα µηχανήµατα αυτόµατης παρασκευής πώλησης τροφίµων και ποτών, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληροί τόσο ο προς εγκατάσταση χώρος όσο και οι επιχειρήσεις ή οι µεµονωµένοι ιδιώτες που τα εκµεταλλεύονται, 
ορίζονται στην υγειονοµική διάταξη αριθµ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/17 (ΦΕΚ 2161 Β΄ 2017) και συγκεκριµένα στην παρ. 2 
του άρθρου 13 αυτής. 

• 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. 

• 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. 

• 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. ∆ήλωση 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.47829/17 (ΦΕΚ 2161 Β΄ 2017) 
όπως ισχύει. 
 

 

∆. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

• Η πώληση τυποποιηµένων τροφίµων και ποτών αφορά ενδεικτικά την πώληση παγωτών, αναψυκτικών, ειδών 
σοκολατοποιίας, µπισκοτοποιίας κ.λπ. σε εµπορικά καταστήµατα. 


