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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέζεις ποσ πρέπει να ηηρεί ο κάθε καηαζηημαηάρτης καηά ηον έλεγτο
ηων ΕΛΕΓΚΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ»

Προς όιοσς ηοσς ζσλαδέιθοσς θαηαζηεκάηωλ Εζηίαζες – Δηαζθέδαζες θαη Σσλαθώλ Επαγγεικάηωλ.
Επειγόνηως παραθαιούκε ηα Επηκειεηήρηα ως θαη ηοσς Εκπορηθούς Σσιιόγοσς ποσ κέιε ηοσς είλαη
θαηαζηήκαηα (εζηηαηόρηα - θαθέ – θαηαζηήκαηα – ζοσβιαηδίδηθα – πηηζαρίες – Κέληρο Δηαζθέδαζες –
Καθελεία θαη ζσλαθή) λα ελεκερώζοσλ γηα ηοσς όροσς θαη προϋποζέζεης ποσ πρέπεη λα ηερεί ο θάζε
θαηαζηεκαηάρτες γηα λα αποθεύγοσλ ηης παραβάζεης θαηά ηολ έιεγτο ηωλ ειεγθηηθώλ οργάλωλ.
Οι όροι και προϋποθέζεις είναι δημοζιεσμένα ζε πανελλήνια περιοδικά και είναι ο βαζικός κορμός –
αναγκαίος και απολύηως απαραίηηηος για ηην ομαλή λειηοσργία ηων επιτειρήζεων Τγειονομικού
Ενδιαθέρονηος.
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Άδεια λειηοςπγίαρ ηηρ επισείπηζηρ.
Γνυζηοποίηζη σπήζηρ μοςζικήρ ζηο Γήμο, Ν.4442/7-12/2016.
Πιζηοποιηηικά Τγείαρ (ππώην Βιβλιάπια Τγείαρ Δπγοδόηη-Πποζυπικού) ΚΤΑ 14708/17-8-2007
Κςηίο παπαπόνυν – Φύλλο διαμαπηςπίαρ (ηοποθεηημένο δίπλα ζηην έξοδο)
Πιζηοποίηζη Δ.Φ.Δ.Σ. (Δπγοδόηη - Πποζυπικού). Τποσπευηική Κοιν.οδηγία 852/2004 – Τποςπγική Απόθαζη
14708/2007.
Σιμοκαηάλογορ αναπηημένορ ζε εμθανέρ ζημείο ζηην εξυηεπική ότη ηηρ κύπιαρ ειζόδος.
Σήπηζηρ ηιμοκαηαλόγος πος ππιν ηηρ παπαγγελίαρ να δίνεηαι ζηον πελάηη.
Πίνακαρ Πποζυπικού αναπηημένορ ζε εμθανέρ ζημείο ζε επισειπήζειρ πος απαζσολούν πποζυπικό.
Πιζηοποιηηικό Σεσνικού Αζθαλείαρ. Πποεδπικό Γιάηαγμα 294/1988
Σήπηζηρ ςποσπευηικά ηυν 6 απσείυν από όλερ ηιρ επισειπήζειρ Σποθίμυν – Ποηών – Ξενοδοσείυν και ζςναθή.
Δγκύκλιορ ηος Τποςπγείος Τγείαρ 4476/14-01-2013 Σμήμα Τγειονομικών Κανονιζμών.
Άδεια επγαζίαρ: επγοδόηη και πποζυπικό (εξαιποςμένος ηηρ εζηίαζηρ).
Φαπμακείο ζηιρ επισειπήζειρ απαζσόληζηρ πποζυπικού. Νόμορ 3850/2010 Φαπμακεία πος οθείλοςν να διαηηπούν
οι επισειπήζειρ.
ε εμθανέρ ζημείο ζηον ηιμοκαηάλογο να αναγπάθεηαι η ένδειξη «Ο ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΝΑ
ΠΛΗΡΩΔΙ ΔΑΝ ΓΔΝ ΛΑΒΔΙ ΣΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΙΥΔΙΟ (ΑΠΟΓΔΙΞΗ – ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ)».
Μελέηη επικινδςνόηηηαρ (για ηιρ επισειπήζειρ πος απαζσολούν πποζυπικό). Ν 3850/2010
Βιβλίο Αναθοπάρ: (σεηικά με ηον ανηικαπνιζηικό Νόμο 3868/2010)
Γεν δεσόμαζηε ή Γεσόμαζηε πιζηυηικέρ – σπευζηικέρ πποπληπυμένερ κάπηερ 4446/2016. Αναπηημένο ζε εμθανέρ
ζημείο ζηην βιηπίνα
Πινακίδα αναπηημένη ζηην είζοδο «Γεν επιηπέπεηαι η είζοδορ ζε Κένηπα Γιαζκέδαζηρ και αμιγή μπαπ ζε ανηλίκοςρ
κάηυ ηυν 17, οι οποίοι δεν ζςνοδεύονηαι από γονείρ ή κηδεμόνερ» Πποεδπικό Γιάηαγμα 36/1994 άπθπο 2.
Απαγοπεύεηαι η καηανάλυζη αλκοολούσυν ποηών ζε ανήλικερ Ν.3738 άπθπο 1, ζε όλα ανεξαιπέηυρ ηα
καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ.
Άδεια από ηον Γήμο για ηην σπήζη κοινόσπηζηυν σώπυν Β.Γ. 24/9/20-10-1958.
Πινακίδερ ζηιρ πλεςπέρ ηος καηαζηήμαηορ ζε εμθανέρ ζημείο, όηι «ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ» Νόμορ
3868/2010.

Τπενθσμίζοσμε όηι:
Σα τρονικά όρια λειηοσργίας ηων κένηρων διαζκέδαζης, ηων μπαρ, ηων λεζτών και ηων καθεηεριών
καθορίζονηαι ως ακολούθως:
α) Σιρ ημέπερ Κςπιακή έυρ Πέμπηη μέσπι ηιρ 04:30 ώπα ηηρ επόμενηρ ημέπαρ για ηην πεπίοδο από 1 Οκηυβπίος
έυρ 31 Μαΐος και μέσπι ηην 05:00 ώπα ηηρ επόμενηρ ημέπαρ για ηην πεπίοδο 1 Ιοςνίος έυρ 30 επηεμβπίος. Γεν
επιηπέπεηαι η επαναλειηοςπγία αςηών ππιν από ηην 06:00 ώπα.
β) Υυπίρ σπονικό πεπιοπιζμό ηιρ ημέπερ Παπαζκεςή και άββαηο καθώρ και ηιρ επίζημερ απγίερ.
γ) Δζηίαζη : Δλεύθεπο υπάπιο όλο ηο 24ώπο – Πποζαπμογή ζηην σπήζη ηηρ μοςζικήρ βαζιζμένη ζηα σπονικά
υπάπια από ηα εκάζηοηε ηοπικά Γημοηικά ςμβούλια.
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