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Τέθηκε σε ισχύ: 04.09.1940 

Ηµ.Υπογραφής: 27.08.1940 

 
Τίτλος 
Περί υγειονοµικών διατάξεων.  

Θέµατα 
∆ηµόσια Υγεία, Υγειονοµικά µέτρα, Πρόληψη επιδηµικών νόσων  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ  

 
Αρθρο: 1 

Ηµ/νία: 04.09.1940 

Ηµ/νία Ισχύος: 04.09.1940 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Αντικείµενον.  

Λήµµατα 
∆ηµόσια Υγεία  
Σχόλια 
Για τις ποινές που επιβάλλονται στους παραβάτες του παρόντος άρθρου βλέπε παρ. 10 άρθρ. 11 Ν. 
2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 113).  

Κείµενο Αρθρου 

1. Προς προστασίαν της δηµοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονοµικών διατάξεων, ων 
η εκτέλεσις δύναται ν' ανατίθεται εις αστυνοµικά, υγειονοµικά ή άλλα δηµόσια όργανα.  

2. Τα δι' υγειονοµικών διατάξεων επιβαλλόµενα µέτρα θέλουσιν αποβλέπει ιδίως εις την ύδρευσιν 
και αποχέτευσιν, την αποκοµµιδήν απορριµάτων, την εξυγίανσιν χώρων δυναµένων ν' αποβώσιν 
εστίαι αναπτύξεως µολυσµατικών νόσων, την υγιεινήν εν γένει και καθαριότητα οικιών, ξενοδοχείων, 
εργοστασίων, καταστηµάτων, των δηµοσίων ή κοινοχρήστων τόπων και καταστηµάτων, την υγιεινήν 
κατάστασιν και καθαριότητα των εν τοις καταστήµασιν υπηρετούντων υπαλλήλων, τον σταυλισµόν 
των ζώων και την κατεργασίαν των προϊόντων αυτών, την, από υγιεινής απόψεως καταλληλότητα 
των προς βρώσιν τροφίµων, την λήψιν µέτρων υγιεινής και καθαριότητος των µεταφορικών µέσων 
και των µέσων συγκοινωνίας και την εν γένει λήψιν πάντων των µέτρων προς πρόληψιν και 
καταπολέµησιν επιδηµικών νόσων και προστασίαν της δηµοσίας υγείας.  

 
Αρθρο: 2 



Ηµ/νία: 04.09.1940 

Ηµ/νία Ισχύος: 04.09.1940 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Εκδοσις και δηµοσίευσις υγειονοµικών διατάξεων.  

Λήµµατα 
∆ηµόσια Υγεία  

Σχόλια 
Η παρ. 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 άρθρ. 31 Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α' 160).  

Κείµενο Αρθρου 

«1. Τις υγειονοµικές διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο εκδίδει ο Υπουργός 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις περιπτώσεις που οι διατάξεις αυτές αφορούν 
και την προστασία του περιβάλλοντος, συνυπογράφονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων».  

2. Οι υγιεινοµικαί διατάξεις δηµοσιεύονται δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και ισχύουσι µετά 
παρέλευσιν 15 ηµερών από της  

δηµοσιεύσεως. Αι υπό των Γενικών ∆ιοικητών ή των Νοµαρχών εκδιδόµεναι διατάξεις δύναται εις 
κατεπειγούσας περιπτώσεις να ορισθή δι' αυτών ότι ισχύουσιν από της δηµοσιεύσεώς των, 
υποβάλλονται όµως αµέσως προς έγκρισιν εις τον επί της Κρατικής Υγιεινής Υπουργόν, όστις 
δύναται να τροποποιηθή ή καταργή ταύτας.  

3. Αι υγειονοµικαί διατάξεις καταργούνται δι' ετέρας εκδιδοµένης και δηµοσιευοµένης κατά τον αυτόν 
τρόπον ή παρελθούσης της δι' αυτών οριζοµένης χρονικής διαρκείας της ισχύος των.  

Εκ της καταργήσεως των υγειονοµικών διατάξεων δεν αίρεται το αξιόποινον των κατά την διάρκειαν 
της ισχύος των τελεσθεισών παραβάσεων.  

4. Οσάκις αι υγειονοµικαί διατάξεις δηµιουργούν δαπάνας εις βάρος ∆ήµων ή Κοινοτήτων 
προσυπογράφονται υπό του Υπουργού Εσωτερικών και προκειµένου περί των της ∆ιοικήσεως 
Πρωτευούσης υπό του Υπουργού ∆ιοικητού αυτής.  

 
Αρθρο: 3 

Ηµ/νία: 04.09.1940 

Ηµ/νία Ισχύος: 04.09.1940 

 
Σχόλια 
Καταργήθηκε και τα επόµενα άρθρα 4 - 15 αναριθµήθηκαν και πήραν αριθµούς 3 - 14 αντίστοιχα, 
από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 άρθρου 11 Ν. 2307/8-15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α 113).  

Κείµενο Αρθρου 

Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο: 3(4) 

Ηµ/νία: 04.09.1940 

Ηµ/νία Ισχύος: 04.09.1940 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 



 
Τίτλος Αρθρου 
Βεβαίωσις παραβάσεων  

Λήµµατα 
∆ηµόσια Υγεία  

Σχόλια 
Μετά την κατάργηση του άρθρου 3, το µέσα σε ( ) άρθρο 4 αναριθµήθηκε και πήρε τον αριθµό 3, 
από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 άρθρου 11 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α 113).- Σχετικά µε το παρόν 
άρθρο βλ. και το άρθρο 10 της ΥΑ Α5/3010 του 1985 περί µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας 
από θορύβους µουσικής των κέντρων διασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων (Β΄593/2.10.1985).  

Κείµενο Αρθρου 

1. Αι παραβάσεις των υγειονοµικών διατάξεων βεβαιούνται και δι' εκθέσεων των ιατρών ή των 
υγειονοµοφυλάκων των Υγειονοµικών Κέντρων, άνευ συµπράξεως γραµµατέως ή αστυνοµικού 
οργάνου, µετ' ένορκον δ' εξέτασιν του συντάξαντος την έκθεσιν υπό της αστυνοµικής αρχής 
διαβιβάζονται υπό ταύτης άνευ αναβολής εις τον δηµόσιον κατήγορον.  

2. ∆ύνανται αι εκθέσεις να διαβιβασθώσι και απ? ευθείας τω δηµοσίω κατηγόρω αλλ? εν τη 
περιπτώσει ταύτη η µεν ένορκος εξέτασις του συντάκτου της εκθέσεως γίνεται υπό του δηµοσίου 
κατηγόρου,  

κοινοποιείται δε αντίγραφον ταύτης και εις την αρµοδίαν αστυνοµικήν αρχήν.  

 
Αρθρο: 4(5) 

Ηµ/νία: 04.09.1940 

Ηµ/νία Ισχύος: 04.09.1940 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆ικονοµικαί διατάξεις.  
Λήµµατα 
∆ηµόσια Υγεία  

Σχόλια 
Μετά την κατάργηση του άρθρου 3, το µέσα σε ( ) άρθρο 5 αναριθµήθηκε και πήρε τον αριθµό 4, 
από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 άρθρου 11 Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ Α 113).  

Κείµενο Αρθρου 

Αι παραβάσεις αύται εισάγονται εις δίκην εντός δεκαπενθηµέρου από της µηνήσεως, συντεµνοµένης 
εις το ήµισυ της νοµίµου προθεσµίας προς κλήτευσιν εις το ακροατήριον των κατηγορουµένων και 
των µαρτύρων. Εν περιπτώσει αναβολής της δίκης το δικαστήριον ορίζει εν τη ιδία περί αναβολής 
αποφάσει ετέραν ρητήν δικάσιµον εντός 20ηµέρου από της αναβολής άνευ νέας κλητεύσεως των 
παρόντων κατηγορουµένων και µαρτύρων.  

 
Αρθρο: 5(6) 

Ηµ/νία: 04.09.1940 

Ηµ/νία Ισχύος: 04.09.1940 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Απαγόρευσις λειτουργίας.  

Λήµµατα 



∆ηµόσια Υγεία  

Σχόλια 
Μετά την κατάργηση του άρθρου 3, από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 άρθ άρθρου 11 ν. 2307/8-
15 Ιουν. 1995, (ΦΕΚ Α' 113), το µέσα σε ( ) άρθρο 6 αναριθµήθηκε και πήρε τον αριθµό 5.  

Κείµενο Αρθρου 

Μετά δευτέραν καταδίκην επί τη αυτή παραβάσει ο Υπουργός Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως ή ο 
Νοµάρχης, δι' αποφάσεως αυτού, εκδιδοµένης µετά σύµφωνον γνώµην της υγειονοµικής επιτροπής, 
δύναται να επιβάλη το κλείσιµον του καταστήµατος ή επιχειρήσεως του καταδικασθέντος επί 
χρονικόν διάστηµα ενός µηνός δυνάµενον ν' ανανεούται µέχρι της συµµορφώσεως προς την 
παραβιαζοµένην υγειονοµικήν διάταξιν.  

 
Αρθρο: 6(7) 

Ηµ/νία: 04.09.1940 

Ηµ/νία Ισχύος: 04.09.1940 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

 
Λήµµατα 
∆ηµόσια Υγεία  

Σχόλια 
Μετά την κατάργηση του άρθρου 3, από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 άρθρου 11 ν. 2307/8-15 
Ιουν. 1995, (ΦΕΚ Α' 113), το µέσα σε ( ) άρθρο 7 αναριθµήθηκε και πήρε τον αριθµό 6.  

Κείµενο Αρθρου 

Ο Υπουργός Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, µετά προηγουµένην ητιολογηµένην γνωµάτευσιν 
της τοπικής υγειονοµικής αρχής ή της νοµαρχιακής υγειονοµικής επιτροπής ή του Ανωτάτου 
Υγειονοµικού Συµβουλίου δύναται ν' απαγορεύση την λειτουργίαν προσκαίρως ή οριστικώς πάσης 
επιχειρήσεως, εργαστηρίου ή εργοστασίου, καταστήµατος ή αποθήκης ή την άσκησιν επαγγέλµατος 
ή επιτηδεύµατος εξ ου δύναται να προκληθή κίνδυνος δια την δηµοσίαν υγείαν.  

 
Αρθρο: 7(8) 

Ηµ/νία: 04.09.1940 

Ηµ/νία Ισχύος: 04.09.1940 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

 
Λήµµατα 
∆ηµόσια Υγεία  

Σχόλια 
Μετά την κατάργηση του άρθρου 3, από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 άρθρου 11 ν. 2307/8-15 
Ιουν. 1995, (ΦΕΚ Α' 113), το µέσα σε ( ) άρθρο 8 αναριθµήθηκε και πήρε τον αριθµό 7.  

Κείµενο Αρθρου 

Τα εργαστήρια, εργοστάσια, καταστήµατα, αποθήκαι κλπ. ων διετάχθη κατά τας διατάξεις των άρθρ. 
6 και 7 του παρόντος το κλείσιµον, κλείονται, υποχρεωτικώς άνευ ετέρας διατυπώσεως και 
σφραγίζονται υπό της αρµοδίας αστυνοµικής αρχής εις ην παραδίδονται αι κλείδες αυτών, 
συντασσοµένης εκθέσεως.  

 
Αρθρο: 8(9) 

Ηµ/νία: 04.09.1940 

Ηµ/νία Ισχύος: 04.09.1940 



Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Κυρώσεις.  

Λήµµατα 
∆ηµόσια Υγεία  

Σχόλια 
Μετά την κατάργηση του άρθρου 3, από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 άρθ άρθρου 11 ν. 2307/8-
15 Ιουν. 1995, (ΦΕΚ Α' 113), το µέσα σε ( ) άρθρο 9 αναριθµήθηκε και πήρε τον αριθµό 8.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Πας παραβιάζων την κατά τας διατάξεις των άρθρ. 6 και 7 του παρόντος νόµου επιβληθείσαν 
απαγόρευσιν της ασκήσεως του επαγγέλµατος ή επιτηδεύµατος ή το κλείσιµον του καταστήµατος, 
εργαστηρίου, εργοστασίου ή αποθήκης, τιµωρείται δια φυλακίσεως και χρηµατικής ποινής µέχρι 
50.000 δραχµών.  

Επί των επ4 αυτοφώρω καταλαµβανοµένων παραβάσεων τούητων εφαρµόζονται και αι διατάξεις 
του Ν.∆/τος της 22/ΧΙ/1923 «περί εκδικάσεως πληµµεληµάτων τινών επ' αυτοφώρω».  

 
Αρθρο: 9(10) 

Ηµ/νία: 04.09.1940 

Ηµ/νία Ισχύος: 04.09.1940 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Αδειαι λειτουργίας.  
Λήµµατα 
∆ηµόσια Υγεία  

Σχόλια 
Με την Υιβ/4352/13-26 Ιουλ. 1994 (ΦΕΚ Β' 571) απ. Υπ. Υγ. Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλ., ορίστηκε 
ότι: «Οπου στον Υγειονοµικό Κανονισµό, κατά το µέρος που αυτπός εξακολουθεί να ισχύει, και στις 
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις, που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του Α.Ν. 2520/40, µε τις οποίες 
προβλέπονται όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων και επιχειρήσεων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και στις Γνωµοδοτήσεις των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, Νοµικών 
Συµβούλων των Υπουργείων και τις σχετικές µε το θέµα εγκυκλίους µας, αναφέρεται «Αστυνοµική 
Αρχή», στο εξής, νοείται ο οικείος Ο.Τ.Α.». - Με το άρθρο 28 Ν. 2130/22-23 Απρ. 1993 (ΦΕΚ Α' 62), 
η αρµοδιότητα χορήγησης άδειας ιδρύσεως καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος,που 
προβλέπονται από το άνω άρθρ. 10, µεταβιβάστηκε στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.). Για τις λεπτοµέρειες βλ. το άνω σχετικό άρθρο. Για τα αρµόδια όργανα προς έκδοση αδείας 
λειτουργίας των καταστηµάτων του παρόντος νόµου βλέπε την παρ. 4 του άρθρ. 11 του Ν. 2307/8-
15 Ιουν. 1995 (ΦΕΚ Α' 118). - Μετά την κατάργηση του άρθρου 3, από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 
10 άρθρ. 11 ν. 2307/8-15 Ιουν. 1995, (ΦΕΚ Α' 113), το µέσα σε ( ) άρθρο 10 αναριθµήθηκε και πήρε 
τον αριθµό 9.  

Κείµενο Αρθρου 

1. ∆ια την ίδρυσιν και λειτουργίαν καταστήµατος ή επιχειρήσεως, τους όρους λειτουργίας των 
οποίων καθορίζουσιν αι κατά τα άρθρ. 1 και 2 του παρόντος εκδιδόµεναι υγειονοµικαί διατάξεις, 
απαιτείται άδεια της αστυνοµικής αρχής (χορηγουµένη µετά προηγουµένην σύµφωνον γνώµην της 
κατά το άρθρ. 11 του παρόντος επιτροπής), αποφαινοµένης ότι πληρούται οι όροι οι καθοριζόµενοι 
υπό της σχετικής υγειονοµικής διατάξεως.  

2. Η αίτησις δια την χορήγισιν αδείας υποβάλλεται εις την αστυνοµικήν αρχήν, ήτις διαβιβάζει ταύτην 



εις το οικείον υγειονοµικόν κέντρον, ή, εν ελλείψει, απ' ευθείας εις την αρµοδίαν επιτροπήν του άρθρ. 
11 του παρόντος.  

3. Τα µέχρι της δηµοσιεύσεως εκάστης υγειονοµικής διατάξεως λειτουργούντα καταστήµατα και 
επιχειρήσεις, πλην των µετρίων κα µεγάλων σταυλισµών ζώων και των επιχειρήσεων επεξεργασίας 
ζωϊκών προϊόντων, απαλλάσσονται της υποχρεώσεως να εφοδιασθώσι δι' αδείας συµφώνως προς 
την παρ. 1, υποχρεούνται όµως να συµµορφώσι προς πάσας τας εκ των υγειονοµικών διατάξεων 
επιβαλλοµένας αυτοίς υποχρεώσεις.  

Οι µέτριοι και µεγάλοι σταυλισµοί ζώων και επιχειρήσεις επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων οφείλουσι 
να εφοδιασθώσι δια της κατά την παρ. 1 του άρθρου τούτου αδείας εντός 6 µηνών από της ισχύος 
του παρόντος Α.Νόµου.  

4. Τα άνευ αδείας λειτουργούντα καταστήµατα κλείονται υπό της αστυνοµικής αρχής 
αυτεπαγγέλτως, οι δε παραβάται τιµωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρ. 3.  

 
Αρθρο: 10(11) 

Ηµ/νία: 04.09.1940 

Ηµ/νία Ισχύος: 04.09.1940 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Λήµµατα 
∆ηµόσια Υγεία  

Σχόλια 
- Η ανωτέρω Επιτροπή καταργήθηκε µε το άρθρ. 1 Ν.∆. 1379/1973, οι δε αρµοδιότητες αυτής 
ασκούνται εφεξής, συµφώνως προς το άρθρ. 10 του Ν.∆/τος τούτου, υπό των αρµοδίων Υπηρεσιών. 
- Μετά την κατάργηση του άρθρου 3, από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 άρθρ. 11 ν. 2307/8-15 
Ιουν. 1995, (ΦΕΚ Α' 113), το µέσα σε ( ) άρθρο 11 αναριθµήθηκε και πήρε τον αριθµό 10.  

Κείµενο Αρθρου 

(Η αρµοδία επιτροπή προς επιθεώρησιν και λήψιν αποφάσεως αποτελείται: Α'. ∆ια τας επιχειρήσεις 
σταυλισµού ζώων και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων: α) δι' ολόκληρον την περιφέρειαν 
∆ιοικήσεως Πρωτεούσης, εκ του ∆ιευθυντού του Υγειονοµικού Κέντρου Αττικοβοιωτίας ή Πειραιώς, 
ως Προέδρου, εξ ενός αντιπροσώπου της οικείας αστυνοµικής αρχής, εκ του ∆ιευθυντού της 
υγειονοµικής υπηρεσίας ∆ιοικήσεως Πρωτεούσης, εκ του νοµοκτηνιάτρου και εκ του προϊσταµένου 
του γραφείου σχεδίου πόλεως,  

β) εις τας έδρας των Υγειονοµικών Κέντρων, εκ του ∆ιευθυντού του οικείου Υγειονοµικού Κέντρου, 
ως Προέδρου, εξ ενός αντιπροσώπου της οικείας αστυνοµικής αρχής, εκ του ιατρού του δήµου, εκ 
του  

νοµοκτηνιάτρου και του Νοµοµηχανικού.  

Τα µέλη των επιτροπών τούτων αναπληρούνται υπό των νοµίµων αναπληρωτών των, γ) εις τα 
λοιπά µέρη, εξ ολοκλήρου της τοπικής υγειονοµικής επιτροπής, µετέχοντος και του οικείου 
αστυνόµου.  

Β'. ∆ια τα λοιπά καταστήµατα η Επιτροπή αποτελείται εκ του ∆ιευθυντού του Υγειονοµικού Κέντρου, 
όπου υπάρχει τοιούτος, εκ του εκτελούντος την αστυϊατρικήν υπηρεσίαν και εκ του οικείου 
αστυνόµου.  

Εις τας ανωτέρω επιτροπάς δύναται να µετέχη άνευ ψήφου και αντιπρόσωπος επαγγελµατιών, 
καλούµενος υπό του Προέδρου.)  



 
Αρθρο: 11(12) 

Ηµ/νία: 04.09.1940 

Ηµ/νία Ισχύος: 04.09.1940 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 
Λήµµατα 
∆ηµόσια Υγεία  

Σχόλια 
Μετά την κατάργηση του άρθρου 3, από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 άρθρ. 11 ν. 2307/8-15 
Ιουν. 1995, (ΦΕΚ Α' 113), το µέσα σε ( ) άρθρο 12 αναριθµήθηκε και πήρε τον αριθµό 11.  

Κείµενο Αρθρου 

Κατά των αποφάσεων των Επιτροπών του προηγουµένου άρθρου δύναται ο ενδιαφερόµενος να 
προσφύγη εις την οικείαν υγειονοµικήν επιτροπήν του νοµού εντός 20ηµέρου από της 
κοινοποιήσεως.  

 
Αρθρο: 12(13) 

Ηµ/νία: 04.09.1940 

Ηµ/νία Ισχύος: 04.09.1940 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Λήµµατα 
∆ηµόσια Υγεία  

Σχόλια 
Μετά την κατάργηση του άρθρου 3, από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 άρθρ. 11 ν. 2307/8-15 
Ιουν. 1995, (ΦΕΚ Α' 113) το µέσα σε ( ) άρθρο 13 αναριθµήθηκε και πήρε τον αριθµό 12. Με την 
ΑΙβ/315/13 Ιαν. - 5 Φεβρ. 1987 (ΦΕΚ Β' 58) απόφ. Υπ. Υγ. Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλ., Οικον. και 
∆ηµ. Τάξης τα ποσά των παραβόλων του παρόντος άρθρου, όπως είχαν αυξηθεί µε την 70985/52 
κοινή απόφ. Υπ. Οικον. και Κοιν. Πρόν., αναπροσαρµόστηκαν ως εξής: "α) για έκδοση άδειας 
ίδρυσης µετρίων και µεγάλων σταυλισµών και εργοστασίων γενικά από δρχ. 60 σε δρχ. 5.000 και β) 
για έκδοση άδειας ίδρυσης µικρών σταυλισµών και λοιπών καταστηµάτων από δρχ. 30 σε δρχ. 
2.500". - Με την παρ. 11 άρθρ. 28 Ν. 2130/22 Μαρτ.- 3 Απρ. 1993 (ΦΕΚ Α' 62), ορίστηκε ότι το 
παράβολο που προβλέπεται από το άνω άρθρ. 13 αποδίδεται στον οικείο δήµο ή κοινότητα.  

Κείµενο Αρθρου 

∆ια την χορήγησιν αδείας ιδρύσεως των µετρίων και µεγάλων σταυλισµών και εργοστασίων εν γένει, 
κατατίθεται παράβολον δραχµών τριακοσίων, δια δε τα λοιπά καταστήµατα και µικρούς σταυλισµούς 
δραχµών εκατόν. Το παράβολον τούτο κατατίθεται επ' ονόµατι του κατά τόπον αρµοδίου διευθυντού 
του Υγειονοµικού Κέντρου, εν ελλείψει δε τούτου, επ' ονόµατι του ιατρού του εκτελούντος την 
αστυιατρικήν υπηρεσίαν, ως αποζηµίωσις της οικείας επιτροπής.  

Υποχρέωσις προς καταβολήν του παραβόλου υφίσταται α) δια τας επιχειρήσεις και τα καταστήµατα 
τα λειτουργούντα εις ολόκληρον την περιφέρειαν της ∆ιοικήσεως Πρωτεούσης, β) εις πόλεις ένθα 
εδρεύει Υγειονοµικόν Κέντρον και γ) εις πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων.  

 
Αρθρο: 13(14) 

Ηµ/νία: 30.04.2002 

Ηµ/νία Ισχύος: 04.09.1940 



 
Τίτλος Αρθρου 
Μεταβατικαί διατάξεις  

Λήµµατα 
∆ηµόσια Υγεία  

Σχόλια 
Το παρόν καταργήθηκε µε τη παρ. 2 ΥΑ οικ.12172/2002 (ΦΕΚ Β 533).  

Κείµενο Αρθρου 

(Παραλείπεται ως µη ισχύον).  

 
Αρθρο: 14(15) 

Ηµ/νία: 04.09.1940 

Ηµ/νία Ισχύος: 04.09.1940 

 
Λήµµατα 
∆ηµόσια Υγεία  

Σχόλια 
Μετά την κατάργηση του άρθρου 3, από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 άρθρ. 11 ν. 2307/8-15 
Ιουν. 1995, (ΦΕΚ Α' 113), το µέσα σε ( ) άρθρο 15 αναριθµήθηκε και πήρε τον αριθµό 14.  

Κείµενο Αρθρου 

Πάσα λεπτοµέρεια αναγκαία δια την εκτέλεσιν των διατάξεων του παρόντος Νόµου καθορισθήσεται 
δια Β.∆/των εκδιδοµένων προτάσει του Υπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως.  

 


