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1) Ορισμοί Καταστημάτων : 
 
α. Παντοπωλείο : πωλούνται όλα γενικά τα είδη τροφίμων και ποτών, πλην των αναφερόμενων στο 
επόμενο εδάφιο ειδών, καθώς και τα οριζόμενα κατωτέρω άσχετα με τα τρόφιμα είδη. 
Δεν επιτρέπεται να πωλούνται στα παντοπωλεία : 
-Νωπά ή κατεψυγμένα κρέατα, ορνιθοειδή και ψάρια. 
-Οπωρικά και κηπευτικά, πλην των ξηρών καρπών, των πατατών και των ξηρών κρεμμυδιών. 
-Είδη ζαχαροπλαστικής, πλην των τυποποιημένων γλυκισμάτων (μαρμελάδες, κομπόστες, γλυκά 
κουταλιού, λουκούμια, κουραμπιέδες κ.τ.όμ.) και τυποποιημένων προϊόντων σοκολατοποιίας, 
καραμελλοποιίας και μπισκοτοποιίας. 
-Γάλα χύμα, εμφιαλωμένο παστεριωμένο γάλα και παραδοσιακή γιαούρτη. 
-Είδη αρτοποιίας, πλην των επιτρεπόμενων από τις εκάστοτε ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις. 
  Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται η πώληση στα παντοπωλεία τυποποιημένων κατεψυγμένων 
κρεάτων, πουλερικών, θηραμάτων, ψαριών, χορταρικών κ.τ.όμ., συσκευασμένων κατάλληλα σε 
πλαστικά σακίδια ή σε άλλες επιτρεπόμενες συσκευασίες, εφόσον τα είδη αυτά προσφέρονται σε 
μικρές ποσότητες και περισσεύει στο κατάστημα χώρος επαρκής για την τοποθέτηση των 
απαραίτητων, ιδιαίτερων για κάθε είδος, θαλάμων καταψύξεως. 
  Στα παντοπωλεία επιτρέπεται να πωλούνται και είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας γενικά 
(κάθε είδους σαπούνια, απορρυπαντικά, σφουγγάρια, χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες, οδοντόπαστες 
κ.τ.όμ.), αποσμητικά χώρων, είδη Κρατικού Μονοπωλίου, οινόπνευμα, βενζίνη και υγραέριο σε 
φιάλες, εντομοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων και των σκωροκτόνων σε πραγματικά αεροστεγείς 
συσκευασίες, καλλυντικά, χαρτικά κ.τ.όμ., με την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά θα εκθέτονται σε 
μικρές ποσότητες, ώστε να μην προκαλείται συμφόρηση στο κατάστημα, και θα καταλαμβάνουν 
ιδιαίτερο νοητώς χώρο του καταστήματος μακρυά από τα τρόφιμα. 
β1. Οπωρολαχανοπωλείο : πωλούνται είδη οπωρικών και κηπευτικών, νωπών ή και συντηρημένων 
(κονσέρβες οπωρικών ή κηπευτικών, κατεψυγμένα κηπευτικά κ.τ.όμ.).        
  Στο οπωρολαχανοπωλείο επιτρέπεται επίσης η πώληση και αυγών. 
β2. Οπωροπωλείο : πωλεί μόνον οπωρικά, νωπά ή οπωσδήποτε συντηρημένα (κονσέρβες κ.τ.όμ.) και 
ξηρούς καρπούς, καθώς και αυγά. 
γ. Κρεοπωλείο : πωλούνται κάθε είδους νωπά και κατεψυγμένα κρέατα (ολόκληρα σφάγια ή τμήματα 
τούτων των θερμόαιμων ζώων και πτηνών κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση), καθώς και 
παραπροϊόντα σφαγίων (εδώδιμα σπλάχνα, γλώσσα, κεφαλή κλπ.). Στο κρεοπωλείο επιτρέπεται 
επίσης η πώληση και αλλαντικών, τα οποία παρασκευάζονται σε νομίμως λειτουργούντα 
αλλαντοποιεία και προσφέρονται σε ολόκληρα τεμάχια. 



δ. Πτηνοπωλείο - αυγοπωλείο : πωλούνται σφαγμένα ορνιθοειδή κ.λπ. πτηνά, νωπά και κατεψυγμένα, 
καθώς και αυγά. 
ε. Ιχθυοπωλείο : πωλούνται νωπά και κατεψυγμένα ψάρια και άλλα αλιεύματα. 
στ. Καφεκοπτείο : κατάστημα στο οποίο γίνεται φρύξη, κοπή και πώληση καφέ. Εκτός του κομμένου, 
σε χύμα ή τυποποιημένου, καφέ, στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται η πώληση και προϊόντων 
σοκολατοποιίας, καραμελοποιιας και μπισκοτοποιίας, καθώς και φυτικών προϊόντων, ή σκευασμάτων 
αυτών, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ροφημάτων (τσάι κ.τ.όμ.) και μπαχαρικών. 
ζ. Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής : πωλούνται γάλα εμφιαλωμένο παστεριωμένο, 
γάλα αποστειρωμένο, γάλα αφυδατωμένο (εβαπορέ) και συμπυκνωμένο (σακχαρούχο) σε κουτιά, 
προϊόντα γάλακτος (πλην των τυροκομικών), αυγά, παγωτά τυποποιημένα ή χύμα σε χωνάκι, 
σύμφωνα με άρθ. 39 § 14 της παρούσας, και γλυκίσματα, προϊόντα σοκολατοποιίας, καραμελοποιίας 
και μπισκοτοποιίας, αρτοσκευάσματα, εμφιαλωμένα ποτά, οινοπνευματώδη και μη, κ.τ.όμ. 
η. Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου : πωλούνται όλα τα είδη 
ζαχαροπλαστικής, παρασκευαζόμενα σε παρασκευαστήριο τούτου ή προερχόμενα από νομίμως 
λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, καθώς και εμφιαλωμένα οινοπνευματώδη ποτά και 
εμφιαλωμένοι ή εγκυτιωμένοι χυμοί φρούτων και αναψυκτικά. Στο κατάστημα τούτο μπορεί να 
εγκατασταθεί και μηχάνημα στιγμιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτού. Η κατανάλωση των 
ανωτέρω ειδών μέσα στο κατάστημα απαγορεύεται. 
θ. Αμιγές γαλακτοπωλείο : πωλούνται γάλα εμφιαλωμένο παστεριωμένο, γάλα αποστειρωμένο, γάλα 
αφυδατωμένο (εβαπορέ) και συμπυκνωμένο (σακχαρούχο) σε κουτιά, ακόμη και γάλα χύμα, 
προκειμένου για περιοχές, στις οποίες δεν έχει επιβληθεί η παστερίωση του γάλακτος, καθώς και κάθε 
είδους γαλακτοκομικά προϊόντα, παρασκευαζόμενα σε παρασκευαστήριο τούτου ή προερχόμενα από 
νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια και τυροκομικά προϊόντα, αυγά, παγωτά 
τυποποιημένα ή χύμα σε χωνάκι, τυποποιημένα γλυκίσματα και προϊόντα σοκαλοτοποιίας, 
μπισκοτοποιίας και καραμελοποιίας, καθώς και διάφορα αρτοσκευάσματα.    
  Στο κατάστημα αυτό μπορεί να εγκατασταθεί και μηχάνημα στιγμιαίας παρασκευής και διαθέσεως 
παγωτού. 
ι. Πρατήριο άρτου : πωλούνται μόνον άρτος και άλλα προϊόντα αρτοποιίας και κουλουροποιϊας, όπως 
αυτά καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα Αγορανομική Νομοθεσία. 
ια. Κατάστημα κατεψυγμένων προϊόντων : πωλούνται κατεψυγμένα προϊόντα, φυτικής ή ζωϊκής 
προελεύσεως (κρέατα, πουλερικά, αλιεύματα, κηπευτικά κ.τ.όμ.). 
ιβ. Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων : πωλούνται κάθε είδους ξηροί καρποί και 
ορισμένα προϊόντα με γλυκαντικές ύλες, από τα αναφερόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, όπως είναι οι μαρμελάδες, τα γλυκά κουταλιού, οι κομπόστες, ο χαλβάς και τα 
λουκούμια, τα οπωροζαχαρωτά και οι ζαχαρωμένοι καρποί (φρουί γλασέ), οι πολτοί και πηκτές 
φρούτων, τα είδη καραμελοποιίας και σοκολατοποιίας, τα μπισκότα, κουραμπιέδες, παστέλια, 
μαντολάτα, τυποποιημένα παγωτά κ.τ.όμ., πλην των γλυκισμάτων ταψιού, παστών, παγωτών χύμα 
κ.τ.όμ. Στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται να πωλούνται μικρές ποσότητες εμφιαλωμένων 
οινοπνευματωδών ποτών και εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων χυμών και αναψυκτικών. 
ιγ. Κατάστημα εμφιαλωμένων ποτών (κάβα) : πωλούνται κάθε είδους εμφιαλωμένα ποτά, 
οινοπνευματώδη και μη, και εμφιαλωμένοι ή και εγκυτιωμένοι χυμοί φρούτων, καθώς και 
οινοπνευματώδη ποτά σε χύμα για κατ’ οίκον μόνον κατανάλωση. 
  Στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται να πωλούνται σε μικρές ποσότητες και ξηροί καρποί, για την έκθεση 
των οποίων θα χρησιμοποιείται μικρή υαλόφρακτη προθήκη. 
ιδ. Κατάστημα προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας : πωλούνται είδη αλλάντων και 
τυροκοκομικά προϊόντα, καθώς και κονσερβοποιημένα τρόφιμα ζωικής κυρίως προελεύσεως. 
ιε. Πρατήριο ελαίου και μαγειρικών λιπών : πωλούνται ελαιόλαδο, συσκευασμένο ή χύμα, πυρηνέλαια 
και σπορέλαια συσκευασμένα, και μαγειρικά λίπη, με τους όρους που καθορίζουν οι εκάστοτε 
ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις και ο Κώδικας Τροφίμων. 
  Στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται και η πώληση λιωμένου βουτύρου γάλακτος, αν τούτο δεν 
απαγορεύεται από άλλες διατάξεις, και σάπωνος. 
 
 



2) Εμβαδά Χώρων : 
 
α) Αίθουσα πωλήσεων (κυρίως κατάστημα) επαρκούς χωρητικότητας, ανάλογα με την πελατειακή 
κίνηση του καταστήματος , και πάντως δεν θα είναι μικρότερη των 15 τ.μ. πλην των κρεοπωλείων, 
στα οποία η αίθουσα πωλήσεων θα είναι 30 τ.μ. τουλάχιστον. 
  Εξαιρούνται, ως προς το ανωτέρω ελάχιστο εμβαδόν : 
- τα καταστήματα του παρόντος άρθρου, που στεγάζονται σε δημοτικές ή Κοινοτικές αγορές ή σε 
κτιριακά συγκροτήματα, που έχουν ανεγερθεί ειδικά για τη στέγαση τέτοιων καταστημάτων από 
Συνεταιρισμούς Καταστηματαρχών Λαϊκών Αγορών, 
- μικρά καταστήματα, στα οποία πωλούνται μόνον εμφιαλωμένα ποτά ή ξηροί καρποί, κατά την κρίση 
της αρμόδια Υγειονομικής Υπηρεσίας, 
- τα κρεοπωλεία, που ιδρύονται σε κωμοπόλεις και πόλεις με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, 
στα οποία η αίθουσα πωλήσεων μπορεί να είναι μικρότερη μέχρι 20 τ.μ. τουλάχιστον, 
- τα πρατήρια άρτου των οποίων το ελάχιστο εμβαδόν ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα  
αρτοποιεία και πρατήρια άρτου (12 τ.μ) . 
β) Παρασκευαστήριο εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ., προκειμένου για τα καταστήματα, στα οποία 
παρασκευάζονται τα προσφερόμενα , ή ακόμη και ορισμένα από αυτά , είδη (γαλακτοπωλεία, 
ζαχαροπλαστεία). Η κατασκευή του παρασκευαστηρίου τούτου θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
παρ. 4 εδ. α περίπτ. (2) του άρθρου 39 της παρούσας. 
γ) Αποθήκη : δεν είναι απαραίτητη στα μικρά καταστήματα εμβαδού μέχρι 20 τ.μ. αν είναι αμιγή, ή 40 
τ.μ., αν είναι μικτά ή κρεοπωλεία. 
δ) Αποχωρητήρια προσωπικού : ο αριθμός και η κατασκευή τους είναι σύμφωνα με το   άρθρο 25 . 
  Προκειμένου για μικρά καταστήματα του παρόντος άρθρου, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, κατά 
την κρίση της, να απαλλάξει αυτά από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήριο, εφόσον εμπίπτουν 
στην περιπτ. ε παρ. 2 του άρθρου 25 της παρούσας, ή να δεχθεί, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου τούτου, αποχωρητήριο χωρίς προθάλαμο, εφόσον προβλέπεται ότι θα απασχοληθούν στο 
κατάστημα μέχρι δύο το πολύ άτομα και με την προϋπόθεση ότι η θέση του αποχωρητηρίου (π.χ. σε 
απομονωμένο χώρο) ή, κυρίως, η κατασκευή του (απαραίτητα πλήρης αερισμός, επένδυση τοίχων με 
πλακίδια πορσελάνης, τοποθέτηση στη θύρα μηχανισμού αυτόματου κλεισίματός της, κλπ.) παρέχουν 
τις απαραίτητες εγγυήσεις για την εξασφάλιση του περιβάλλοντος του καταστήματος από τις 
δυσμενείς επιδράσεις του αποχωρητηρίου (δυσοσμίες κλπ). 
 
 
3) Εμβαδά Μεικτών Καταστημάτων : 
 
  Προκειμένου για μικτό κατάστημα , το κάθε τμήμα του (συστεγαζόμενο κατάστημα) θα είναι 
εγκαταστημένο σε ιδιαίτερο χώρο, νοητώς χωρισμένο από τα άλλα τμήματα, εμβαδού ίσου με το 
ανωτέρω καθοριζόμενο για κάθε είδος καταστήματος ελάχιστο εμβαδόν (15 τ.μ., πλην των 
κρεοπωλείων, για τα οποία ορίζεται εμβαδόν 30 τ.μ. ή αν βρίσκονται σε κωμοπόλεις και 
πόλεις κάτω των 10.000 κατοίκων 20 τ.μ.). Η συνολική έκταση της αίθουσας πωλήσεων του μικτού 
καταστήματος θα είναι ίση με το άθροισμα τουλάχιστον, των απαραίτητων για κάθε τμήμα του 
ελάχιστων εμβαδών. 


