Υπεραγορές Τροφίμων
Υπεραγορά τροφίμων (Σούπερ μάρκετ)
Υγ. Δ-ξη Α1β 8577 του 1983 :
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργείας Εργαστηρίων και Καταστημάτων Τροφών και Ποτών
Άρθρο 44
1) Ορισμός :
Υπεραγορά Τροφίμων ή «Σούπερ μάρκετ τροφίμων» : μεγάλο κατάστημα, στο οποίο πωλούνται κάθε
είδους τρόφιμα, παρασκευασμένα και μη, καθώς και είδη άσχετα με τα τρόφιμα.
Αναλυτικότερα, στα ανωτέρω καταστήματα επιτρέπεται να πωλούνται όλα τα είδη παντοπωλείου και
κρεοπωλείου, κατεψυγμένα τρόφιμα, ζωικής και φυτικής προελεύσεως, γάλα και τα παράγωγά του,
φαγητά και γλυκίσματα σε πακέτα και εμφιαλωμένα οινοπνευματώδη και μη ποτά, καθώς και
απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, εντομοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων και των σκωροκτόνων σε
πραγματικά αεροστεγείς συσκευασίες, καλλυντικά, είδη νοικοκυριού, εξοχής, ενδύσεως και
υποδήσεως, παιδικά είδη, χαρτικά, βιβλία κλπ., με την προϋπόθεση ότι θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερους
νοητώς χώρους μακρυά από τα τρόφιμα.
Δεν επιτρέπεται η πώληση στα ανωτέρω καταστήματα νωπών ψαριών, εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερος
για τον σκοπό αυτόν χώρος 20 τ.μ. τουλάχιστον, με συγκρότηση ιχθυοπωλείου, ο οποίος θα χωρίζεται
από τους άλλους χώρους του καταστήματος με τοίχο ύψους τουλάχιστον 2,50 μ. Για την επικοινωνία
του ιχθυοπωλείου με το άλλο κατάστημα μπορεί να υπάρχει θύρα, η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται,
θα παραμένει κλειστή.
2) Εμβαδά Χώρων :
α) Αίθουσα πωλήσεων : χωρισμένη νοητώς σε τμήματα, το καθένα με εμβαδόν 20 τ.μ. τουλάχιστον.
Το συνολικό εμβαδόν της αίθουσας πωλήσεων θα είναι τόσες φορές πολλαπλάσιο των 20 τ.μ., όσος
είναι ο αριθμός των λειτουργούντων σ’ αυτήν τμημάτων και όχι μικρότερο των 200 τ.μ.
β) Αποθήκη τροφίμων ανάλογης με το μέγεθος της επιχειρήσεως εκτάσεως, η οποία θα πληροί τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 της παρούσας. Για την αποθήκευση των ειδών
συσκευασίας θα υπάρχει ιδιαίτερος χώρος αποθηκεύσεως, χωρισμένος, έστω και με ξυλοκατασκευή.
Δεν είναι απαραίτητη η αποθήκη τροφίμων σε Σούπερ μάρκετ, τα οποία διαθέτουν κεντρικές
αποθήκες, που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν βάσει άδειας της Αστυνομικής Αρχής, σύμφωνα με την
παρ. 4 άρθρου 28 της παρούσας και από τις οποίες εφοδιάζονται απευθείας, οι αίθουσας πωλήσεων
των καταστημάτων τούτων.
γ) Αποχωρητήρια προσωπικού : ο κατά φύλο αριθμός θέσεων των αποχωρητηρίων προσωπικού θα
είναι ανάλογος με τον κατά φύλο αριθμό των εργαζομένων ατόμων, σύμφωνα με το άρθρο 25 της
παρούσας, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται και στα καταστήματα του παρόντος άρθρου.
δ) Αποδυτήρια προσωπικού : σύμφωνα με το άρθρο 30 της παρούσας.
ε) Γραφεία .
στ) Παρασκευαστήρια φαγητών ή γλυκισμάτων : αν τα ανωτέρω καταστήματα διαθέτουν και φαγητά
ή γλυκίσματα, παρασκευαζόμενα στο ίδιο το κατάστημα, θα υπάρχουν και ιδιαίτερα αρασκευαστήρια
φαγητών ή γλυκισμάτων, εμβαδού 40 τ.μ. τουλάχιστον το καθένα. Αν υπάρχουν και τα δύο
εργαστήρια (μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής), αυτά θα είναι χωρισμένα μεταξύ τους με τοίχο ύψους
2,50 μ. τουλάχιστον. Σε περίπτωση που ψήνονται μόνον κοτόπουλα, ο χώρος προετοιμασίας,
ψησίματος και προσφοράς τους θα είναι τουλάχιστον 20 τ.μ.
ζ) Τμήμα πωλήσεως φαγητών ή γλυκισμάτων : για κάθε τμήμα πωλήσεως φαγητών ή γλυκισμάτων,
ανεξάρτητα από το αν τα είδη αυτά παρασκευάζονται σε παρασκευαστήρια του ίδιου του
καταστήματος, εντός ή εκτός τούτου, ή προέρχονται από άλλα νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή

εργαστήρια, θα υπάρχει ιδιαίτερος νοητώς χώρος εμβαδού 20 τ.μ. τουλάχιστον. Σε εμφανές σημείο
του κάθε τμήματος θα υπάρχει αναρτημένη επιγραφή με την ένδειξη «Τμήμα έτοιμων φαγητών» ή
«Τμήμα ειδών ζαχαροπλαστικής».

