
. Έτι σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπλ.ηρώσεως 
της κειμένης Νομοθεσίας «περί αρτοποιείων καί πρατη
ρίων άρτου καί άλλων πινών δ'.αταςεων». ...

Ποόζ τήν Βουλήν των 'Ελλήνων '* ?(·;
Τδ από μακροϋ ισχϋον νομοθετικόν καθεστώς, ,ηρ διεπον 

τούς όρους ίδρύσεως καί λειτουργίας αρτοποιείων ^αι πρα
τηρίων άρτου,, προσιδιάζον είς τα δεδομένα τής^μςποχής 
καθ’ ήν έθεσπίσθη, κατέστη παντελώς ανεπαρκές,^ λόγω 
τών σημειωθεισών έν τώ μεταςυ έςελίςεων εις τήν ασκησιν 
της δραστηριότητος τοϋ Επαγγελματικού τούτου τομέως, 
μή άνταποκρινήμεναν είς τάς τρέχουσας περι ταυ.ης αντι- 
λήψεες. ^ ; ‘‘,
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---------  ---- πρατήριων άρτι . ... ............
ειδική Επιτροπή περλαμβάνουσα είς τούς κόλπους της 
ειδήμονας, εκπροσώπους απάντων των συναρμοδιων διοι- 
«ικν,-r.^iTU* Λ/· ν^ι *τ/Γ\μ ΡΤΓΎνντ'λ f / fYTLVMV

τό άνατεθέν αυτή έργον προτάσεις.
Βάσει τών κατά τά ανωτέρω προτάσεων έξεπονήθη τό 

κατατιθέμενου, ' Υμΐν προς έπιψήφισιν σχέδιον Νόμου,' 
αί ρυθμίσεις τοϋ οποίου έναρμονιζόμεναι άπολύτως προς 
τό ίσχϋον καθεστώς της έλευθέρας οικονομίας,~άκολουθοϋν 
τήν άρχήν καθ’ ήν ή ίδρυσις έπέκτασις, λειτουργία κ.λπ. 
τών αρτοποιείων τυγχάνει έλευθέρα, ύπό τήν προϋπόθεση/ 
της τηρήσεως τών ορισμών τών κειμένων διατάξεων ως καί 
τών τοιούτων τοϋ Νομοσχεδίου.

: Έξ ετέρου άποσκοπεϊται ή έξυγίανσις τοϋ έπαγγελματικοϋ
τούτου* τομέως διά της δημιουργίας προϋποθέσεων ίδρύσεως 
υγειών ” μεγάλων μονάδων εργαζομένων ύπό συνθήκας 
εύνοϊκ.οϋ λειτουργικού κόστους, βελτιουμένης οΰτω καί της 
ποιότητος τών. προϊόντων παραγωγής των.
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. Είδΐκώτερον 5-i- r ;~ ' ~
Ύπό τοϋ άρθρου 1. 'Ορίζεται ή έννοια τοϋ αρτοποιείου" 

καί τοϋ πρατηρίου άρτου, περιγραφομένης άμα της κατά 
λειτουργίαν άποστολής τούτων. -

Προσέτι ορίζεται ή έννοια τοϋ άρτοποιοΰ ώς φορέως οικο
νομικής έκμεταλλεύσεως τής άρτοποιητικής μονάδος.

'Ωσαύτως προβλέπεται ότι, δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού 
Εμπορίου προσδιορίζονται τά δυνάμενα νά παράγωνται 
ύπό τών αρτοποιείων προϊόντα πέραν τοϋ άρτου,· ώς καί τά 
πωλούμενα ύπό τούτων είδη.

Τέλος προκειμένου περί πληθυσμιακών δεδομένων, άτινα 
λαμβάνονται ύπ’ 6ψιν διά τήν ίδρυσιν άρτοποιείων, διευκρι- 
νιστικώς διαλαμβάνεται οτι ταϋτα έρείδονται επί τών άπο- 
τελασμάτων τής τελ.ευταίας επισήμου άπογραφής.

'Υπό τοϋ άρθρου 2 καθιεροϋται ή συνάδουσα πρός τό καθε
στώς τής έλευθέρας οικονομίας αρχή, καθ’ ήν ή ίδρυσις, 
έπέκτασις, λειτουργία κ.λπ. τών άρτοποιείων τυγχάνει ελεύ
θερα, ύπό τήν έπισύλαξιν τής τηρήσεως τών ορισμών τών 
κειμένων διατάξεων ώς καί τών τοιούτων τσΰ Νομοσχεδίου.

'Υπό τοϋ άρθρου 3, καθορίζεται τό ελάχιστου όριον τής 
δυναμικότητος παραγωγής άρτου άνά 24ωρον, τών εφεξής 
ίδρυομένων άρτοποιείων με επιτρεπόμενου όριον ανοχής
5 %·

'Η κατά τά ανωτέρω δυναμικότης κλιμακοϋται, ώς πρός 
τό ύψος της, άναλόγως τών πληθυσμιακών δεδομένων τών 
Δήμων ή τών Κοινοτήτων ένθα θά λειτουργήσουν τά ίδρυ- 
θησόμενα άρτοποιεΐα.

Διά τής άνωτέρω ρυθμίσεως άποσκοπεϊται ή δημιουργία 
οικονομικών εκμεταλλεύσεων έζυπηρετουσών τάς άνάγκας 
τών κατ’ ιδίαν περιοχών καί βιωσίμων άπό πλευράς λειτουρ
γικού κόστους τούτων.

‘ Γπό τοϋ άρθρου ·ί, προσδιορίζονται δι' άπασαν τήν Επι-υ - 
. κράτειαν καί άναλ.όγως τών ΐσχυουσών κατά περιοχήν όρων."2 

δομήσεώς αί ελάχιστα’, .αποστάσεις' μεταξύ τών έφ’ έξής > 
ιδρυόμενων αρτοποιείων καί τών υφισταμένων ή τελούντων > 
ίιπό ίορυσιν τοιούτων. J

Ή ανωτέρω ρύθμισις άποσκοπεΐ εις τήν ορθολογισμένην 
χωροταξικήν κατανομήν τών άρτοποιείων, ήτις, ύπό συν- 
θήκας ικανοποιητικής έξυττηοετήσεως τοϋ κατανα>.ωτικοϋ 

"κοινού, δημιουργεί τάς προϋποθέσεις μειώσεως τοϋ λειτουρ
γικού των κόστους καί κατ’ άκολουθίαν τής βιωσιμότητος 
αύτών, πρός γενικώτερον δφελ.ος τής ’Εθνικής Οικονομίας.

'Υπό τοϋ άρθρου 5 ρυθμίζονται τά τών συντελεστών επι
φάνειας τών έφ’ έξής ίδρυομένων άρτοποιείων προβλεπο- 
μένης τής κατά ποσοστού 28% αύξήσεως τούτων, έναντι 
τών άναλόγων περιεχομένου ρυθμίσεων τών άρθρων 17 
καί 18 τοΰ ΠΔ. τής 25/8 — 13.9.1934 «περί όρων ίίρύ- 
σεως καί λειτουργίας εργοστασίων αρτοποιίας καί αρτοποι
είων έν γένει».

Προσέτι καθορίζονται τά έλάχιστα όρια έπιφανείας προ-../ 
'κειμένου περί έπεκτάσεως διαρρυθμίσεως καί άνακαινίσεως 
ήδη λειτουργούντων άρτοποιείων, έπιτρεπομένης άμα τής 
προσθήκης βοηθητικών άρτοποιητικών μηχανημάτων είς 
υφιστάμενα κοινά άρτοποιεΐα παρασκευής άρτου διά τών 
χειρών.

Ή σκοπιμότης τής άνωτέρω ρυθμίσεως κατατείνει είς 
την έπί παντός επιπέδου βελτίωσιν τών όρων ίδρύσεως καί > 
λειτουργίας τών άρτοποιείων. >
,: Ύπό τοϋ άρθρου 6 καθορίζονται τά τής συνεχίσεως τής : 
λειτουργίας άρτοποιείων εκτάκτως ίδρυθέντων είς σεισμό- ' 
πλήκτους περιοχάς. .'

Ύπό τοϋ άρθρου 7 επιτρέπεται όπως εντός εξαμήνου 
προθεσμίας άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου, ίδρύωνται 
άρτοποιεΐα, κατά παρέκκλισιν τών κειμένων διατάξεων, 
είς άνεξαρτήτους οικισμούς, Δήμων ή Κοινοτήτων είς οΰς :. 
δεν λειτουργούν τοΐαϋτα καί έφ’ όσον ό πληθυσμός των 
κυμαίνεται μεταξύ 3.000 καί 5.000 κατοίκων.

Διά τής άνωτέρω ρυθμίσεως άποσκοπεϊται ή διασφάλισις 
συνθηκών δμαλής άρτοδοτήσεως τών κατοίκων τών έν 

' λόγω οικισμών.
Προσέτι ύπό τοΰ ίδιου άρθρου καθορίζονται αί προϋπο

θέσεις συνεχίσεως τής λειτουργίας άρτοποιείων ίδρυθέντων 
είς τούς άνωτέρω οικισμούς πρό τής ένάρξεως Ισχύος τοΰ 
παρόντος Νόμου.

3. Ύπό τοϋ άρθρου 8 διαγράφονται οί προϋποθέσεις καί 
ή διαδικασία τής άποσυμφορήσεως περιοχών κεκορεσμένων 
άπό πλευράς λειτουργούντων έν αύταΐς άρτοποιείων καί 
καθορίζεται πότε μια περιοχή λογίζεται κεκορεσμένη.

Ή σκοπιμότης τής ρυθμίσεως έγκειται είς τήν λελογι- 
σμένην χωροταξικήν κατανομήν τών άρτοποιείων, μέσω 
τής παροχής κινήτρων πρός εύχερεστέραν άνάπτυξιν τοϋ 
συναλλακτικού κύκλ.ου τών άρτοποιητικών μονάδων.

Ύπό τοΰ άρθρου 9 παρέχεται, ύπό όρους τό δικαίωμα είς 
άρτοποιοΰς ίδιοκτήτας τοϋ τε ακινήτου καί τοϋ μηχανικού, 
εξοπλισμού αύτοϋ ή εις μισθωτάς τοϋ άκινήτου κυρίους τοϋ 
κλ.ιβάνου καί τοϋ λ.οιποϋ μηχανικού εξοπλισμού, νά ιδρύσω σι 
νέον άρτοποιεΐον έν περιπτούσει κατεδαφίσεως τοϋ παλαιού, 
λ.όγω ρυμοτομίας ή άπαλλοτριώσεως ή ολοσχερούς κατα
στροφής τούτου έξ άνωτέρας βίας.

Τό άνωτέρω δικαίωμα παρέχεται καί είς τούς μισθωτάς 
τοΰ ακινήτου εφόσον είναι κύριοι τοΰ κλ.ιόα/ου καί τοϋ λοιπού 
μηχανικού εξοπλισμού καί αποβάλλονται τού ακινήτου et’ 
οίονίήποτε λόγον, πλήν τού τοιούτου τής καόυστ-ερήσεως τοϋ 
μισθώματος.

Ύπό τοϋ άρθρου 10 καθορίζεται ή σειρά προτιμήσεως 
μεταξύ πλ.ειόνων αίτουμένων τήν ίδρυσιν νέου αρτοποιείου, 
ύπό ιεράρχηση/, διασφαλίζουσαν τήν πρόκρισιν τών έχόντων 
τάς έξ άντικειμένου μείζονάς προϋποθέσεις, έμπεδουμένης 
οότω τής κοινής πεποιθήσεως, περί τής κατά τρόπον δίκαιον 
καί άμερόλ.ηπτον χορηγήσεως τών άδειών ίδρύσεως άρ
τοποιείων.



Ύπο τοϋ άρθρου 11 καθορίζονται αί — ροΰποθέσεις ύφ’ 
άς έ—ιτεέπετχ'. ή εγκατάστασις έν τώ-άρτοπαιείω εργαστη
ρίου Ζαχαροπλαστικής καί λοιπών παρεμφερών συ σκευα
σμάτων. -

Ύπό τοϋ άρθρου 12 καθιεροϋται άπαγόρευσις της μετα
βολής τοϋ άρχικοϋ φορέως των επιχειρήσεων πρό της 
παρελεύσεως πενταετίας άπό τής ένάρξεως λειτουργίας 
άρτοποιείου ή πρατηρίου άρτου, εξαιρέσει ρητώς καθορι- 
ζομένων περιπτώσεων, ώς της μεταβιβάσεως της έπιχει- 
ρήσεως εις έξ αδιαθέτου κληρονόμους, κλπ.

Διά της ανωτέρω άπαγορεύσεως άποσκοπεΐται ή, ύπό 
σταθερόν φορέα, δημιουργία επιχειρήσεων έχουσών προοπτι
κήν θετικής άνελίξεως. τούτων, έξυπηρετουμένου οΰτω καί 
τοϋ Δημοσίου συμφέροντος.

Ύπό τοϋ άρθρου 13 ρυθμίζονται αί προϋποθέσεις ΰφ’ άς 
δύνανται νά έπαναλειτουργήσουν άρτοποιεΐα ή πρατήρια 
άρτου, άτινα διέκοψαν τήν λειτουργίαν των έπί δεδομένον 
χρονικόν διάστημα.

Ύπό τοϋ άρθρου 14 άπαγορεύεται ή ίδρυσις κουλουρο- 
ποιείων ώς καί άμιγών κλιβάνων έψήσεως φαγητών καί 
γλυκισμάτων καί καθορίζονται έκ παραλλήλου αί προϋπο
θέσεις συνεχίσεώς λειτουργίας των ήδη υφισταμένων κου- 
λουροποιείων ώς καί της μετατροπής τούτων είς αρτοποιεία,

Ύπό τοϋ άρθρου 15 καθορίζονται αί προϋποθέσεις ίδρύσεως 
πρατηρίων άρτου, τόσον άπό πλευράς τηρητέων άποστάσεών, 
όσον καί* άπό πλευράς ελάχιστης επιφάνειας τούτων.
, Ύπό τοϋ άρθρου 16 καθορίζεται ώς προϋπόθεσις ίδρύσεως 
άρτοποιείου ή πρατηρίου άρτου, ή προηγουμένη χορήγησις 
άδειας ίδρύσεως ύπό τοϋ οικείου Νομάρχου, ήτις παρέχεται 
μετά ίιαπίστωσιν τής συνδρομής των ορισμών τοϋ παρόντος 
Νόμου.
- Περαιτέρω τάσσεται 12μηνος προθεσμία διά την άποπε- 
ράτωσιν των εργασιών τοϋ ύπό ίδρυσιν άρτοποιείου, ήτις 
δύναται είς έξαιρετικάς περιπτώσεις νά παραταθη έπί έξά- 
μηνον. ι

Προσέτι διά την έναρξιν, λειτουργίας τών άνωτέρω έπι- 
χειρήσεων προβλέπεται ή χορήγησις συναφοϋς άδειας' ύπό 
τοϋ οικείου Νομάρχου.

Ύπό τοϋ άρθρου 17 καθορίζεται 5τι, ύπό δεδομένος 
προϋποθέσεις, λογίζονται ώς ίδρυθέντα προ τής ένάρξεως 
της ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου, άρτοποιεΐα, καί πρατήρια 
άρτου τελοϋντα ύπό ίδρυσιν κατά τον άνωτέρω κρίσιμοι 
χρόνον, διαγραφομένης έν συνεχεία τής τηρητέας ύπό τών 
ενδιαφερομένων διαδικασίας.

Ύπό τοϋ άρθρου 18 ρυθμίζεται τό νομικόν καθεστώς 
ύφ’ ό τελοϋν άρτοποιεΐα καί πρατήρια άρτου, λειτουργοΰντα 
κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος Νόμου.

Ύπό τοϋ άρθρου 19 ορίζεται ότι διά κοινών άποφάσεων 
τών Υπουργών Εμπορίου, Βιομηχανίας καί Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, καθορίζονται ή διαδικασία καί τά άπαιτούμεν- 
δικαιολογητικά; διά τήν έκδοσιν τών άδειών ίδρύσεως καί 
λειτουργίας άρτοποιείων κουλσυροτιοιείων καί πρατηρίων άρ
του ώς καί πάσα έτέρα σχετική λεπτομέρεια.

'Υπό τοϋ άρθρου 20 προβλέπεται ή έφαρμογή τών δια" 
τάξεων τοϋ άρθρου 468 τοϋ ποινικού Κώδικος, διά τον κο" 
λασμόν τών έκμεταλλευομένων, άνευ άδειας, άρτοποιεΐα: 
κουλουροποιεΐα ή πρατήρια άρτου ή τών παραβατών τών 
διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου, ώς καί τών κατ’ έξουσιο- 
δότησιν τούτου έκδιδομένων άποφάσεων.

Έκ παραλλήλου παρέχεται εις τον Υπουργόν ’Εμπορίου 
τό δικαίωμα όπως έν τη περιφερεία τής τέως Διοικήσεως 
Πρωτ/σης,-δι’ άποφάσεώς του άπαγορεύη προσωρινώς 1 ή 
όριστικώς τήν περαιτέρω λειτουργίαν τής έπιχειρήσεως τοϋ 
ύπαιτίου τοϋ δικαιώματος τούτου άσκουμένου εις τάς λοιπάς 
περιοχάς ύπό τών οικείων Νομαρχών.

Ύπό τοϋ άρθρου 21 ορίζεται ότι πάσα διάταξις άντικει- 
μένη είς τον παρόντα Νό| ->ν καταργεΐται.

Ύπό τοϋ άρθρου 22 ορίζεται χρόνος ένάρξεως ισχύος τοϋ 
Νόμου, ό τοιοϋτος τής δημοσιεύσεώς του είς τήν Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως. τ

Έν Άθήναις τη 21 Σεπτεμβρίου 1977 
ΟΙ Υπουργοί

Βιομηχανίας καί Ένεργείας 
Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ
Κοιν. Υπηρεσιών

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΟΥΛΟΣ

Εμπορίου
I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Δικαιοσύνης,
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ


