Αρτοποιεία κ΄ Πρατήρια άρτου
Αρτοποιείο (Κοινό ή Μηχανικό) – Πρατήριο άρτου
Υγ. Δ-ξη Α1β 8577 του 1983 :
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργείας Εργαστηρίων και Καταστημάτων Τροφών και Ποτών
Άρθρο 50
1) Ορισμοί :
α) Αρτοποιείο : μόνιμο κτίσμα διαρρυθμισμένο και κατάλληλα εξοπλισμένο, ανεξάρτητα από τη
δυναμικότητά του, για την παραγωγή και διάθεση άρτου, αρτοσκευασμάτων γενικά και λοιπών
σκευασμάτων τροφίμων, που έχουν ως βάση το αλεύρι, πλην των ζυμαρικών. Ακόμη, στο αρτοποιείο
ψήνονται φαγητά και άλλα παρασκευάσματα (γλυκίσματα κλπ.) του Κοινού.
Στο αρτοποιείο είναι δυνατό να επιτραπεί και η παρασκευή γλυκισμάτων, καθώς και η πώληση, πλην
των προϊόντων αρτοποιίας, και άλλων ειδών προβλεπόμενων από τις διατάξεις των σχετικών
Αγορανομικών - Υγειονομικών Διατάξεων, εφόσον θα συντρέχουν οι αναφερόμενοι στις παρ. 7 και 8
του παρόντος άρθρου όροι και προϋποθέσεις.
Τα αρτοποιεία χωρίζονται σε :
- Κοινά αρτοποιεία : στα οποία η παρασκευή του άρτου γίνεται με τα χέρια.
- Μηχανικά αρτοποιεία : στα οποία η παρασκευή του άρτου γίνεται με μηχανικά μέσα.
Τα παράγωγά του αρτοποιείου μπορεί να είναι :
- Άρτος (χωρίς άλλη ένδειξη) : προϊόν, που παρασκευάζεται με ψήσιμο, υπό ορισμένες συνθήκες σε
ειδικούς κλιβάνους, μάζας από αλεύρι σιταριού, νερό, ζύμη και μικρή ποσότητα αλατιού.
Αν για την παρασκευή άρτου έχει χρησιμοποιηθεί αλεύρι άλλου δημητριακού ή μείγμα αλεύρων
άλλων δημητριακών, ο άρτος αυτός θα φέρει την ονομασία των δημητριακών αυτών π.χ. άρτος
αραβοσίτου, άρτος σίτου μετά σικάλεως κ.τ.όμ.
- Απλά ή κοινά αρτοσκευάσματα : τα προϊόντα αρτοποιίας, που δεν περιέχουν πρόσθετες ύλες,
κυρίως λιπαρές και φυσικές γλυκαντικές, ή περιέχουν τέτοιες, άλλα σε μικρές ποσότητες, ώστε να
είναι δυνατό να αντικαταστήσουν τον άρτο, όπως είναι τα κοινά κουλούρια, τα παξιμάδια, οι
φρυγανιές, οι λαγάνες, τα κριτσίνια, ο διπυρίτης άρτος (γαλέτα), τα εφτάζυμα κ.ά.
- Ειδικά ή ζαχαροπλαστικής αρτοσκευάσματα : τα προϊόντα αρτοποιίας που περιέχουν απαραίτητα
πρόσθετες ύλες, κυρίως λιπαρές και φυσικές γλυκαντικές, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% για κάθε μια
από αυτές, εξαιτίας των οποίων αποκτούν χαρακτηριστική οσμή και γεύση, και επομένως δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε αντικατάσταση του άρτου, όπως είναι τα κουλουράκια ή παξιμάδια βανίλιας,
γλυκάνισου, μαστίχας, σησαμιού, κανέλλας, αμμωνίας, σμυρνέικα, μουστοκούλουρα κ.ά.
- Άλλα σκευάσματα : έχουν βάση το αλεύρι και άλλες βρώσιμες ύλες, όπως είναι τα διάφορα είδη
πιττών (τυρόπιττες, σπανακόπιττες, μπουγάτσες, κρουασάν, κ.τ.όμ.). τα μελομακάρονα, οι
κουραμπιέδες, τα βουτήματα, τα τσουρέκια κ.τ.όμ.
β) Πρατήριο άρτου : αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, στο οποίο πωλούνται μόνο προϊόντα
αρτοποιίας, δηλαδή άρτος, αρτοσκευάσματα, απλά ή ειδικά, και άλλα σκευάσματα από αυτά που
επιτρέπεται να παρασκευάζονται στα αρτοποιεία.

2) Εμβαδά Χώρων :
α) Διαμέρισμα κλιβάνου και κλιβανίσεως.
β) Διαμέρισμα ζυμωτηρίου : χωρισμένο από τους άλλους χώρους. Κατ’ εξαίρεση, στα μηχανικά
αρτοποιεία το ζυμωτήριο μπορεί να αποτελεί συνέχεια του διαμερίσματος κλιβάνου και κλιβανίσεως,
αν ο κλίβανος είναι ηλεκτρικός ή αν η εστία δεν βρίσκεται προς το μέρος του ζυμωτηρίου.
γ) Διαμέρισμα προζυμώσεως : απαραίτητο μόνο στα μηχανικά αρτοποιεία δυναμικότητας
παραγωγής άρτου πάνω από 5.000 χλγρμ. ημερησίως.
δ) Αποθήκη καύσιμης ύλης. Η αναγκαιότητα της υπάρξεως αποθήκης καυσίμων, η θέση αυτής και ο
τρόπος κατασκευής της εξετάζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Βιομηχανίας της Νομαρχίας.
ε) Διαμέρισμα πωλήσεως άρτου.
ς) Αποθήκη αλεύρων : θα βρίσκεται στον ισόγειο χώρο του αρτοποιείου, εκτός αν υπάρχουν μηχανικά
μέσα ανυψώσεως των αλεύρων (αναβατόρια, σιλό κ.τ.όμ.), οπότε μπορεί να βρίσκεται στο υπόγειο.
ζ) Αποδυτήρια προσωπικού : εμβαδού ικανού να περιλάβει τα ατομικά ιματιοφυλάκια εργαζομένων.
η) Πλυντήριο : στο οποίο βρίσκονται οι νιπτήρες προσωπικού. Ο αριθμός των νιπτήρων και των
κρουνών θα είναι ανάλογος με την ημερήσια παραγωγικότητα του αρτοποιείου και θα αντιστοιχεί ένας
τουλάχιστον νιπτήρας με κρούνο για κάθε 3.000 χλγρμ. παραγόμενου ημερησίως άρτου. Για κάθε
νιπτήρα απαιτείται εμβαδόν 2 τ.μ. τουλάχιστον.
Αν η ημερήσια παραγωγικότητα μηχανικού αρτοποιείου είναι ίση ή μεγαλύτερη των 6.000 χλγρμ., το
πλυντήριο θα είναι εφοδιασμένο και με καταιωνιστικό λουτήρα (ντους) για κάθε 6.000 χλγρμ.
παραγόμενου ημερησίως άρτου, θα αντιστοιχεί δε σε κάθε τέτοιο λουτήρα επιπλέον επιφάνεια
δαπέδου 2 τ.μ. τουλάχιστον.
θ) Αποχωρητήρια προσωπικού : ο αριθμός τους είναι ανάλογος της ημερήσιας παραγωγικότητας του
αρτοποιείου, ως ακολούθως :
Για παραγωγικότητα μέχρι 4.0000 χλγρμ. ένα αποχωρητήριο.
Για παραγωγικότητα από 4.000 μέχρι 10.000 χλγρμ. δύο αποχωρητήρια.
Για παραγωγικότητα από 10.000 μέχρι 20.000 χλγρμ. τρία αποχωρητήρια.
Για παραγωγικότητα πάνω από 20.000 χλγρμ. ο αριθμός των αποχωρητηρίων αυξάνεται κατά ένα για
κάθε επί πλέον 10.000 χλγρμ.

<<Δες και εμβαδά χώρων βάσει της Βιομηχανικής Νομοθεσίας>>
3) Επαφές μεταξύ των χώρων :
α) Διαμέρισμα ζυμωτηρίου : χωρισμένο από τους άλλους χώρους. Κατ’ εξαίρεση, στα μηχανικά
αρτοποιεία το ζυμωτήριο μπορεί να αποτελεί συνέχεια του διαμερίσματος κλιβάνου και κλιβανίσεως,
αν ο κλίβανος είναι ηλεκτρικός ή αν η εστία δεν βρίσκεται προς το μέρος του ζυμωτηρίου.
β) Τα αποδυτήρια προσωπικού, το πλυντήριο και τα αποχωρητήρια αποτελούν τους χώρους
υπηρεσίας.
Δεν επιτρέπεται η μεταξύ των χώρων τούτων παρεμβολή οποιουδήποτε χώρου εργασίας ή αποθήκης,
καθώς και η άμεση επικοινωνία των χώρων υπηρεσίας με τους χώρους εργασίας. Επίσης δεν
επιτρέπεται η ύπαρξη χώρων υπηρεσίας πάνω από τους κλιβάνους, εκτός αν έχουν ληφθεί επαρκή,
κατά την κρίση της αρμόδιας
Υπηρεσίας Βιομηχανίας της Νομαρχίας μέτρα θερμομονώσεως του δαπέδου για την αποτροπή της
μεταδόσεως της θερμοκρασίας των κλιβάνων στους χώρους αυτούς.
γ) Όλα τα ανωτέρω διαμερίσματα θα είναι χωρισμένα μεταξύ τους με χωρίσματα μόνιμης, στέρεης και
άκαυστης κατασκευής (τοίχοι). Εξαιρετικά, το ζυμωτήριο των μηχανικών αρτοποιείων μπορεί να
αποτελεί συνέχεια του προ των κλιβάνων χώρου κλιβανίσεως, αν οι χρησιμοποιούμενοι κλίβανοι είναι
ηλεκτρικοί ή, σε περιπτώσεις που για τη λειτουργία τους χρησιμοποιείται καύσιμη ύλη (πετρέλαιο,
ξύλα κ.τ.όμ.), αν η εστία δεν βρίσκεται προς το μέρος του ζυμωτηρίου.

