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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠοΥ- 06.12.2016
Στιò 29 Νοεμβρßου ψηßΙοeη«, απü την ΒουλÞ των ΕλλÞνων τροποποßηση- προσθÞκη στην
αρτοποιητικÞ νομοθεσßα στο νομοσχÝδιο με τßτλο «Απλοποßηση διαδικασιþν σýστασηò
επιχειρÞσεων, Üρση κανονιστικþν εμποδßων στον ανταγωνισμü και λοιπÝò διατÜξειò».

Στον νüμο αυτü ορßζονται οι üροι: «παραδοσιακüò Üρτοò»

,

«παραδοσιακüò φοýρνοò» και

«παραδοσιακüò αρτοποιüò»

Η χρÞση των üρων αυτþν θα γßνεται αποκλειστικÜ απü τουò αρτοποιοýò που παρÜγουν και
διαθÝτουν Üρτο, ο οποßοò παρÜγεται με τον παραδοσιακü τρüπο που περιλαμβÜνει τα κÜτωθι
στÜδια: την επιλογÞ των Α' Υλþν, το ζýμωμα τηò ζýμηò ( η οποßα δεν Ýχει υποβληθεß σε
διαδικασßα κατÜψυξηò, ταχεßαò κατÜψυξηò Þ ανÜλογη διαδικασßα συντÞρησηò), την εξÝλιξη τηò
ζýμηò, την πλÞρη μορφοποßηση και τÝλοò, την Ýψηση του Üρτου.

Η ψηφισθεßσα προσθÞκη φαßνεται να αποκαθιστÜ Ýστω και αργÜ την αδικßα που επÞλθε στον
αρτοποιητικü κλÜδο με το τρßτο μνημüνιο το οποßο Ýδωσε την δυνατüτητα σε καταστÞματα που
ψÞνουν ψωμß απü κατεψυγμÝνη ζýμη, να ονομÜζονται αρτοποιεßα- φοýρνοι.
Ε,φιστοýμε την προσοχÞ στο καταναλωτικü κοινü þστε να μην υπÜρχει σýγχυση, üτι ο
παραδοσιακüò φοýρνοò στον οποßο ζυμþνεται και ψÞνεται το ψωμß Ýχει το σÞμα του κλÜδου
«Ελληνικüò Παραδοσιακüò φοýρνοò- Εδþ ζυμþνεται, εδþ ψÞνεται».

Με τον τελευταßο διαχωρισμü, Ýχει την δυνατüτητα ο καταναλωτÞò να ξεχωρßσει τα πραγματικÜ

αρτοποιεßα απü τα σημεßα που προβαßνουν στην Ýψηση κατεψυγμÝνου ψωμιοý (Σοýπερ μÜρκετ,
αλυσßδεò) και να αναζητÜ τα καταστÞματα που Ýχουν το σÞμα του κλÜδου, το οποßο διασφαλßζει
üτι το προßüν που προμηθεýεται Ýχει παραχθεß με τον παραδοσιακü τρüπο απü νομßμωò
λειτουργοýντα αρτοποιεßα, και Ýτσι διαφοροποιεßται σε σχÝση με τον κατεψυγμÝνο Üρτο.

Το σÞμα μαò το οποßο εßναι επικολλημÝνο στην πüρτα του αρτοποιεßου, Ýχει την

Ýτ.η,ιοια

üτι στο

συγκεκριμÝνο κατÜστηβ0, ο αρτοποιüò εξασφαλßζει τιò συνθÞκεò παραγωγÞò του ψωμιοý, την
ζýμωση, την πλÜση, το ψßlσιμο και την διÜθεση στουò καταναλωτÝò στον ßδιο χþρο, εγγυþμενοò
üτι το ψωμß του εßναι προßüν τηò ημÝραò, δεν Ýχει καταψυχθεß οýτε αποψυχθεß.

Απü την Ομοσπονδßα Αρτοποιþν ΕλλÜδοò
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