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ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΨΩΜΙΟΥ
ΑθÞνα. 03-06-20Ι 6
Σε διÜφορα δημοσιεýματα που αφοροýν στιò εν γÝνει αυξÞσειò διαφüρων προßüντων
και υπηρεσιþν, γßνεται μνεßα για αýξηση στο ψωμß.

Εßναι γνωστü σε üλουò üτι οι τιμÝò του Üρτου και των αρτοπαρασκευασμÜτων
διαμορφþνονται ελεýθερα. Την ευθýνη ¾ια τον καθορισμü τιμÞò πþλησηò Ýχει
αποκλειστικÜ ο κÜθε επιχειρηματßαò αρτοποιüò.

ΚανÝναò φορÝαò δεν Ýχει το δικαßωμα εκ του νüμου να προσδιορßσει τιμÝò πþλησηò.
οφεßλουμε λοιπüν να ξεκαθαρßσουμε σαν επßσημο ΔευτεροβÜθμιο üργανο των
Αρτοποιþν üληò τηò ΕλλÜδαò πωò κÜθε συνÜδελφοò αρτοποιüò μεμονωμÝνα Ýχει την
ευθýνη τηò τιμÞò πþλησηò του ψωμιοý.

Γνωρßζονταò üμωò πολý καλÜ την οικονομικÞ κατÜσταση του ¸λληνα καταναλωτÞ
και επιδεικνýονταò κοινωνικÞ ευθýνη απÝναντι του, ωò εκπρüσωποι τηò
Ομοσπονδßαò Αρτοποιþν ΕλλÜδοò, σαò γνωρßζουμε üτι ουδεμßα πρüθεση υπÜρχει
για αýξηση στην τιμÞ του ψωμιοý και των προßüντων αρτοποιßαò.

Σε μßα εποχÞ üπου αριθμüò των ανÝργων στην ΕλλÜδα ανÝρχεται στο Ι,5 εκ, οι
μισθοß και οι συντÜξειò συνεχþò μειþνονται και το ΕΚΑΣ καταργÞθηκε,
ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ δηλþνουμε üτι κανÝναò αρτοποιüò δεν σκÝφτεται να
αυξÞσει τα προßüντα που παρÜγει και διαθÝτει, οýτε Ι λεπτü.

Πιθανüτατα, να παρερμηνεýθηκαν δηλþσειò συναδÝλφων που αφοροýσαν στην εν
γÝνει επιβÜρυνση του κüστουò παραγωγÞò λüγω αυξÞσεων στιò Α' ýλεò, στην
ενÝργεια και στουò δυσβÜσταχτουò φüρουò.

Για ακüμα μßα φορÜ üμωò, οι αρτοποιοß τηò χþραò θα απορροφÞσουν αυτÝò τιò
αυξÞσειò και ωò εκ τοýτου δεν θα μετακυλÞσουν το κüστοò στον καταναλωτÞ.

Διευκρινßζουμε προò ενημÝρωση των αναγνωστþν- καταναλωτþν πþò οι τιμÝò Üρτου,
αρΤΟσΚευασμÜτων και αρτοπαρασκευασμÜτων που διατßθενταß στα αρτοποιεßα
παραμÝνουν σταθερÝò εδþ και μια οκταετßα.

Για την Ομοσπονδßα Αρτοποßþν ΕλλÜδοò
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