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ρισκόμαστε στην «καρδιά» της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων
και ο βιοτέχνης αρτοποιός παρουσιάζεται έτοιμος να καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αυξημένες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού.

Κύριο χαρακτηριστικό και τη φετινή χρονιά, η άψογη εξυπηρέτηση, η ποικιλία στα προϊόντα και το βασικότερο, οι σταθερές τιμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει σημειωθεί καμία αυξητική μεταβολή στις τιμές των προϊόντων, οι οποίες παραμένουν στα
επίπεδα του 2007-2008.
Τα Χριστούγεννα όμως, πέρα από δώρα και ευκαιρία για στιγμές ξεκούρασης, είναι
πάνω απ’όλα μία ιδανική ευκαιρία για να δείξουμε το ενδιαφέρον μας στους συνανθρώπους μας. Στα πλαίσια αυτά, αξίζουν συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης για την πραγματοποίηση εθελοντικής αιμοδοσίας
και δημιουργίας τράπεζας αίματος των αρτοποιών. Πρόκειται για μία ενέργεια με ανθρώπινο χαρακτήρα, που απευθύνεται στην αρτοποιητική οικογένεια αλλά και στον
ευρύτερο κύκλο των συνεργατών, προμηθευτών και των συγγενικών προσώπων των
συναδέλφων μας.
Αξιοσημείωτη επίσης, ήταν και η πρωτοβουλία του Σωματείου Αρτοποιών Λάρισας για
τη δημιουργία ποδοσφαιρικής ομάδας αποτελούμενης από μέλη του Σωματείου. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων των αρτοποιών και της ενίσχυσης του συλλογικού πνεύματος στο επίπεδο του κλάδου μας.
Τις ημέρες που εκδίδεται το περιοδικό, είναι προγραμματισμένη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Στόχος αυτής,
η ενημέρωση της Υπουργού κ. Κατσέλη για όλα τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν
τον κλάδο. Η συγκυρία μάλιστα μοιάζει ιδανική, μετά την αυξανόμενη πίεση που δεχόμαστε γύρω από το ζήτημα του bake off. Συγκεκριμένα ο ΠΣΑΜ με δελτίο Τύπου
που απέστειλε στα Μ.Μ.Ε αναφέρεται στο ενδεχόμενο προσφυγής και καταδίκης της
Ελλάδας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο. Η ΟΑΕ από την πλευρά της εμμένει στην πάγια
θέση της που είναι: «καμία αλλαγή στο Ν. 3526», ενός νόμου που έτυχε της έγκρισης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνάντησή μας μάλιστα με την κ. Κατσέλη, θα την ενημερώσουμε με κάθε σχετική λεπτομέρεια γύρω από το θέμα αλλά και για την απόπειρα της προηγούμενης κυβέρνησης να τροποποιήσει το νόμο. Μία κίνηση που συνάντησε τη σθεναρή αντίσταση του κλάδου και την ανάγκασε να υπαναχωρήσει.
Τέλος, θα ήθελα να μεταφέρω τις θερμότερες ευχές του Δ.Σ της ΟΑΕ και εμένα προσωπικά, σε όλους τους συναδέλφους αρτοποιούς, τους συνεργάτες προμηθευτές και
τις οικογένειές τους για Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά, με υγεία, ευτυχία και επαγγελματική επιτυχία!
Μιχάλης Μούσιος
Πρόεδρος ΟΑΕ
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