1) Εν πρϊτοισ, ςυμφωνοφμε ότι άνοιξε ανεξζλεγκτα θ διαχείριςθ τθσ Ελλθνικισ
διατροφισ. Αυτό όμωσ δεν ζγινε με τθν ευκφνθ των αρτοποιϊν. Μερικοί, ακόμθ και
ςιμερα επιδιϊκουν να εξιςϊςουν το κατεψυγμζνο ψωμί με το φρζςκο-ςυνεχισ
αναφορά ςτθν «άρςθ περιοριςμϊν» που αφορά ςτθν ζψθςθ κατεψυγμζνθσ ηφμθσ
ςτα Σοφπερ Μάρκετ.- Η Ομοςπονδία Αρτοποιϊν Ελλάδοσ το 2007 φςτερα από
μακρά διαβοφλευςθ με το ΥΠΑΝ κατάφερε τθν ψιφιςθ του Ν. 3526 από τθ Βουλι
των Ελλινων για τθν παραγωγι και διάκεςθ άρτου και αρτοςκευαςμάτων. Σε
αυτόν τον Νόμο, αναφζρεται με κάκε λεπτομζρεια θ ίδρυςθ, θ λειτουργία των
αρτοποιείων και των εγκαταςτάςεων περάτωςθσ ζψθςθσ, θ παραγωγι, θ διακίνθςθ
και θ πϊλθςθ του άρτου και των αρτοπαραςκευαςμάτων . Γίνεται δε, ςαφισ
διαχωριςμόσ του φρζςκου από τον κατεψυγμζνο άρτο. Τουσ κανόνεσ που κζςπιςε
ο Ν. 3526 ςιμερα μερικοί τουσ βαπτίηουν περιοριςμοφσ. Με λίγα λόγια με τον
παραπάνω Νόμο γίνεται ο διαχωριςμόσ τθσ «ίρασ» από το ςτάρι. Γνωρίηετε όμωσ
ότι ςτθν Ελλάδα το μεγαλφτερο πρόβλθμα είναι θ εφαρμογι των Νόμων. Εμείσ ςαν
φορζασ , δεν ζχουμε τθν δυνατότθτα οφτε των ελζγχων οφτε των πεικαρχικϊν
κυρϊςεων.
2) Σε αυτό το ςθμείο κζλουμε να τονίςουμε ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαςθ,
τουναντίον, δικαιολογείται απόλυτα θ χαμθλι τιμι του ψωμιοφ ςτθν Ελλάδα. Αξίηει
να ςθμειωκεί ότι το ποςοςτό 47%-49% προκφπτει από επίςθμθ ζρευνα για τθν
αρτοποιία που εκπονικθκε από το Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακινασ ςε ςυνεργαςία
με το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, ενϊ εξθγείται για τον παρακάτω λόγο: Τα
μζλθ των οικογενειακϊν μασ επιχειριςεων δεν αμείβονται οφτε καν με το μιςκό
του ανειδίκευτου εργάτθ, ενϊ τονίηουμε για ακόμα μία φορά ότι όλα τα μζλθ τθσ
οικογζνειασ εργάηονται ςτθν επιχείρθςθ τουλάχιςτον 12-14 ϊρεσ/24ωρο/365
θμζρεσ ετθςίωσ.
3) Το 2007 κατά τθ διαβοφλευςθ του Νόμου που αφορά ςτθν Αρτοποιθτικι
Νομοκεςία, κφριο αίτθμα των Ελλινων αρτοποιϊν ιταν και εξακολουκεί να είναι, ο
τόποσ καταγωγισ και θ θμερομθνία παραγωγισ αυτϊν των προϊόντων για τον
ευνόθτο λόγο ότι ςιμερα που βιϊνουμε τισ επιπτϊςεισ τθσ Παγκοςμιοποίθςθσ, θ
Ελλάδα δεν μπορεί να απαγορεφςει να ειςζρχονται προϊόντα από οποιαδιποτε
χϊρα του πλανιτθ .
Με τον τόπο καταγωγισ και τθν θμερομθνία παραγωγισ ο καταναλωτισ κα ζχει
τθν δυνατότθτα ςυνειδθτά να επιλζγει τα προϊόντα που προμθκεφεται. Ωσ προσ
τοφτο, από το 2005 είχαμε κατακζςει ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ προσ το ΥΠΑΝ, οι
οποίεσ προςζκρουςαν όμωσ ςτθν άρνθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ να
ενςωματωκεί το άνω κζμα ςτο Εκνικό Δίκαιο. Ο τότε Υπουργόσ Ανάπτυξθσ κ.
Σιοφφασ λαμβάνοντασ υπόψιν και τισ προτάςεισ τθσ Ομοςπονδίασ μασ αλλά και τισ
παρεμβάςεισ των καταναλωτικϊν οργανϊςεων ζκεςε ερϊτθμα ςτθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι
για
το
παραπάνω
κζμα.
Σασ
επιςυνάπτουμε
τθν
απάντθςθ:…………………………………………………………………..
Πζραν τοφτου, το 2002 θ οδθγία τθσ Ε.Ε. ενςωματϊκθκε ςτον Κϊδικα Τροφίμων και
ποτϊν τθσ Ελλάδοσ θ οποία μεταξφ άλλων αναφζρει: α.3 α) εδ.vi) Το όνομα ή η
εμπορική επωνσμία και η διεύθσνζη ηοσ παραζκεσαζηή ή ηοσ ζσζκεσαζηή ή ενός
πωληηή εγκαηεζηημένοσ ζε κράηος μέλος ηης ΕΟΚ.

Στθ ςυνζχεια, το 2007 αυτι θ διάταξθ ενςωματϊκθκε και ςτο Ν. 3526 τθσ
Αρτοποιίασ
Ακόμα και ςιμερα, ςε κάκε ςυνάντθςθ ι υπόμνθμα προσ τουσ ςυναρμόδιουσ
Υπουργοφσ, αίτθμά μασ είναι να αναγράφεται πάντα ο τόποσ καταγωγισ και θ
θμερομθνία παραγωγισ. Διαβάηοντασ προςεκτικά τον Κϊδικα τροφίμων και ποτϊν
αλλά και το α.12 του Ν. 3526 διαπιςτϊνουμε ότι οποιοδιποτε Σοφπερ Μάρκετ ι
όποια άλλθ μονάδα προβαίνει ςε ζψθςθ κατεψυγμζνου άρτου ζχει τθ δυνατότθτα
να ειςάγει από οποιαδιποτε Τρίτθ χϊρα αυτά τα προϊόντα και μετά τθν ζψθςι
τουσ να πωλοφνται προσ τον καταναλωτι ςαν προϊόν ιδιωτικισ ετικζτασ με τθν
ζνδειξθ: Παράγεται ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με τθν ζνδειξθ: το όνομα του Σοφπερ
Μάρκετ και ςτθν θμερομθνία τίκεται θ θμερομθνία ζψθςθσ.
Εν τάχει απαντικθκαν τα τρία ερωτιματα που μασ εςτάλθςαν, παρ’ όλ’ αυτά,
παραμζνουμε ςτθν διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε ςυνεργαςία ι διευκρίνιςθ,
ευχόμενοι χρόνια πολλά και καλι χρονιά
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