ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΘΗΝΑ, 7-11-2011
Τθν Κυριακι 6 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιικθκε ςφςκεψθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων
των ςωματείων αρτοποιϊν Δυτικισ Μακεδονίασ, με πρωτοβουλία του Σωματείου
Αρτοποιϊν Κοηάνθσ ςτα γραφεία που εδρεφει.
Στθν εν λόγω ςυνάντθςθ παρευρζκθςαν τα μζλθ του ΔΣ των ςωματείων Κοηάνθσ,
Πτολεμαΐδασ, Γρεβενϊν, Καςτοριάσ και Φλϊρινασ, κακϊσ και ο Πρόεδροσ τθσ ΟΑΕ κ.
Μοφςιοσ Μιχάλθσ, ο Αντιπρόεδροσ τθσ ΟΑΕ κ. Παπαδόπουλοσ Νεόφυτοσ, ο Πρόεδροσ του
Σωματείου Λάριςασ κ. Ζαμποφρασ Φαίδων και ο Γεν. Γραμματζασ κ. Γκοφλιοσ Αλζξανδροσ.
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ εν λόγω ςφςκεψθσ ιταν να ςυηθτθκοφν εκτενϊσ και να λθφκοφν
αποφάςεισ που αφοροφν ςτα τοπικά προβλιματα του κλάδου όπωσ θ παράνομθ ειςαγωγι
άρτου από τα Σκόπια κακϊσ και παραβάςεισ τθσ αρτοποιθτικισ Νομοκεςίασ που γίνονται
επανειλθμμζνωσ .
Ωσ προσ τα κζματα αυτά, αποφαςίςκθκε από κοινοφ οι διοικιςεισ να επιςκεφκοφν τον
Περιφερειάρχθ Δυτ. Μακεδονίασ προκειμζνου να του εκκζςουν δια ηϊςθσ και τα κζματα
αυτά αλλά και το πϊσ πλιττουν τουσ Βιοτζχνεσ αρτοποιοφσ τθσ περιοχισ.
Πζραν τοφτου, ζγινε μακρά ςυηιτθςθ για τθν επιςτολι που εςτάλθ από τθν ΟΕΖΕ ςτον
Υπουργό Ανάπτυξθσ, ενϊ οι παριςτάμενοι ενθμερϊκθκαν από τον Πρόεδρο τθσ ΟΑΕ για τισ
εξελίξεισ που ζχουμε ςτο κζμα του Bake off, κακϊσ και τθν ςυνάντθςθ που ζχει
προγραμματίςει ο Πρόεδροσ τθσ ΟΑΕ τθν ερχόμενθ εβδομάδα με τουσ αρμόδιουσ φορείσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτισ Βρυξζλλεσ.
Τζλοσ, πραγματοποιικθκε εκτενισ ςυηιτθςθ για τισ ςχολζσ αρτοποιίασ και το Ινςτιτοφτο
που επίκειται να ιδρυκεί.
Στθν διάρκεια τθσ ςφςκεψθσ κατατζκθκαν πολλζσ και χριςιμεσ προτάςεισ, αλλά και
επιςθμάνςεισ , καταδεικνφοντασ για άλλθ μία φορά πόςο αξιζπαινεσ είναι τζτοιου είδουσ
πρωτοβουλίεσ αφοφ με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ζγκυρθ και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ των
ςυναδζλφων μασ.
Ο Πρόεδροσ τθσ ΟΑΕ και θ Διοικθτικι Επιτροπι καλοφν όλα τα ςωματεία να
επιλαμβάνονται τζτοιων πρωτοβουλιϊν , ιδιαίτερα αυτιν τθν κρίςιμθ περίοδο που διανφει
θ χϊρα αλλά και ο κλάδοσ μασ. Με αυτόν τον τρόπο κα επιτευχκεί πιο άμεςα θ ενθμζρωςθ
των ςυναδζλφων μασ και κα δοκεί και θ ευκαιρία ςε όλουσ τουσ αρτοποιοφσ να ζχουν
ςυνοχι και εγκυρότθτα ςτθν πλθροφόρθςι τουσ.
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