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ΔΕΛτιο τγΠογ-28.01.2014

Ποια γιαγιÜ στο 7πο απομακρυσμÝνο μÝροò τηò ΕλλÜδαò δεν Ýχει πÜρει
φρÝσκο κουλουρÜκι απü το Φοýρνο τηò γειτονιÜò στο εγγüνι τηò? Ποιο εγγüνι δεν

τραβÜει τη γιαγιÜ του üταν περνÜει Ýξω απü ιfuav φοýρνο τηò
γειτüνιÜò?

οι

ιθýνοντεò του Υπουργεßου ΑνÜπωξηò δεν εßναι ¸λληνεò? Δεν Ýχουν

εΖτισκεφθεß τον Φοýρνο τηò ¾ειτονιÜò τουò?

Ο Φοýρνοò τηò γειτονιÜò και κατÜ νüμο αλλÜ και κατ' Ýθιμο εßναι κατÜστημα
παραγωγÞò και διÜθεσηò προßüντων Üρτου. ο Ν. 3526 Ι2O0º (α.2 παρ. 8) αναφÝρει
ρητÜ üτι η χρÞση του üρου «Φοýρνοò» μπορεß να γßνεται μüνο απü τα καταστÞματα
που Ýχουν την ευθýνη τηò επιλογÞò των Α' υλþν και τηò συνεχοýò παραγωγικÞò
διαδικασßαò του Üρτου. ΟποιοσδÞποτε ορισμüò που θα δημιουργεß σýγχυση στον
καταναλωτÞ ωò προò τον τüπο παραγωγÞò του Üρτου δεν επιτρÝπεται.
Την σαφÞνεια του νομοθÝτη προκειμÝνου να προστατεýσει τον καταναλωτÞ
ωò προò την «καταγωγÞ» του Üρτου, το Υπουργεßο ΑνÜπτυξηò rηυ
μεταφρÜζει πλÝον
ωò αδυναμßα του Νüμου... αγνοþνταò την ΕλληνικÞ πραγματικüτητα.
Και πÝραν του üτι παραβλÝπει τιò 140,00Ο θÝσειò εργασßαò που καλýπτονται
μÝσω
Τηò ΒιοτεχνικÞò Αρτοποιßαò, το ΥΠΑΝ επιδιþκει με ιδιαßτερα προκλητικü τρüπο , vQ
εξισþσει το κατεψυγμÝνο ψωμß με το φρÝσκο.

Επιδιþκει να εξισþσει την εγκατÜσòαση περÜτωσηò ÝΦησηò (bake off)
με το
φΟýρνο, δßδονταò με νüμο του κρÜτουò την ευχÝρεια να λÝγονται και αυτÜ τα σημεßα
ÝΦησηò κατεψυγμÝνου ψωμιοý «ΦοΥΡΝο|».
ΠΟια η σκοπιμüτητα του Υπουργεßου που, αντß να προστατεýσει τον καταγαλωτÞ
απü την παραπλÜνηση, θÝλει να βαφτßσει φοýρνουò üλα τα Bake off?
Με üλεò αυτÝò τιò αλλαγÝò που προωθοýνται απü το ΥΠΑΝ, δßδονται αποκλειστικÜ
προνüμια στα Σοýπερ ΜÜρκετ και ΜΟΝΟ!!
Με το παρüν, üλοι οι 15.000 ¸}ý,ηνεò αρτοποιοß και οι 14ο.οο0 Ýμμεσα και Üμεσα
εργαζüμενοι σtην παραδοσιακÞ βιοτεχνικÞ αρτοποιßα εκφρÜζουμε εντονüτατα τηγ
ανΤßθεσÞ μαò στιò πρακτικÝò του Υπουργεßου ΑνÜπτυξηò και εßμαστε πεποισμÝγοιπλÝογ üτι,
º

περιττÝò Ýννοιεò.
2) Εν τÝλει. το

ýωυß, θα πÜει στα rÝοια των λßνων και θα νßνει εισανüμενο προιüν, üπωò και

τα περισσüτεοα τρüΦιμα στην ΕλλÜδα.

Τα σωματεßα αρτοποιþν üληò τηò ΕλλÜδαò οργανþνουν τοπικÝò συνελεýσειò
ενημερþνονταò τουò ΒουλευτÝò, τουò τοπικοýò φορεßò αλλÜ και τουò καταναλωτÝò
για τιò

ΠρΟθÝσειò του ΥΠΑΝ. Ο κλÜδοò τηò παραδοσιακÞò βιοτεχνικÞò αρτοποιßαò εßγαι σε
αναβρασμü και βε κÜθε τρüπο θα υπερασπιστεß την βιωσιμüτητα του Φοýρνου τηò
ΓειτονιÜò.
Εκ τηò Ομοσπονδßαò Αρτοποιþν ΕλλÜδοò

