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ο τελευταίο διάστηµα γινόµαστε µάρτυρες µιας ξέφρενης ανοδικής πορείας της
τιµής πολλών Α’ και βοηθητικών υλών. ∆υστυχώς για τον κλάδο µας µπροστάρης
των αυξήσεων είναι η τιµή των αλεύρων που υπερδιπλασιάστηκε µέσα σε ένα

χρόνο. Ο βιοτέχνης αρτοποιός επί µακρόν συγκράτησε τις ανατιµήσεις των Α’ υλών απορροφώντας το κόστος και προστατεύοντας τον τελικό καταναλωτή. Μετά την µικρή σε ποσοστό αύξηση της τιµής του ψωµιού, στην οποία αναγκαστικά προχώρησαν όλοι οι συνάδελφοι,
θα πρέπει στο µέλλον να δείξουµε αυτοσυγκράτηση και να µην παρασυρθούµε σε παράλλογες αυξήσεις. Από την άλλη µεριά και οι συνεργάτες µας αλευροβιοµήχανοι θα πρέπει πολύ
προσεκτικά να εξετάσουν την διαµορφωµένη κατάσταση και να µην προβούν σε αδικαιολόγητες περαιτέρω αυξήσεις. Να είναι βέβαιοι πως οι βιοτέχνες αρτοποιοί κατανοούν και συµµερίζονται τη στάση τους, αλλά ο κλάδος δεν αντέχει ούτε και δικαιολογεί την κερδοσκοπία
απ’ όπου κι αν προέρχεται.
Πλησιάζουµε στις γιορτές και πέρα από τις προετοιµασίες για τα µαγαζιά µας θα πρέπει να
βάλουµε στο µυαλό µας, πως φθάνει και η κρίσιµη ώρα της πλήρους εφαρµογής του νέου
Νόµου για την Αρτοποιία. Από την 1η Ιανουαρίου κανείς πλέον δεν θα έχει το δικαίωµα να
παραβαίνει τις διατάξεις του Νόµου. Είναι ευθύνη και χρέος όλων των βιοτεχνών αρτοποιών,
αλλά και ειδικά όλων όσων ασχολούµαστε ενεργά µε το συνδικαλισµό να προασπίσουµε και να
επιβάλλουµε την εφαρµογή του Νόµου, καταγγέλοντας στις αρµόδιες αρχές κάθε παραβάτη.
Η Οµοσπονδία θα βρεθεί συµπαραστάστης κάθε τέτοιας ενέργειας σε όλη την Ελλάδα!
Τέλος, το περιοδικό της Οµοσπονδίας που κρατάτε ήδη στα χέρια σας, όπως και οι ίδιοι θα
διαπιστώσατε, άλλαξε σελίδα στην πολύχρονη ιστορία του. Η έκδοσή του ανατέθηκε πλέον
σε εξειδικευµένη εκδοτική εταιρεία, η εµφάνισή του εκµοντερνίστηκε, η δοµή της ύλης του
διαφοροποιήθηκε. Θέληση όλων µας είναι η “ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ” να καταστεί ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια του σύγχρονου βιοτέχνη επαγγελµατία αρτοποιού. Το πρώτο βήµα έγινε, πιστεύουµε µε επιτυχία, οι τελικοί κριτές είστε όλοι εσείς οι
αναγνώστες µας και γι’ αυτό καλοδεχούµενα τα σχόλια και η κριτική σας!
Μιχάλης Μούσιος
Πρόεδρος ΟΑΕ
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