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ο 2008 είναι χρονιά ορόσηµο για την Βιοτεχνική Αρτοποιία, εξαιτίας του νόµου
3526/2008 και την πλήρη εφαρµογή του από 1/1/2008.
Τονίζουµε για ακόµη µια φορά ότι η πώληση άρτου και αρτοπαρασκευασµάτων

επιτρέπεται µόνο από τα αρτοποιεία και τα πρατήρια άρτου, που διαθέτουν άδεια, ως αµιγή ή εντός µικτού καταστήµατος τροφίµων. Είναι σηµαντικό και πρέπει να επισηµάνουµε ότι
κατάστηµα που δεν έχει άδεια πρατηρίου άρτου, δεν επιτρέπεται από το Νόµο να πωλεί άρτο και αρτοπαρασκευάσµατα.
Αναφορικά µε την εγκατάσταση περάτωσης έψησης το λεγόµενο “bake off”, πρέπει να σηµειώσουµε ότι για να λειτουργήσει ως αυτοτελής ή εντός µικτού καταστήµατος, θα πρέπει να εφοδιαστεί µε άδεια από την ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Για µια ακόµη φορά ζητώ από τους προέδρους των Σωµατείων, τα µέλη των ∆ιοικητικών
Συµβουλίων, αλλά και από όλους τους αρτοποιούς, να είναι πρωτοστάτες και να κάνουν ότι
µπορούν, ώστε σε ολόκληρη την Ελλάδα να διασφαλίσουµε την εφαρµογή του νόµου.
Το 2008 αποτελεί χρονιά ορόσηµο και για ακόµη έναν λόγο... είναι χρονιά εκλογών στα Σωµατεία, αλλά και στην Οµοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος.
Ζητώ απ’ όλους τους συναδέλφους να πλαισιώσουν τα Σωµατεία τους και να συµµετέχουν
στις εκλογικές διαδικασίες. Ζητώ ιδιαίτερα από τους νέους αρτοποιούς να τολµήσουν και να
συµµετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια, γιατί χωρίς τη νέα γενιά, δεν µπορεί και ο δικός µας
κλάδος να προχωρήσει. Πρέπει να συνειδητοποιήσυµε ότι η βιοτεχνική αρτοποιία έχει µέλλον και αυτό ανήκει στους νέους!
Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω για την συγκέντρωση των προέδρων που πραγµατοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της Αrtozyma, που χαρακτηρίστηκε από όλους επιτυχής. Αξιοσηµείωτο είναι ότι συµµετείχαν σχεδόν όλοι οι πρόεδροι, αλλά έδωσαν το παρών
και πάρα πολλά µέλη. Μεγάλη απήχηση είχε το αφιέρωµα, που πραγµατοποίησε το αναβαθµισµένο περιοδικό µας για το ψωµί του τοστ. Σηµειώνουµε ότι η έρευνα που διεξήχθη από
την ΟΑΕ, για τις τάσεις των καταναλωτών στην αγορά ψωµιού, κατέδειξε ότι σε κάθε ελληνική οικογένεια υπάρχει καθηµερινά στο ψυγείο της ψωµί του τοστ. Επίσης, έδειξε ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών προµηθεύεται το φρέσκο ψωµί από τον φούρνο της γειτονιάς, ενώ
το ψωµί του τοστ από τα Σούπερ Μάρκετ. Επιδίωξή µας είναι να κερδίσουµε τον καταναλωτή στο συγκεκριµένο προϊόν.
Τέλος, θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους τους αρτοποιούς ότι η αναβάθµιση του περιοδικού
της Οµοσπονδίας θα συνεχιστεί και µπορούν να είναι βέβαιοι πως θα γίνει και πάλι ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια όλων µας. Σε αυτό το τεύχος εγκαινιάζουµε δύο καινούριες στήλες, η µία θα αφορά παλαίµαχους αρτοποιούς και η άλλη ανθρώπους των τεχνών και των
γραµµάτων.
Μιχάλης Μούσιος
Πρόεδρος ΟΑΕ
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