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Δεν δικαιολογείται
καμία αύξηση
στη τιμή του ψωμιού

Μπόλαρης:Δεν
δικαιολογείται ούτε ένα
λεπτό αύξηση στην τιμή

O Υφυπουργός
κ. Μπόλαρης
απέστειλε,
με αφορμή
ανακοινώσεις
Συνδέσμων
Αλευροβιομηχάνων
που παρακινούν
σε αυξήσεις των
τιμών, επιστολή
προς τον Πρόεδρο
της Επιτροπής
Ανταγωνισμού κ.
Κυριτσάκη
Ο Υφυπουργός Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
κ. Μάρκος Μπόλαρης παρουσία
των Γενικών Γραμματέων Εμπορίου
Στέφανου Κομνηνού και Καταναλωτή
Δημήτρη Σπυράκου συναντήθηκε
με εκπροσώπους των εισαγωγικών
εταιρειών αλεύρων σχετικά με την
αναστάτωση που προκλήθηκε από
ισχυρισμούς εμπλεκομένων στο
φάσμα παραγωγής και εμπορίας
δημητριακών προϊόντων, για
αναγκαίες αυξήσεις στις τιμές των
αλεύρων. Με βάση τα ισχύοντα
δεδομένα δεν δικαιολογείται ούτε
ένα λεπτό αύξηση στην τιμή των
αλεύρων και κατ’ επέκταση του
ψωμιού και των άλλων προϊόντων
αρτοζαχαροπλαστικής. Τούτο δε
καθώς, όπως πράγματι διαπιστώνεται,
δεν έχουν πραγματοποιηθεί
προμήθειες σε υψηλότερες τιμές,
τα αποθέματα που υπάρχουν είναι
επαρκή, ενώ κατά τα δύο τελευταία
έτη, αν και υπήρξε μία ραγδαία
αποκλιμάκωση των τιμών των
σιτηρών από υψηλότερα από τα
σημερινά επίπεδα στη διεθνή αγορά,
η μείωση αυτή δεν αποδόθηκε στην
τιμή των αλεύρων και του ψωμιού.
Περαιτέρω, ο Υφυπουργός κ.
Μπόλαρης απέστειλε, με αφορμή
ανακοινώσεις
Συνδέσμων
Αλευροβιομηχάνων που παρακινούν
σε αυξήσεις των τιμών, επιστολή
προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Ανταγωνισμού κ. Κυριτσάκη, με
την οποία καλεί την Επιτροπή να
διερευνήσει αν οι εν λόγω ενέργειες
μειώνουν το πεδίο δράσης του
ανταγωνισμού στον χώρο των
αλεύρων και περιορίζουν την
ελευθερία διαμόρφωσης των τιμών
τους από κάθε αλευροβιομηχανία σε
βάρος της λειτουργίας του ελεύθερου
ανταγωνισμού με αποτέλεσμα την
αδικαιολόγητη επιβάρυνση του
καταναλωτικού κοινού. Ιδιαίτερα,
ο Υφυπουργός κ. Μπόλαρης
επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη, σε
περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης
των διατάξεων της νομοθεσίας για
τον ελεύθερο ανταγωνισμό, και με
δεδομένο ότι οι επίμαχες πρακτικές
επηρεάζουν τις τιμές όχι μόνο των
αλεύρων, αλλά και σειράς άλλων
προϊόντων ευρείας κατανάλωσης,
να λάβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 του
ν.703/77, ασφαλιστικά μέτρα για
την αποτροπή των αδικαιολόγητων
αυτών αυξήσεων. Το Υπουργείο
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, σε συνεργασία και με
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
θα συνεχίσει τις συναντήσεις με
παραγωγούς, αλευροβιομήχανους και
αρτοποιούς με σκοπό τη διασφάλιση
της ομαλής λειτουργίας της αγοράς
και την πρόληψη και καταστολή
κερδοσκοπικών μεθοδεύσεων .

