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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών

τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: Ανησυχία  προκαλεί  σε  επαγγελματίες  και  καταναλωτές  η

διαφαινόμενη αύξηση στην τιμή του ψωμιού 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αρτοποιών δια του προέδρου της κ Μιχάλη Μούσιου

έκανε γνωστή την ανησυχία που έχει προκαλέσει τόσο στους επαγγελματίες του

κλάδου όσο και στους καταναλωτές η διαφαινόμενη αύξηση στην τιμή διάθεσης

του ψωμιού.

Όπως δήλωσε ο κ Μούσιος: 

Θα  υπάρξουν  νέες  αυξήσεις.  Ο  κάθε  αρτοποιός  μόνος  του  θα  εκτιμήσει  τι

“απορροφήσει”  και  ποια  θα  είναι  η  επιβάρυνση  για  τον  καταναλωτή.  Τον

Ιανουάριο  και  Φεβρουάριο  υπήρξε  μείωση  20%  στην  πώληση  ψωμιού,

συγκριτικά με το 2021.

Υπάρχει  ανησυχία  στην  αγορά,  καθώς  η  εισβολή  της  Ρωσίας  στην  Ουκρανία

είχε ως συνέπεια την διακοπή της εξαγωγής σιτηρών.

Επιπλέον,  παρατηρείται  μείωση  των  εξαγωγών  από  τα  κράτη  των  Δυτικών

Βαλκανίων, πλούσια σε σιτηρά όπως η Βουλγαρία και η Ρουμάνια που μειώνουν

τις  εξαγωγές  περιμένοντας  πώς  θα  επωφεληθούν  από  περαιτέρω  αύξηση  της

τιμής ανά τόνο, αλλά και υπό τον φόβο ελλείψεων στις δικές τους αγορές.

Τα  πρώτα  νέα  τιμολόγια  μαλακών  σιτηρών  ήταν  αυξημένα  κατά  60%  το

διάστημα  Γενάρη-  Φλεβάρη,  συγκριτικά  με  το  Δεκέμβριο.  Επιπλέον  το  κόστος

ενέργειας αυξήθηκε από 147 ευρώ η μεγαβατώρα, το Σεπτέμβριο του ‘21 σε 252
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ευρώ / MW τον Ιανουάριο. Επιπλέον οι ανατιμήσεις σε λάδια, μαργαρίνες και το

ηλιέλαιο  έφθασαν  έως  και  40%.  Αντιλαμβάνεστε  λοιπόν  την  επιβάρυνση  που

υπόκειται  ο  αρτοποιός  καθημερινά,  έχοντας  να  ανταπεξέλθει  και  στην  πτώση

των πωλήσεων.

Σε  σοβαρότατη  καταγγελία  αναφορικά  με  τις  συνθήκες  νοσηλείας  ασθενών  με

κορονοϊό  μαζί  με  νοσούντες  από  άλλες  νόσους  προχωρά  ο  Σύλλογος

Εργαζομένων στο ΨΝΑ.

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως η χώρα μας εισάγει περίπου το 70% των

μαλακών αλεύρων που χρησιμοποιούνται στην αρτοποιία και στη ζαχαροπλαστική, από

την Ουκρανία και τη Ρωσία,

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: 

1. Ποιες  πρωτοβουλίες  θα  αναλάβουν  για  τη  στήριξη  των  αρτοποιών ώστε  να

κατορθώσουν να απορροφήσουν τις πιθανές αυξήσεις στις τιμές διάθεσης των

ειδών άρτου;

2. Σε τι ποσοστό υπολογίζουν την αύξηση;

3. Ποια  βήματα  θα  κάνουν  ώστε  να  μην  υπάρξει  πρόβλημα  στην  αγορά  και

διακίνηση σιτηρών στη χώρα μας, γεγονός που ίσως οδηγούσε σε περαιτέρω

αύξηση την τιμή του ψωμιού;

4. Ποιες  πρωτοβουλίες  θα  λάβουν  ώστε  οι  επαγγελματίες  του  κλάδου  να

αντιμετωπίσουν την μείωση του τζίρου που σημειώνεται το τελευταίο διάστημα;

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα




