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ΜΠΑΝΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ 
ΓΕΩΠΟΝΟ  
athanasios_bantis@hotmail.com    
6944-782288   

 
Παραςκευι 7 - 6 - 2019 

Προσ τον  
Πρόεδρο του Δ.. του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΣΡΑ» 
 
Κοινοποίθςθ:  

 ΤΠΑΑΣ 

 Μζλθ Δ.. ΕΛΓΟ  

 ΤΛΕΕΓΟ 

 
Κφριε Πρόεδρε,  

 
Με ανάμεικτα ςυναιςκιματα ικανοποίθςθσ, λφπθσ αλλά και αγανάκτθςθσ υποβάλλω ςιμερα 
Παραςκευι 7-6-2019 τθν παραίτθςι μου από το  Διοικθτικό υμβοφλιο του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΣΡΑ». 

Είμαι ικανοποιθμζνοσ που είχα τθν ευκαιρία να υπθρετιςω τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΣΡΑ», τουσ 
τελευταίουσ 12 μινεσ, προςπακώντασ να προςφζρω τα μζγιςτα με τισ γνώςεισ και τθν εμπειρία 
μου ςε διάφορα ηθτιματα, ώςτε ο οργανιςμόσ να αποδειχκεί χριςιμοσ και ωφζλιμοσ για τουσ 
Ζλλθνεσ αγρότεσ και τθν Ελλθνικι γεωργικι παραγωγι. 

Είμαι λυπθμζνοσ που αυτό, δυςτυχώσ, δεν κατζςτθ δυνατό κακώσ προτάςεισ μου, που 
κατατζκθκαν ςτο Δ.., (π.χ. για τουσ ελζγχουσ ςτθν αγορά των γαλακτοκομικϊν, για τα 
αυτοχρθματοδοτοφμενα προγράμματα του ΕΛΓΟ και τθ διαδικαςία χρθματοδότθςισ τουσ, για 
τθ κζςπιςθ και υιοκζτθςθ κριτθρίων κατανομισ του προχπολογιςμοφ του προγράμματοσ 
δθμιουργίασ νζων ποικιλιϊν κ.α.) οφτε καν ςυηθτικθκαν ςτο Δ.. κι άλλεσ απορρίφκθκαν, όπωσ 
αυτι για τθ διεφρυνςθ και όχι τον περιοριςμό του ανταγωνιςμοφ ςε διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ 
(π.χ. για τθν «Παροχι υπθρεςιϊν για τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι ςχεδίου βελτίωςθσ τθσ 
οργανωτικισ λειτουργίασ και τυποποίθςθ των διαδικαςιϊν των υπθρεςιϊν του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΣΡΑ» κ.α.). 

Εκείνο όμωσ που με ζκανε να αγανακτιςω, και ιταν «θ ςταγόνα που ξεχείλιςε το ποτιρι»,  
ιταν οι ενζργειεσ του Διευκφνοντοσ, με τθν αρωγι υπθρεςιακϊν παραγόντων, που απαξίωςαν 
το Δ.. (ςυνολικά), καταρρακϊνοντασ τθ φιμθ και τθν υπόςταςθ του ίδιου του οργανιςμοφ, 
δίνοντασ το «ςφνκθμα ξεςαλϊματοσ» ςτουσ ελεγχόμενουσ μεταποιθτζσ γάλακτοσ, αφινοντασ 
απροςτάτευτουσ τουσ κτθνοτρόφουσ, υποτιμϊντασ και απαξιϊνοντασ το ζργο των ελεγκτϊν 
του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΣΡΑ». 

Κι όλα αυτά όταν, και πολφ ςωςτά, από τισ 21 Μαρτίου, μετά τθ δθμοςίευςι τθσ ΚΤΑ 838/51008 
(ΦΕΚ Β΄ 964/2019), ζχει αυξθκεί ςθμαντικά το φψοσ των ςχετικϊν προςτίμων που επιβάλλονται 
ςτο πλαίςιο των ελζγχων ςτθν αγορά γάλακτοσ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα: 
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τθν 138θ ςυνεδρίαςθ του Δ. τθσ 30θσ/5/2019, και παρά τθ κετικι αρχικϊσ ειςιγθςθ του 
Διευκφνοντοσ για τθν «Άρςθ Προςωρινισ Ανάκλθςθσ Πιςτοποίθςθσ ςε επιχείρθςθ», το Δ.., μετά 
από πρόταςι μου (και παράλλθλθ αποςτολι και γνωςτοποίθςθ ςε όλουσ τθσ ζκκεςθσ ελζγχου 
τθσ επιχείρθςθσ που πραγματοποιικθκε από τθ Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ), το Δ.. αποφάςιςε 
τελικϊσ, μειοψθφοφντοσ μόνο του Διευκφνοντοσ:  

«Πριν τθ λιψθ απόφαςθσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΕΛΓΟ, για την άρςθ ι μθ τησ 

προςωρινήσ ανάκληςησ τησ Πιςτοποίηςησ που επιβλήθηκε ςτην επιχείρηςη 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (με την αριθ. 35/132η/28.03.2019 Απόφαςη Διοικητικοφ Συμβουλίου του 

ΕΛΓΟ), να διενεργθκεί αμζςωσ ζκτακτοσ επιτόπιοσ ζλεγχοσ ςτην επιχείρηςη από μικτό κλιμάκιο 

των διευθφνςεων του ΕΛΓΟ (Διεφκυνςθ Πιςτοποίθςθσ & Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ελζγχων 

Γάλακτοσ και Κρζατοσ) προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν ςτο διάςτθμα τθσ προςωρινισ 

ανάκλθςθσ τθσ πιςτοποίθςθσ θ επιχείρθςθ παριγαγε φζτα, με παράλλθλο ζλεγχο 

αποκεμάτων, ιςοηφγιο κλπ .» 

Όλα τα μζλθ του Δ.., μετά τθν παραπάνω απόφαςθ, αναμζναμε πλζον τθν ζκκεςθ ελζγχου 

που κα πραγματοποιοφςε το μικτό κλιμάκιο των υπθρεςιϊν του ΕΛΓΟ για να αποφαςίςουμε 

για «τθν άρςθ ι μθ τθσ προςωρινισ ανάκλθςθσ τθσ Πιςτοποίθςθσ ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ 

του Δ..».  

Μάταια όμωσ….  

Ποιο ιταν το αποτζλεςμα αυτισ τθσ απόφαςθσ του Δ;;; 

1. Οφτε μικτό κλιμάκιο ςυνεςτικθ!  

2. Οφτε επιτόπιοσ ζλεγχοσ από μικτό κλιμάκιο διεξιχκθ! 

3. Οφτε ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ αποκεμάτων πραγματοποιικθκε, μιασ και όπωσ αναφζρει θ 

ζκκεςθ ελζγχου τθσ Διεφκυνςθσ Πιςτοποίθςθσ «θ παραγωγι Απριλίου 2019 βρίςκεται ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν Ακινα», δθλαδι ςε άλλθ αποκικθ από αυτι που το 

κλιμάκιο, μόνο τθσ Διεφκυνςθσ Πιςτοποίθςθσ, ζλεγξε !!!  

4. ε κάκε όμωσ περίπτωςθ άλλθ ιταν θ απόφαςθ του Δ, κι άλλα πραγματοποιικθκαν!!! 

Κι όλα αυτά, όταν προθγουμζνωσ (όπωσ ζχω αναφζρει παραπάνω) ζχω αποςτείλει (και γι 

αυτό ςυμφϊνθςαν με τθν παραπάνω πρόταςθ μου/απόφαςθ του Δ..) το πρακτικό ελζγχου 

τθσ επιχείρθςθσ από τθ Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, με το οποίο επαλθκεφτθκαν και 

επιβεβαιϊκθκαν τα ευριματα των πολλαπλϊν ελζγχων τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Ελζγχων 

Γάλακτοσ και Κρζατοσ του ΕΛΓΟ, που είχαν ιδθ πραγματοποιθκεί ςτθν ίδια επιχείρθςθ και 

βεβαίωναν: 

 Άρνθςθ ελζγχου από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ 

 Μθ ζγκαιρθ προςκόμιςθ του ςυνόλου των ςτοιχείων που ηθτικθκαν από τον ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΣΡΑ 

 Προμικεια από μζρουσ τθσ επιχείρθςθσ, αγελαδινοφ γάλακτοσ, προζλευςθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ςε ποςότθτεσ που δεν δθλϊκθκαν ςτον ΕΛΓΟ, χωρίσ να μπορεί να απαντθκεί από 

τθν επιχείρθςθ το ερϊτθμα «τι παριγαγε με αυτό;». 
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 Προμικεια από μζρουσ τθσ επιχείρθςθσ, πρόβειου γάλακτοσ, προζλευςθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ςε ποςότθτεσ που δεν δθλϊκθκαν ςτον ΕΛΓΟ, χωρίσ να μπορεί να απαντθκεί από 

τθν επιχείρθςθ το ερϊτθμα «τι παριγαγε με αυτό;». 

 διλωςθ ψευδϊν ςτοιχείων από μζρουσ τθσ επιχείρθςθσ, απόκρυψθ ςτοιχείων από μζρουσ 

τθσ επιχείρθςθσ, πλιρθσ αδιαφάνεια ςτθ χριςθ πρϊτων α’ υλϊν τθσ  επιχείρθςθσ, ατελι 

ιχνθλαςιμότθτα, ςυνεχι παρακϊλυςθ ελζγχων από τον ΕΛΓΟ  

Κι αντί να πραγματοποιθκεί επιτόπιοσ ζλεγχοσ από μικτό κλιμάκιο του ΕΛΓΟ, ςε αντίκεςθ με 

τθν απόφαςθ (τθσ 138θσ ςυνεδρίαςθσ του Δ..), ςτθν 139θ ςυνεδρίαςθ του Δ.. (τθσ 6θσ Ιουνίου 

2019), επανζρχεται ωσ 24ο κζμα - εκ νζου - «θ Άρςθ προςωρινισ ανάκλθςθσ πιςτοποίθςθσ ςε 

επιχείρθςθ»!!!! με εκ νζου κετικι ειςιγθςθ του Διευκφνοντοσ, μετά από υπθρεςιακό ςθμείωνα 

(τθσ 6θσ-6-2019) τθσ Διεφκυνςθσ Πιςτοποίθςθσ, και μόνο αυτισ!!!, για τθν «άρςθ τθσ ανάκλθςθσ 

πιςτοποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ»  

Δθλαδι, ενϊ με βάςθ τα πραγματικά δεδομζνα κα ανζμενε κανείσ ο ΕΛΓΟ να επιβάλλει νζα 

ποινι (με νζα ανάκλθςθ τθσ άδειασ παραγωγισ φζτασ) καλοφςε το Δ.. να αποφαςίςει για 

ανάκλθςθ τθσ ποινισ!!!, πλιττοντασ το κφροσ και τθν ελεγκτικι αξιοπιςτία του ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΣΡΑ, προςβάλλοντασ ουςιαςτικά και τουσ ελεγκτζσ-υπαλλιλουσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Διαχείριςθσ Ελζγχων Γάλακτοσ και Κρζατοσ του ΕΛΓΟ που είχαν διενεργιςει όλουσ τουσ 

προθγοφμενουσ ελζγχουσ ςτθν επιχείρθςθ, αλλά και τθ Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, θ οποία με 

τθν ζκκεςθ ελζγχου τθσ ΚΑΣΕΡΡΙΨΕ τον ιςχυριςμό τθσ επιχείρθςθσ πωσ «το πρόβειο γάλα 

προζλευςθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οδθγικθκε ςε χοιροτροφικι μονάδα!!!». 

Η ςυνεδρίαςθ του Δ.. τθσ Πζμπτθσ 6-6-2019 ματαιϊκθκε μετά από αίτθμα του υλλόγου των 

εργαηομζνων του ΕΛΓΟ.  

ιμερα, Παραςκευι 7-6-2019, μία μζρα μετά τθν ματαίωςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Δ.. τθσ 

6θσ/6/2019, τα μζλθ του Δ.. λάβαμε ςχζδιο «Απόφαςθσ Διευκφνοντοσ υμβοφλου» (με 

ειςθγθτικό υπθρεςιακό ςθμείωμα τθσ Διεφκυνςθσ Πιςτοποίθςθσ) θ οποία κα μετεγκρικεί ςτθν 

επόμενθ ςυνεδρίαςθ του Δ.. τθσ 14θσ-6-2019, με κζμα τθν «Άρςθ Προςωρινισ Ανάκλθςθσ 

Πιςτοποίθςθσ ςε επιχείρθςθ», χωρίσ να ζχει προθγθκεί επιτόπιοσ ζλεγχοσ από ΜΙΚΣΌ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ των υπθρεςιϊν του ΕΛΓΟ (Διεφκυνςθ Πιςτοποίθςθσ & Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ 

Ελζγχων Γάλακτοσ και Κρζατοσ), παρά μόνο από κλιμάκιο τθσ Διεφκυνςθσ Πιςτοποίθςθσ, ζςτω 

κι αν θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ελζγχων Γάλακτοσ και Κρζατοσ είναι αυτι θ οποία είχε 

διενεργιςει όλουσ τουσ προθγοφμενουσ ελζγχουσ και είχε βεβαιϊςει τισ μθ ςυμμορφϊςεισ τθσ 

επιχείρθςθσ!!! 

Ζτςι, θ ΚΑΣΑΡΡΙΨΗ του ιςχυριςμοφ τθσ επιχείρθςθσ πωσ «το πρόβειο γάλα προζλευςθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οδθγικθκε ςε χοιροτροφικι μονάδα» (βλ. πόριςμα τθσ Διεφκυνςθσ 

Κτθνιατρικισ) και θ επακόλουκθ ΜΗ πρόταςθ για επιβολι ποινισ, οδθγεί ςτο ΑΦΑΛΕ 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ πωσ ο ψευδισ ιςχυριςμόσ τθσ επιχείρθςθσ ζγινε αποδεκτόσ από τθ Διεφκυνςθ 

Πιςτοποίθςθσ και από τον Διευκφνοντα  !!! 
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Αργότερα, αργά το μεςθμζρι τθσ Παραςκευισ 7-6-2019, ενθμερϊκθκα πωσ ιδθ 3 τακτικά και 1 
αναπλθρωματικό μζλοσ του Δ.. είχαν ςυμφωνιςει με τθν παραπάνω «Απόφαςθ 
Διευκφνοντοσ υμβοφλου» για τθν «Άρςθ Προςωρινισ Ανάκλθςθσ Πιςτοποίθςθσ ςτθν 
επιχείρθςθ», θ οποία κα μετεγκρικεί ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ του Δ.. τθσ 14θσ-6-2019. 

Με τθν παραπάνω ΜΕΘΟΔΕΤΗ, τθν ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ τθσ απόφαςθσ του Δ.. (τθσ 138θσ /30-5-

2019) και παρά τθν ΚΑΣΑΡΡΙΨΗ του ιςχυριςμοφ τθσ επιχείρθςθσ πωσ «το πρόβειο γάλα 

προζλευςθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οδθγικθκε ςε χοιροτροφικι μονάδα», θ πλειοψθφία του Δ.. 

του ΕΛΓΟ αποδζχτθκε ςιμερα τον (αποδεδειγμζνα) ΨΕΤΔΗ ΙΧΤΡΙΜΌ τθσ επιχείρθςθσ!  

υνακόλουκα, επειδι κζλω να ςυνεχίςω να κοιτϊ ςτα μάτια τουσ υπαλλιλουσ του ΕΛΓΟ, αλλά 
κυρίωσ και πρωτίςτωσ τουσ Ζλλθνεσ κτθνοτρόφουσ, που μοχκοφν νφχτα/μζρα, 365 μζρεσ το 
χρόνο, υποβάλλω τθν παραίτθςι μου από απλό μζλοσ του Δ.. του ΕΛΓΟ, αρνοφμενοσ να 
ςυμμετάςχω, ζςτω και με αρνθτικι ψιφο,  ςε αποφάςεισ ςυλλογικϊν οργάνων που 
«βαφτίηουν το κρζασ ψάρι».  

 

 
Μπαντισ Ακανάςιοσ 
Γεωπόνοσ 

 
 

 

 

 

  


