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ΘΕΜΑ:              «Τιµές αιγοπρόβειου γάλακτος» 
 
ΣΧΕΤ:           Η Ερώτηση  2704/17.01.2018 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Χαρακόπουλος, 
σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
Η διακίνηση γάλακτος µεταξύ των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. µε σκοπό τη µεταποίηση και την 
παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων ή άλλων τροφίµων δεν αντίκειται στην εθνική και 
ενωσιακή νοµοθεσία. Bάσει του τελωνειακού κώδικα της Ε.Ε., το τελικώς παραγόµενο 
θερµικά επεξεργασµένο γάλα ή γαλακτοκοµικό προϊόν χαρακτηρίζεται ως ελληνικό προϊόν 
από τη στιγµή που οι ποσότητες γάλακτος που εισέρχονται στη χώρα µας, µεταποιούνται 
ουσιωδώς εντός αυτής. 
 
Για τον λόγο αυτόν, η χώρα µας, µετά τη διαβούλευση στο πλαίσιο της Ε.Ε., θέσπισε µε τον 
ν. 4492/2017 την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης του γάλακτος στα γαλακτοκοµικά 
προϊόντα, η οποία θα λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της διαφάνειας της 
αγοράς και της αποφυγής παραπλάνησης του καταναλωτή. Η υποχρεωτική αναγραφή 
προέλευσης θα αφορά στο σύνολο των γαλακτοκοµικών προϊόντων και όχι µόνο στα προϊόντα 
Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), τα οποία τυγχάνουν ήδη ειδικής 
προστασίας. Ως εκ τούτου, θα είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προέλευσης του 
εισαγόµενου γάλακτος που χρησιµοποιήθηκε στην παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων, 
κάτι που δεν ίσχυε µέχρι σήµερα για τα προϊόντα που δεν είναι ΠΟΠ και δεν ήταν δυνατόν 
να απαιτηθεί από τους µεταποιητές-παραγωγούς γαλακτοκοµικών προϊόντων, µε αποτέλεσµα 
να µην µπορεί να ισοσκελιστεί το συνολικό ισοζύγιο γάλακτος στη χώρα.  
 
Όσον αφορά στο σύστηµα ελέγχου της διακίνησης γάλακτος και προϊόντων γάλακτος, 
σηµειώνεται ότι το εν λόγω σύστηµα ρυθµίζεται µέσω των ισοζυγίων εισροών και εκροών στη 
χώρα µας βάσει: 
 
� της αριθ. 175180/15-7-2011 απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Αντικατάσταση της υπ’ 
αριθµ. 296113/2006 (Β΄1414) Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε θέµα ‘Μέτρα για τον 
έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, µεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και 
εµπορίας για το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα’» (Β΄1721/2-8-2011)  

και 
� της αριθ. 1678/111284/14-10-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων «Λεπτοµέρειες εφαρµογής της υπ’ αριθµ. 175180/2011 (Β 
1721) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και ρυθµίσεις σχετικά µε τη διαδικτυακή σύνδεση 
επιχειρήσεων του γαλακτοκοµικού τοµέα στο πληροφοριακό σύστηµα ΑΡΤΕΜΙΣ» (Β΄ 
2257/20-10-2017).  

Σελίδες απάντησης: 6 

Σελίδες συνηµµένων: 

Σύνολο σελίδων:  
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Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Ο.-∆ΗΜΗΤΡΑ, ως αρµόδια αρχή ελέγχου, διαθέτει όλα 
τα στοιχεία, που αφορούν τόσο στις ποσότητες κάθε µορφής γάλακτος που εισάγονται όσο 
και στα προϊόντα, στα οποία αυτές χρησιµοποιούνται, δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο, αποστέλλουν στον Οργανισµό Μηνιαίες ∆ηλώσεις Ισοζυγίου 
Γάλακτος (Μ.∆.Ι.Γ.) ή/και Μηνιαίες ∆ηλώσεις Προµήθειας ειδών γάλακτος και 
γαλακτοκοµικών προϊόντων (Μ.∆.Π.Γ.).  
 
Ως εκ τούτου, ο ΕΛ.Γ.Ο.-∆ΗΜΗΤΡΑ, ως αρµόδιος φορέας, κατά την πραγµατοποίηση των 
ελέγχων που διεξάγει, οφείλει να ελέγχει και την εξακρίβωση της συµµόρφωσης του 
προϊόντος ΦΕΤΑ µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές του και, συνεπώς, οφείλει να ελέγχει, 
µεταξύ άλλων προδιαγραφών, το είδος (πρόβειο ή µίγµα πρόβειου και αίγειου γάλακτος σε 
αναλογία έως 30%), καθώς και την προέλευση του γάλακτος (αιγοπρόβειο γάλα εντός της 
γεωγραφικής ζώνης).   
 
Σηµειώνεται ότι, στο πλαίσιο εφαρµογής της προαναφερθείσας αριθµ.175180/15-7-2011 
ΚΥΑ, 876 επιχειρήσεις γάλακτος υποχρεούνται στην αποστολή των Μηνιαίων ∆ηλώσεων 
Ισοζυγίου Γάλακτος (Μ.∆.Ι.Γ.).  
 
Σκοπός των ισοζυγίων γάλακτος είναι ο έλεγχος της νόµιµης χρήσης όλων των ειδών 
γάλακτος στα διάφορα γαλακτοκοµικά προϊόντα, της τήρησης της συµβατικής τους 
υποχρέωσης για µη χρήση πρώτων υλών προέλευσης τρίτων χωρών για παραγωγή 
γαλακτοκοµικών προϊόντων σε εγκαταστάσεις µεταποίησης που έχουν επιδοτηθεί από εθνικά 
ή κοινοτικά προγράµµατα, της ορθότητας των ισχυρισµών για τη γεωγραφική προέλευση της 
πρώτης ύλης που χρησιµοποιήθηκε στην παραγωγή συγκεκριµένων γαλακτοκοµικών 
προϊόντων και της διακίνησης, διάθεσης και παράδοσης υποπροϊόντων γάλακτος. Τέλος, 
κατόπιν επεξεργασίας των δηλώσεων του ισοζυγίου γάλακτος, εκδίδεται πληθώρα στατιστικών 
πληροφοριών σχετικά µε τα παραγόµενα γαλακτοκοµικά προϊόντα, την πρώτη ύλη που 
χρησιµοποιήθηκε κ.ά.   
 
Αναφέρεται ότι από τον Νοέµβριο του 2015, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα 
αριθµ.1678/111284/14-10-2015 ΥΑ, όλες οι επιχειρήσεις γάλακτος υποχρεούνται στην 
ηλεκτρονική υποβολή του ισοζυγίου γάλακτος, µέσω της εφαρµογής «ΑΡΤΕΜΙΣ». 
 
Σε ό,τι αφορά στους ελέγχους, σηµειώνεται ότι το έτος 2016 πραγµατοποιήθηκαν 263 
έλεγχοι ισοζυγίων σε επιχειρήσεις (30% του συνόλου) που παράγουν γάλα και 
γαλακτοκοµικά προϊόντα, στους 104 από τους οποίους υπήρχαν, λιγότερο ή περισσότερο, 
σοβαρά ευρήµατα και υπάρχει εισήγηση επιβολής προστίµου για 29 περιπτώσεις 
(Αποφάσεις ∆.Σ. ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ 85/08.02.17 θέµα 6 και 93/22.06.17 θέµα 24).  
 
Για το έτος 2016, οι έλεγχοι ισοζυγίων γάλακτος, ανά εποπτεία, έχουν ως εξής: 
 
 

Έλεγχοι ισοζυγίων έτους 2016 

Εποπτεία 
Αριθµός 

Εκθέσεων 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 37 

Κεντρικής & ∆υτικής Μακεδονίας 46 

Θεσσαλίας 52 

Ηπείρου 38 

Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας & Νήσων 30 

Πελοποννήσου & ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας 60 

Σύνολο 263 
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Το έτος 2017, πραγµατοποιήθηκαν 188 έλεγχοι σε επιχειρήσεις γάλακτος, από τους οποίους 
οι 66 παρουσίασαν ευρήµατα και θα γίνει εισήγηση επιβολής προστίµου για 20 
επιχειρήσεις. 
 
Για το έτος 2017, οι έλεγχοι ισοζυγίων γάλακτος, ανά εποπτεία, έχουν ως εξής: 

 

Έλεγχοι ισοζυγίων έτους 2017 

Εποπτεία  
Αριθµός 

Εκθέσεων 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 9 

Κεντρικής & ∆υτικής Μακεδονίας 43 

Θεσσαλίας 32 

Ηπείρου 25 

Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας & Νήσων 40 

Πελοποννήσου & ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας 39 

Σύνολο 188 

 
∆ιευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις γάλακτος έχουν το δικαίωµα να πραγµατοποιούν αγορές 
γάλακτος, οι οποίες δηλώνονται στον ΕΛ.Γ.Ο.-∆ΗΜΗΤΡΑ ως γάλα ελληνικό, γάλα 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, γάλα τρίτων χωρών, σε όποια µορφή και από όποια χώρα επιθυµούν, 
αρκεί να τεκµηριώνουν σε ηµερήσια βάση την ανάλωσή του, ανά προϊόν. Τα παραπάνω 
αποτελούν αντικείµενο των ελέγχων που διενεργεί ο ΕΛ.Γ.Ο.-∆ΗΜΗΤΡΑ. Στους ελέγχους που 
πραγµατοποιούνται δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις επιχειρήσεις που αύξησαν τη χρήση 
εισαγόµενου γάλακτος για την παραγωγή των προϊόντων τους. 
 
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι από ελέγχους που πραγµατοποίησαν οι επόπτες ελεγκτές 
στην περιοχή Αττικής και Πελοποννήσου, τον ∆εκέµβριο του 2017, διαπιστώθηκε ότι δύο (2) 
επιχειρήσεις αγόρασαν γάλα και προϊόντα γάλακτος από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
χωρίς να υποβάλουν στον ΕΛ.Γ.Ο.-∆ΗΜΗΤΡΑ, ως όφειλαν, τη σχετική ∆ήλωση Προµήθειας.  
 
Ειδικότερα: 
Η α΄ επιχείρηση: 

• Γάλα πρόβειο Ιταλίας 2016:                                  243.901 κιλά & 2017:57.030 κιλά 

• Μπασκί 45% 2016:                                              11.476 κιλά 

• Κρέµα γάλακτος πρόβεια 2017:                             87.337 κιλά 

• Γάλα αγελαδινό άπαχο συµπυκνωµένο 36% 2017: 48.420 κιλά 
 
Η β΄ επιχείρηση 

• Γάλα πρόβειο Ιταλίας 2017:                                 566.524 κιλά 
 
Οι ανωτέρω ποσότητες δηλώθηκαν ως ελληνική α’ ύλη και χρησιµοποιήθηκαν παράτυπα 
στην παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων από ελληνικές µεταποιητικές µονάδες. Για όλες 
τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις θα ακολουθηθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και θα 
γίνει εισήγηση επιβολής προστίµου. 
 
Σε ό,τι αφορά στις παραγόµενες ποσότητες γάλακτος, σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής στοιχεία, 
το πρώτο 11µηνο του 2017, οι ποσότητες ελληνικού πρόβειου και γίδινου γάλακτος που 
χρησιµοποιήθηκαν από τις επιχειρήσεις µεταποίησης και παραγωγής τυροκοµικών και 
λοιπών γαλακτοκοµικών προϊόντων ανήλθαν σε 581.543 και 138.085 τόνους, αντίστοιχα. Το 
γάλα αυτό αναλώθηκε κυρίως για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ (78% του πρόβειου και 
42% του γίδινου). Πιο συγκεκριµένα, και σύµφωνα πάντα µε τις Μ.∆.Ι.Γ., η παραγόµενη 
ποσότητα ΦΕΤΑΣ, το 11µηνο του έτους 2017, ανήλθε σε 110.469 τόνους, ενώ παρήχθησαν 
και 11.397 τόνοι λοιπών τυριών ΠΟΠ. Για την παραγωγή τους χρησιµοποιήθηκαν 454.620 
τόνοι πρόβειου και 58.513 τόνοι γίδινου γάλακτος. 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία από τις δηλώσεις εισκοµίσεων, η µέση τιµή του πρόβειου γάλακτος 
στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 0,9577 ευρώ/κιλό και του γίδινου σε 0,5834 ευρώ/κιλό. 
Τα στοιχεία για την Περιφέρεια Θεσσαλίας δείχνουν ότι οι µέσες τιµές διαµορφώθηκαν λίγο 
ψηλότερα και ανήλθαν σε 0,9966 και 0,6209 ευρώ το κιλό αντίστοιχα. 
 
Οι εισαγόµενες ποσότητες πρόβειου και γίδινου γάλακτος που χρησιµοποιήθηκαν για την 
παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων µη ΠΟΠ το πρώτο 11µηνο του έτους 2017, φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα: 
 

 

Συµπερασµατικά, αναφέρεται ότι: 
 

• Οι παραγόµενες ποσότητες πρόβειου και γίδινου γάλακτος στη χώρα µας 
ανταποκρίνονται ως προς την επάρκειά τους στην παραγωγή των προϊόντων ΠΟΠ της 
αντίστοιχης περιόδου. 
 

• Από τα τηρούµενα στοιχεία του Οργανισµού και από τους ελέγχους που διενεργούνται, 
δεν προκύπτει η χρήση εισαγόµενου γάλακτος σε ΠΟΠ προϊόντα. 
 
Σε κάθε περίπτωση, σηµειώνεται ότι το υπάρχον σύστηµα ελέγχων αντιµετωπίζει αντίξοες 
συνθήκες λόγω έλλειψης πόρων τόσο οικονοµικών όσο και ανθρώπινων. Είναι γνωστή η 
υποστελέχωση, τόσο στο κέντρο όσο και στις περιφερειακές υπηρεσίες, των φορέων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) αλλά και των ∆ιευθύνσεων 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ). Παρά ταύτα, οι συνέργειες υπάρχουν τόσο 
µεταξύ ΕΛ.Γ.Ο. - ∆ΗΜΗΤΡΑ και ∆ΑΟΚ όσο και µε τον ΕΦΕΤ. Επιπλέον, αξιοποιείται και η 
συνδροµή του ΣΥΚΑΠ (Συντονιστικού Κέντρου Καταπολέµησης της Απάτης) στην 
προσπάθεια διενέργειας συντονισµένων ελέγχων από κοινά κλιµάκια, παρουσία και της 
οικονοµικής αστυνοµίας, µε στόχο να διασφαλιστεί η τήρηση της νοµιµότητας σε όλα τα 
επίπεδα. Ωστόσο, κι αυτές οι καλές πρακτικές έχουν ανάγκη ενίσχυσης και προς αυτήν την 
κατεύθυνση σχεδιάζονται οι επόµενες πρωτοβουλίες.  
 
Αναλυτικότερα, αναφέρεται ότι η επικοινωνία βάσεων δεδοµένων και ανθρώπων, απαραίτητα 
στοιχεία για την οργάνωση και διεξαγωγή αποτελεσµατικών και στοχευµένων ελέγχων, είναι 
ένα από τα επόµενα βήµατα που θα επιχειρηθούν σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Οικονοµικών, ώστε να αντιµετωπιστούν φαινόµενα παραπλάνησης, ελληνοποιήσεων και 
απάτης, είτε αυτά σχετίζονται µε ενδοκοινοτικό είτε µε εµπόριο τρίτων χωρών. Συγκεκριµένα, 
απαιτείται: 
 

• µία νέα ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των ελεγκτών και 
οπωσδήποτε συνέργειες και συνάσπιση δυνάµεων και εµπειρογνωµοσύνης, καθώς και 

 

• ανταλλαγή πληροφοριών και δεδοµένων όχι µόνο µέσω της ενοποίησης πληροφοριακών 
βάσεων του ΥΠΑΑΤ αλλά ευρύτερα µέσα από την άµεση πρόσβαση και σε δεδοµένα 
άλλων Υπουργείων και φορέων, όπως του Υπουργείου Οικονοµικών.  

 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
(σε τόνους) 

 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΓΑΛΑ 

(σε τόνους)  

ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΡΟΒΕΙΟ Ε.Ε 10.065 10.065 

ΜΠΑΣΚΙ ΠΡΟΒΕΙΟ Ε.Ε. 321 1.765 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ Ε.Ε. 464 928 

ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΒΕΙΑ Ε.Ε. 1,5 15 

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΒΕΙΑ Ε.Ε. 125  

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ  12.773 

ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΓΙ∆ΙΝΟ Ε.Ε. 2.406 2.406 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΙ∆ΙΝΟ Ε.Ε. 25 75 

ΜΠΑΣΚΙ ΓΙ∆ΙΝΟ Ε.Ε. 18 145 

ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙ∆ΙΝΗ Ε.Ε. 2,6 26 

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙ∆ΙΝΗ Ε.Ε. 1.131  

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΓΙ∆ΙΝΟΥ  2.652 
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Όσον αφορά στις τιµές του γάλακτος, σηµειώνεται ότι οι τιµές παραγωγού των κτηνοτροφικών 
προϊόντων, όπως είναι το γάλα, τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά, είναι 
ελεύθερες και διαµορφώνονται σύµφωνα µε τους βασικούς κανόνες της αγοράς (προσφορά 
και ζήτηση). Οποιαδήποτε παρέµβαση του κράτους στη διαµόρφωση των τιµών είναι 
ασυµβίβαστη προς την ενωσιακή νοµοθεσία. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει δυνατότητα 
κρατικής παρέµβασης στον καθορισµό τους.  
 
Τα προϊόντα, τα οποία ανήκουν σε Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), προστατεύονται από τη 
διακύµανση των τιµών ή από κρίσεις της αγοράς µε εφαρµογή µέτρων, τα οποία 
προβλέπονται στις ΚΟΑ, όπως είναι η ενίσχυση εξαγωγών προς τρίτες χώρες, η ιδιωτική 
αποθεµατοποίηση, η δηµόσια παρέµβαση και σε ορισµένους τοµείς, όπως αυτών της 
προβατοτροφίας-αιγοτροφίας και βοοτροφίας µε άµεσες ενισχύσεις στους παραγωγούς.  
 
Η διακίνηση των παραπάνω προϊόντων εντός της Ένωσης είναι ελεύθερη, ενώ οι εισαγωγές 
από τρίτες χώρες είναι ελεύθερες δασµών ή υπόκεινται σε δασµολόγηση, σύµφωνα µε 
διµερείς συµφωνίες µεταξύ των διαφόρων Κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Όσον αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού αιγοπρόβειου γάλακτος, 
σηµειώνεται ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού γαλακτοκοµικού τοµέα 
απαιτεί µία συνολική προσέγγιση, η οποία εκτείνεται από την πρωτογενή παραγωγή, στη 
µεταποίηση και την εµπορία του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων στην αγορά. 
Οι δύο πρώτοι κλάδοι στηρίζονται µέσα από τα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης. Στην 
εξυγίανση της αλυσίδας διακίνησης του γάλακτος, όπου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχει 
διαπιστωθεί ανισορροπία στην κατανοµή της προστιθέµενης αξίας σε όλους τους κρίκους της 
αλυσίδας, αναζητούνται µέτρα στήριξης, τα οποία δεν θα παρεµβαίνουν και δεν θα 
παρεµποδίζουν τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, όπως αυτοί ισχύουν στο πλαίσιο της 
Ε.Ε. 
 
Στη βάση των ανωτέρω, επιβάλλεται να υποβοηθηθεί η ενίσχυση της διαπραγµατευτικής 
δύναµης των κτηνοτρόφων µε: 
 
α) τη δηµιουργία οµάδων παραγωγών, µέσα από τις οποίες θα πραγµατοποιούνται 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις µε τους αγοραστές γάλακτος υπό όρους ισότητας. Η ενίσχυση 
της διαπραγµατευτικής δύναµης των παραγωγών µέσα από τη δηµιουργία οργανώσεων 
παραγωγών είναι µία διαδικασία που απαιτεί χρόνο για να αποβεί αποτελεσµατική. Ο 
βαθµός οργάνωσης στον κτηνοτροφικό κλάδο σαφώς και υπολείπεται του αναγκαίου και 
απαραίτητου βαθµού αποτελεσµατικότητας. Αυτή όµως η οργάνωση και η κουλτούρα 
συνεννόησης και συνεργασίας είναι πρωτοβουλία των ιδίων των παραγωγών, ενώ ο θεσµικός 
ρόλος του ΥΠΑΑΤ είναι να παράσχει τυχόν εργαλεία θεσµικά ή χρηµατοδοτικά  
 
και 
 
β) τη δηµιουργία διεπαγγελµατικών οργανώσεων στον γαλακτοκοµικό τοµέα, µέσα από τις 
οποίες όλοι οι εµπλεκόµενοι παράγοντες θα συζητούν και θα αποφασίζουν ισότιµα για όλα 
τα θέµατα που τους αφορούν άµεσα και θα επιλύουν ζητήµατα, όπως οι συµβολαιακές 
σχέσεις µεταξύ παραγωγών και µεταποιητών, οι αναγκαίες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, η 
οργανωµένη και συντονισµένη µέριµνα για την ενίσχυση των εξαγωγών των ελληνικών 
γαλακτοκοµικών προϊόντων κ.ά.  
 
Οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις είναι ένας από τους θεσµούς, ο οποίος ενδέχεται να 
λειτουργήσει και προς την κατεύθυνση του αυτοελέγχου της αγοράς. Ειδικά σε περιόδους, 
όπου η δηµόσια διοίκηση βιώνει έντονα τα φαινόµενα της υποστελέχωσης και της έλλειψης 
πόρων, αναδεικνύεται ακόµη περισσότερο η ανάγκη του αυτοελέγχου της αγοράς. Ο 
αυτοέλεγχος, εντούτοις, προϋποθέτει συνεννόηση, εµπιστοσύνη, αποτελεσµατική επικοινωνία 
και χάραξη κοινής στρατηγικής. Η ίδια η αγορά γνωρίζει αυτό, το οποίο πολλές φορές ο 
επίσηµος έλεγχος δεν µπορεί να διαπιστώσει.  
 
Ωστόσο, δεν είναι ευοίωνο το γεγονός ότι κατατέθηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων δύο αντικρουόµενες αιτήσεις αναγνώρισης διεπαγγελµατικών οργανώσεων για 
τη ΦΕΤΑ. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί ζήτηµα ζωτικής σηµασίας όλοι οι εµπλεκόµενοι 
φορείς να έλθουν σε εθνική συνεννόηση για τη δηµιουργία µίας Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής 
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Οργάνωσης για τη ΦΕΤΑ, η οποία θα ισορροπεί στους κόλπους της όλα τα αντικρουόµενα 
συµφέροντα σε µία ενιαία στρατηγική. Κάθε άλλη διασπαστική τακτική είναι καταδικασµένη 
να ναυαγήσει.  
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Βουλευτή κ. Μ. Χαρακόπουλο 
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