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ΘΔΜΑ: Αζξφεο εηζαγσγέο αηγνπξφβεηνπ γάιαθηνο θαη πιεκκειείο έιεγρνη
νδεγνχλ ζε εθηεηακέλα θαηλφκελα λνζείαο ζηελ αγνξά ησλ ηπξνθνκηθψλ
πξντφλησλ, παξαπιάλεζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζε ζεκαληηθή πηψζε ηεο
ηηκήο παξαγσγνχ.
Αλππεξάζπηζηνη νη Έιιελεο θηελνηξφθνη ζηα ρέξηα επηηήδεησλ
κεζαδφλησλ - εηζαγσγέσλ γάιαθηνο παξαθνινπζνχλ κε αγσλία ηε
ζπζηεκαηηθή κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ γάιαθηνο πνπ παξάγνπλ. Δθηεηακέλα
θαηλφκελα λνζείαο ζηελ αγνξά ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ νδεγνχλ ζε
ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηηκήο παξαγσγνχ.
Όπσο θαηαγγέιινπλ εθπξφζσπνη θηελνηξνθηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο
ρψξαο, ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ηεξάζηηεο πνζφηεηεο αηγνπξφβεηνπ γάιαθηνο
εηζάγνληαη αζξφα ζηε ρψξα καο. Δθκεηαιιεπφκελνη ηνπο πιεκκειείο
ειέγρνπο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο Πνιηηείαο, νξηζκέλνη εηζαγσγείο κε
αζέκηηεο

θαη

παξάλνκεο

ειιελνπνηήζνπλ

κεγάιεο

πξαθηηθέο
πνζφηεηεο

θαη
ηνπ

κεζνδεχζεηο
γάιαθηνο

επηρεηξνχλ
πνπ

λα

εηζάγνπλ.

Πξνθαινχλ έηζη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα θαηλφκελα λφζεπζεο ηεο αγνξάο
θαη ζηξέβισζεο ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηαζηξνθηθά
θαη παξαπιαλεηηθά εηο βάξνο ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ
αληίζηνηρα.
Μεγάια ηα θέξδε ησλ επηηήδεησλ απαηεψλσλ απφ ηηο πξαθηηθέο
απηέο. Οη "αεηνλχρεδεο" πνπ εηζάγνπλ θαη ειιελνπνηνχλ αηγνπξφβεην γάια
ην πξνζθέξνπλ ζε ηηκή 0,72-0,74 €/ιίηξν παξαδνηέν ζηελ πφξηα ηνπ

ηπξνθνκείνπ. Τελ ίδηα ζηηγκή ε ηηκή ηνπ εγρψξηνπ γάιαθηνο ζηελ αξρή ηεο
γαιαθηνθνκηθήο πεξηφδνπ θπκαίλνληαλ απφ 0,96 – 1,05 €/ ιίηξν.
Γε

δηζηάδνπλ

λα

πξνζεγγίζνπλ

αθφκα

θαη

ηπξνθφκνπο

πνπ

παξαζθεπάδνπλ απνθιεηζηηθά ΦΔΤΑ ή άιια Π.Ο.Π. ηπξηά. Γλσξίδνληαο φηη
ε ρξήζε ηέηνηνπ γάιαθηνο γηα ηα ελ ιφγσ ηπξηά είλαη παξάλνκε θαη πνηληθά
θνιάζηκε, πξνζπαζνχλ λα δειεάζνπλ ηνπο ηπξνθφκνπο πξνηείλνληάο ηνπο
πεξηζζφηεξα θέξδε κε ιηγφηεξν θφπν. Τν ίδην πξνηείλνπλ θαη ζε
θηελνηξφθνπο - αηγνπξνβαηνηξφθνπο, ψζηε νη ηειεπηαίνη λα εκθαλίζνπλ
απμεκέλε

παξαγσγή.

Έηζη,

λα

εθκεηαιιεπηνχλ

γηα

ην

επηπιένλ

"πιαζκαηηθά" ηδηνπαξαγφκελν γάια ηε δηαθνξά ηηκήο πνπ απνιακβάλνπλ
ζε ζπκθσλία πνπ ήδε έρνπλ κε ηνλ ηπξνθφκν ηνπο, ε νπνία είλαη θαηά
πνιχ

πςειφηεξε

απφ

απηή

ηνπ

εηζαγνκέλνπ

(ηνπιάρηζηνλ

θαηά

0,20€/ιίηξν).
Θχκαηα

απηψλ

ησλ πξαθηηθψλ,

ησλ

αζξφσλ

εηζαγσγψλ

θαη

ειιελνπνηήζεσλ εηζαγφκελνπ γάιαθηνο είλαη νη λνκνηαγείο παξαγσγνί θαη
επηρεηξεκαηίεο ηπξνθφκνη. Γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ αζέκηην απηφλ
αληαγσληζκφ, αλαγθάδνληαη λα κεηψζνπλ ηελ ηηκή ηνπ παξαγσγνχ.
Αδχλαηνη λα αληηδξάζνπλ απνηειεζκαηηθά, εμαηηίαο θαη ηεο δηθήο ηνπο
νξγαλσηηθήο

αδπλακίαο

ζε

παλειιήλην

επίπεδν,

νη

Έιιελεο

αηγνπξνβαηνηξφθνη δέρνληαη ζρεδφλ κνηξνιαηξηθά ηηο εηο βάξνο ηνπο
εμειίμεηο.
Ήδε, ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηεο Παλζεζζαιηθήο Οκνζπνλδίαο
θαη εθπξνζψπνπο πνιιψλ άιισλ πξσηνβάζκησλ θηελνηξνθηθψλ θνξέσλ,
ε ηηκή ηνπ αηγνπξφβεηνπ γάιαθηνο γηα ηνπο παξαγσγνχο κεηψζεθε απφ ηελ
αξρή ηνπ έηνπο έσο θαη 0,10 – 0,14 €/ ιίηξν. Όπσο νη ίδηνη θαηαγγέιινπλ,
νξηζκέλεο κηθξέο θαη κεγάιεο ηπξνθνκηθέο επηρεηξήζεηο, επηθαινχκελεο ηα
θαηλφκελα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ θαη αζξφσλ εηζαγσγψλ αηγνπξφβεηνπ
γάιαθηνο, κεηψλνπλ ζπζηεκαηηθά ηηο ήδε ζπκθσλεκέλεο ηηκέο ζηνπο
παξαγσγνχο. Οη ηειεπηαίνη απέλαληη ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο δελ κπνξνχλ λα
αληηδξάζνπλ, δηφηη βξίζθνληαη ζην κέζν ηεο γαιαθηνθνκηθήο πεξηφδνπ θαη
είλαη αδχλαην λα επαλαδηαπξαγκαηεπηνχλ ή θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιιε
εηαηξεία.
Τα θαηλφκελα απηά εγθπκνλνχλ ζνβαξνχο θηλδχλνπο ζην θαιχηεξα
νξγαλσκέλν

παξαγσγηθφ

κνληέιν

θαζεηνπνηεκέλεο

παξαγσγηθήο

δηαδηθαζίαο ηεο ρψξαο θαη ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ εηδηθφηεξα. Απηφ

δειαδή ηεο γαιαθηνπαξαγσγηθήο αηγνπξνβαηνηξνθίαο θαη ηεο παξαγσγήο
ΦΔΤΑΣ θαη άιισλ Π.Ο.Π. θαη κε ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ πςειήο
δηαηξνθηθήο θαη νηθνλνκηθήο αμίαο. Υπνλνκεχνπλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο
κφληκεο

ζέζεηο

εξγαζίαο

ζηελ

νξεηλή

θαη

εκηνξεηλή

Διιάδα,

ελψ

απαμηψλνπλ επελδχζεηο δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ πνπ ζηήζεθαλ ηα ηειεπηαία
ηξηάληα

ρξφληα

ηφζν

κε

εζληθνχο

φζν

θαη

επξσπατθνχο
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Δπηδεηλψλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηε δχζθνιε ζέζε πνπ έρνπλ πεξηέιζεη νη
θηελνηξφθνη εμαηηίαο θαη ηεο ππεξθνξνιφγεζεο θαη ησλ απμεκέλσλ
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ ηνπο επέβαιε ε ζεκεξηλή Κπβέξλεζε.
Γηνγθψλνπλ ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο ππαίζξνπ
απφ ηνπο ειάρηζηνπο ελαπνκείλαληεο λένπο. Οη ηειεπηαίνη ςπρνινγηθά
απνγνεηεπκέλνη θαη νηθνλνκηθά "ηζαθηζκέλνη" αλαδεηνχλ θαιχηεξε ηχρε
θπξίσο ζην εμσηεξηθφ. Τξνθνδνηείηαη θαη επηηείλεηαη έηζη επηθίλδπλα ην
δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα ηεο παηξίδαο καο, πνπ είλαη θαη ην κείδνλ φισλ
εζληθφ πξφβιεκα, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.
Σχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ησλ θηελνηξφθσλ, αζξφεο εηζαγσγέο
γάιαθηνο, κέξνο ηνπ νπνίνπ ζηε ζπλέρεηα παξαλφκσο ειιελνπνηείηαη,
γίλνληαη ηφζν απφ ηνπο δηαζπλνξηαθνχο ζηαζκνχο ηεο ρψξαο κε ηε
Βνπιγαξία θαη ηα Σθφπηα, φζν θαη απφ ην ιηκάλη ηεο Ηγνπκελίηζαο.
Παξφια απηά θαη ε ίδηα ε Πνιηηεία δελ αληηιακβάλεηαη ηελ
θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο. Μεζνχζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νθείιεη ην
ζπληεηαγκέλν θξάηνο λα παηάμεη ηέηνηνπ είδνπο παξάλνκα θαη εζληθά
επηδήκηα θαηλφκελα πνπ ρξνλίδνπλ. Δίλαη θαηαζηξνθηθά γηα ηελ ειιεληθή
χπαηζξν, ηελ εζληθή καο νηθνλνκία θαη ιεηηνπξγνχλ εηο βάξνο ηεο εγρψξηαο
παξαγσγήο, ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ.
Δπειδή ε αηγνπξνβαηνηξνθία, κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηε ΦΔΤΑ θαη ηα
άιια 19 Π.Ο.Π. ηπξνθνκηθά πξντφληα, απνηειεί ηε κεγαιχηεξε βαξηά
βηνκεραλία ηεο ρψξαο, κε πεξηζζφηεξν ηνπ ελφο δηο επξψ εηήζην ηδίξν θαη
πιένλ ησλ ηεηξαθνζίσλ ρηιηάδσλ κφληκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ ειιεληθή
πεξηθέξεηα,
Δπειδή γηα ηελ παξαζθεπή ησλ Π.Ο.Π. ηπξηψλ καο πξέπεη λα
ηεξνχληαη νη απζηεξέο ζπλζήθεο θαη θαλφλεο ηπξνθφκεζεο θαη νη
πξνδηαγξαθέο ηνπ αηγνπξφβεηνπ γάιαθηνο ππνρξεσηηθά αηγνπξνβάησλ
εγρψξησλ θπιψλ, ειεπζέξαο βνζθήο, παξαδνζηαθά εθηξεθνκέλσλ ζηελ
επεηξσηηθή Διιάδα θαη ην λεζί ηεο Λέζβνπ,

Δπειδή ε ειιελνπνίεζε εηζαγφκελνπ αηγνπξφβεηνπ γάιαθηνο είλαη
πξάμε αλήζηθε, παξάλνκε θαη πνηληθά θνιάζηκε,
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ζπκθέξνληα ησλ θηελνηξφθσλ, ησλ γεσξγψλ, ησλ ηπξνθφκσλ, ησλ
εκπφξσλ, ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ, ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ –
ηνπξηζηψλ ηεο παηξίδαο καο,
Δπειδή ε Πνιηηεία έρεη ππνρξέσζε λα δηαθπιάηηεη ηνπο θαλφλεο
πγηνχο αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά κε ηνπο απαξαίηεηνπο απζηεξνχο
ειέγρνπο ζηα ηζνδχγηα θαη θαηά ηε δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ,
Δπειδή κε ηνπο ειέγρνπο απηνχο δηαθπιάηηνληαη ην εηζφδεκα θαη νη
εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο ησλ Διιήλσλ παξαγσγψλ θαη ησλ
νηθνγελεηψλ

ηνπο

πνπ
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απηή
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αγσλίδνληαη

θπξηνιεθηηθά γηα ηελ επηβίσζή ηνπο,
Δπειδή νη έιεγρνη ησλ ηζνδπγίσλ γάιαθηνο πνπ δηελεξγήζεθαλ ην
2015 ήηαλ θαηά 25% κεησκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ 2014,
Δπειδή νη αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε αξρέο θαη ππεξεζίεο ειέγρσλ
ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη δηαθίλεζεο απηήο είλαη
πνιπθεξκαηηζκέλεο θαη πνιπδηαζπαζκέλεο ζε δηάθνξα Υπνπξγεία (ΥπΑΑΤ,
ΥπΑΝ, ΥπΟΙΚ), κε ζπλέπεηα ηε ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα, ηε δηάζπαζε
δπλάκεσλ, ηε βξαδχηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ
ελεξγεηψλ ειέγρνπ πνπ είλαη αλαγθαίεο,
Δπειδή νη λνζείεο θαη ειιελνπνηήζεηο ρξνλίδνπλ ζηελ αγξνηηθή καο
νηθνλνκία θαη ιακβάλνπλ ρψξα απφ ηε δηαδξνκή κεηαμχ ησλ ζπλφξσλ έσο
θαη ην πηάην ηνπ θαηαλαισηή,
Δρωηώνηαι οι κ.κ. Τποσργοί:
1. Πφζν ζεκαληηθφ ζεσξείηε ην πξφβιεκα θαη πφζν ζπκκεξίδεηαη ε
Κπβέξλεζε ηηο αλεζπρίεο γηα θαηλφκελα αζξφσλ εηζαγσγψλ θαη
ειιελνπνηήζεσλ

αηγνπξφβεηνπ

γάιαθηνο

πνπ

θαηαγγέιινπλ

ζπιινγηθά φξγαλα ησλ θηελνηξφθσλ; Σπκθσλείηε φηη πιήηηνληαη
ζθφδξα

ηα

δίθαηα

ησλ

παξαγσγψλ,

ηνπ

θξάηνπο

θαη

ησλ

θαηαλαισηψλ;
2. Δάλ ζπκθσλείηε, πψο πξνηίζεηαη ε Κπβέξλεζε λα πξνζηαηέςεη ηνπο
Έιιελεο παξαγσγνχο θαη ηελ εγρψξηα παξαγσγή απφ ηηο αζξφεο
εηζαγσγέο αηγνπξφβεηνπ γάιαθηνο θαη απφ ηηο ειιελνπνηήζεηο; Πψο
πξνηίζεζηε λα πξνζηαηέςεηε ηνπο θαηαλαισηέο πνπ πέθηνπλ

ζχκαηα παξαπιάλεζεο απφ επηηήδεηνπο, νη νπνίνη εθκεηαιιεχνληαη
ηελ έληνλε επηζπκία ησλ θαηαλαισηψλ λα επηιέγνπλ απζεληηθά
ειιεληθά πξντφληα;
3. Πξνηίζεζηε λα απζηεξνπνηήζεηε ηηο πνηλέο γηα ηνπο παξαβάηεο ηεο
θείκελεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίνη δηαπξάηηνπλ
νηθνλνκηθφ

έγθιεκα

θαη

παξαπιαλνχλ

ζπζηεκαηηθά

ηνπο

αλππνςίαζηνπο πνιίηεο;
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πξνυπνζέζεηο

παξαγσγήο ηεο πξψηεο χιεο θαη παξαζθεπήο ησλ ηειηθψλ Π.Ο.Π.
ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηε ρψξα; Πνηεο νη ελέξγεηεο θαη νη δξάζεηο
ηνπ ΥπΑΑΤ γηα ηε δηαζθάιηζε θαη ελίζρπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ
απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηξνθή ησλ δψσλ, ζηελ παξαγσγή ηνπ
αηγνπξφβεηνπ γάιαθηνο θαη ζηελ παξαζθεπή ησλ ηειηθψλ Π.Ο.Π.
ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη πνηνη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη ζε φια ηα
ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο απηήο δηαδηθαζίαο; Υπάξρνπλ ν αλαγθαίνο
κεραληζκφο θαη ν καθξφρξνλνο ζρεδηαζκφο πνπ ζα εγγπψληαη ηε
δηαζθάιηζε θαη πξνζηαζία ησλ ζπλζεθψλ, πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ
πξνδηαγξαθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία; Πνηνη
είλαη απηνί;
5. Τη κέηξα πξνηίζεηαη λα πάξεη ε Κπβέξλεζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
Διιήλσλ θαηαλαισηψλ απφ ηε λνζεία θαη ηηο παξαπιαλεηηθέο
εηηθέηεο ησλ επηηήδεησλ;
6. Πφζνπο ειέγρνπο ζηα ηζνδχγηα γάιαθηνο θαη ζε πφζεο επηρεηξήζεηο
δηελήξγεζε γηα ην 2016 θαη ην 2017 ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΥπΑΑΤ
θαη πφζεο παξαβάζεηο θαηαγξάθεθαλ;
7. Τη κέηξα έρνπλ ιεθζεί ζηα ηεισλεία ηεο ρψξαο ζρεηηθά κε ηνλ
έιεγρν

παξάλνκσλ

ειιελνπνηήζεσλ

εηζαγφκελσλ

αγξνηηθψλ

πξντφλησλ;
8. Πξνηίζεζηε λα πξνρσξήζεηε ζηε δεκηνπξγία εληαίνπ κεραληζκνχ
ειέγρσλ ζηελ αγνξά αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα θαιχπηεη ηελ
παξαγσγή, ηε κεηαπνίεζε θαη ηε δηαθίλεζή ηνπο απφ ην ρσξάθη έσο
θαη ην πηάην ηνπ θαηαλαισηή;
9. Τη πξνγξακκαηηζκφο ππάξρεη γηα ην 2018 θαη ζε πνην ζηάδην ηεο
πινπνίεζεο

βξίζθεηαη;

Υπάξρεη

κεζνκαθξνπξφζεζκνο

νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη πάηαμε ηνπ

ρξφληνπ απηνχ θαηλνκέλνπ ησλ ειιελνπνηήζεσλ πνπ ζηξαγγαιίδεη
ηελ

εγρψξηα

παξαγσγή

θαη

ηνπο

Έιιελεο

γεσξγνχο

θαη

θηελνηξφθνπο;
Δπίζεο δεηψ λα θαηαηεζνχλ ζηε Βνπιή θαη λα κνπ θνηλνπνηεζνχλ ηα
έγγξαθα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηηο απαληήζεηο ζαο ζηα εξσηήκαηα πνπ ζαο
έζεζα.

Αζήλα 26/01/2018

