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Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ι. Φωτήλας, σας
πληροφορούµε τα εξής:
Όσον αφορά στη στήριξη του κτηνοτροφικού κλάδου, σηµειώνεται ότι το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) λαµβάνει µέτρα που στοχεύουν στη διευθέτηση
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο εν λόγω κλάδος και, συγκεκριµένα, στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας, τη βελτίωση του εισοδήµατος των
κτηνοτρόφων και την αναβάθµιση των υποδοµών τους.
Βασικά εργαλεία για την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων είναι το Υποµέτρο 6.1
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», το Υποµέτρο 4.2 «Επενδύσεις στη µεταποίηση/ εµπορία
ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», ο Αναπτυξιακός Νόµος 4399/2016, τα Μέτρα
Προώθησης-Προβολής αγροτικών προϊόντων, καθώς και µία σειρά από θεσµικές
παρεµβάσεις, όπως η προώθηση και η στήριξη της δηµιουργίας οµάδων παραγωγών µέσα
από τις οποίες θα στηριχθεί η διαπραγµατευτική ικανότητα των παραγωγών. Μέσω της
δηµιουργίας διεπαγγελµατικών οργανώσεων όλοι οι εµπλεκόµενοι παράγοντες θα
διαβουλεύονται και θα αποφασίζουν ισότιµα για όλα τα θέµατα που τους αφορούν άµεσα και
θα επιλύουν ζητήµατα, όπως οι συµβολαιακές σχέσεις µεταξύ παραγωγών και µεταποιητών,
ο ουσιαστικός αυτοέλεγχος της αγοράς, οι αναγκαίες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, η
οργανωµένη και συντονισµένη µέριµνα για την ενίσχυση των εξαγωγών των ελληνικών
κτηνοτροφικών προϊόντων κ.ά.
Επίσης, σε εφαρµογή του άρθρου 52 του Κανονισµού (ΕE) αριθµ. 1307/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, προβλέπεται η χορήγηση συνδεδεµένης
στήριξης στους κτηνοτρόφους βοοτροφικών και αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων.
Συγκεκριµένα:

Τοµέας βοοτροφίας
Σε εφαρµογή του άρθρου 52 του Κανονισµού (ΕE) αριθµ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κεφαλαίου 5 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
639/2014 της Επιτροπής, προβλέπεται η χορήγηση συνδεδεµένης ενίσχυσης στον τοµέα του
βόειου κρέατος µέχρι το 2020. Σκοπός της εν λόγω ενίσχυσης είναι η διατήρηση της
εγχώριας παραγωγής του βόειου κρέατος στα τρέχοντα επίπεδα παραγωγής και, παράλληλα,
η αξιοποίηση του αναπαραγωγικού δυναµικού της χώρας µας µε σταδιακή βελτίωση του
εµπορικού ισοζυγίου. Για το έτος 2017 και µετά, η χορήγηση της συνδεδεµένης ενίσχυσης
στον τοµέα των βοοειδών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
που θεσπίστηκαν µε την αριθµ. 1639/65123/15-6-2017 απόφαση του Υπουργού και
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Λεπτοµέρειες εφαρµογής της
χορήγησης συνδεδεµένης ενίσχυσης στον τοµέα του βόειου κρέατος σύµφωνα µε το άρθρο
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-252 του Κανονισµού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
και το κεφάλαιο 5 του Κανονισµού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και
εφεξής.» (Β΄ 2212/2017). Ο ετήσιος προϋπολογισµός της συνδεδεµένης ενίσχυσης για το
έτος 2017 που θα χορηγηθεί στους δικαιούχους βοοτρόφους, ανέρχεται σε 36.336.635 €.

Τοµέας αιγοπροβατοτροφίας
Σε εφαρµογή του άρθρου 52 του Κανονισµού (ΕE) αριθµ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κεφαλαίου 5 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
639/2014 της Επιτροπής, προβλέπεται η χορήγηση συνδεδεµένης ενίσχυσης στον τοµέα
πρόβειου και αίγειου κρέατος µέχρι το 2020. Σκοπός της εν λόγω ενίσχυσης είναι η
διατήρηση της εγχώριας παραγωγής του πρόβειου και αίγειου κρέατος στα τρέχοντα επίπεδα
παραγωγής. Για το έτος 2017 και µετά, η χορήγηση της συνδεδεµένης ενίσχυσης στον τοµέα
της αιγοπροβατοτροφίας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις,
που θεσπίστηκαν µε την αριθµ. 1629/64708/2017 απόφαση του Υπουργού και
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Καθορισµός λεπτοµερειών
χορήγησης της συνδεδεµένης ενίσχυσης στον τοµέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύµφωνα
µε το άρθρο 52, του Κανονισµού (ΕΕ) 1307/2013 του Συµβουλίου και το κεφάλαιο 5 του
Κανονισµού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017» (Β΄ 2127/21-06-2017). Ο
ετήσιος προϋπολογισµός της συνδεδεµένης ενίσχυσης για το έτος 2017 που θα χορηγηθεί
στους δικαιούχους αιγοπροβατοτρόφους, ανέρχεται σε 50.978.015 €.
Επίσης, ο Εκτελεστικός Κανονισµός (EE) αριθµ. 1337/2013 της Επιτροπής θεσπίζει
κανόνες σχετικά µε την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης στην
επισήµανση νωπών, διατηρηµένων µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένων κρεάτων και,
συγκεκριµένα, για τα προβατοειδή και αιγοειδή η ένδειξη «Εκτροφή» αναφέρεται στο Κράτος
Μέλος ή στην τρίτη χώρα όπου έλαβε χώρα η τελευταία περίοδος εκτροφής, διάρκειας
τουλάχιστον έξι µηνών, ή, σε περίπτωση που το ζώο έχει σφαγεί σε ηλικία µικρότερη των έξι
µηνών, στο Κράτος Μέλος ή στην τρίτη χώρα όπου έλαβε χώρα η συνολική εκτροφή.
Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1337/2013,
«Ελληνικά» δύναται να επισηµανθούν τα κρέατα µόνο εάν αποδεικνύεται από την
επιχείρηση, µε τρόπο ικανοποιητικό, ότι το κρέας έχει αποκτηθεί από ζώα που έχουν
γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην Ελλάδα.
Πλέον των ανωτέρω, επισηµαίνεται ότι η προώθηση της κτηνοτροφίας, η οποία αποτελεί µία
από τις βασικές στρατηγικές επιλογές του ΥΠΑΑΤ, αποτυπώθηκε τόσο στο σχέδιο
Στρατηγικής του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020,
όσο και στο εγκεκριµένο από την Ε.Ε. Πρόγραµµα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα
www.agrotikianaptixi.gr.
Αναλυτικότερα, αναφέρεται ότι ως βασικός στόχος για την ανάπτυξη της γεωργίας και της
κτηνοτροφίας τέθηκε η στήριξη σε «Αγρο-διατροφικά προϊόντα που έως σήµερα
διαµορφώνουν αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο (κυρίως κτηνοτροφικά ή που επηρεάζουν την
κτηνοτροφία)», µε στόχο κυρίως την αύξηση της εγχώριας παραγωγής ή/και την
αντικατάσταση των εισαγόµενων προϊόντων µε συναφή ανταγωνιστικότερα (ποιότητα, χαµηλό
κόστος) εγχώρια προϊόντα.
Η στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη την περίοδο 2014-2020 έχει ιεραρχήσει υψηλά
στις επιλογές της τη µετατροπή του αρνητικού ισοζυγίου εισαγωγώ-εξαγωγών στον αγροτικό
τοµέα σε θετικό, θέτοντας έναν διττό στόχο:
•
αφενός να παρέµβει για να διατηρήσει ή/και βελτιώσει τα θετικά οφέλη από την
αύξηση των εξαγωγών των αγρο-διατροφικών προϊόντων που ήδη εξάγονται και έχουν
συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών χωρών
και
•
αφετέρου να αυξήσει την παραγωγικότητα των προϊόντων που διαµορφώνουν αρνητικά
το εµπορικό ισοζύγιο, δηµιουργώντας µία σχετική εσωτερική αυτάρκεια, αλλά και
ενισχύοντας µε τις κατάλληλες δράσεις τις προϋποθέσεις αντικατάστασης των εισαγόµενων
προϊόντων µε ανταγωνιστικότερα (κόστους, ποιότητας και εµφάνισης εγχώριων).
Η στόχευση για την πρώτη κατηγορία αγροτικών προϊόντων αφορά σε όλο το αγροδιατροφικό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των κτηνοτροφικών προϊόντων. Τα εγχώρια
παραγόµενα αγρο-διατροφικά προϊόντα έχουν ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τα οποία
θα αναδειχθούν µέσω:
α) της παραγωγής ανταγωνιστικού (ποιότητα, κόστος, εµφάνιση, ιδιαιτερότητα κ.λπ.)
αγροτικού προϊόντος, µε σταθερά και αναγνωρίσιµα χαρακτηριστικά και ποσότητες, οι
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-3οποίες θα ικανοποιούν τη διεθνή και εσωτερική αγορά και θα διατηρούν την αύξηση της
προστιθέµενης αξίας τους εντός της χώρας,
β) της διαφοροποίησης προς νέα και καινοτόµα αγροτικά προϊόντα, τα οποία απαιτούν οι
καταναλωτές στις εγχώριες και διεθνείς αγορές και
γ) της διείσδυσης στις διεθνείς αγορές και της διεκδίκησης µεγαλύτερου µεριδίου αυτών.
Οι παρεµβάσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου θα υλοποιούνται σε συνέργεια µε τις
δράσεις των συνολικότερων εθνικών επιλογών για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος, την προώθηση των εξαγωγών και τη δηµιουργία ελληνικού “brand name”.
Για τη δεύτερη κατηγορία προϊόντων που αφορά κυρίως σε συγκεκριµένα κτηνοτροφικά
προϊόντα (βόειο και χοιρινό κρέας κυρίως καθώς και αγελαδινό γάλα) ή προϊόντα που
συνδέονται άµεσα µε την κτηνοτροφία (ζωοτροφές), το ΥΠΑΑΤ θα παρέµβει µε µία ευρύτατη
δέσµη δράσεων, παρεµβαίνοντας τόσο στις κτηνοτροφικές και µεικτές αγροτικές
εκµεταλλεύσεις, όσο και στη µεταποίηση των κτηνοτροφικών προϊόντων.
Βασική προτεραιότητα αποτελεί η επίλυση του διαρθρωτικού προβλήµατος της ηλικιακής
σύνθεσης του γεωργο-κτηνοτροφικού τοµέα µε την παροχή κινήτρων στο µέτρο των νέων
γεωργών, το οποίο έχει ήδη προκηρυχθεί δύο φορές (µε διαθέσιµους πόρους 300 εκατ. € και
µε αυξηµένα ποσά ενίσχυσης έναντι λοιπών δικαιούχων για τους νέους γεωργούς που θα
συµµετάσχουν σε επενδυτικά προγράµµατα), κατά προτεραιότητα, σε νέους αγροτικών ή µη
περιοχών, που θέλουν να ασχοληθούν µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία αλλά και µε την
επαγγελµατική τους κατάρτιση (µέτρο κατάρτισης, το οποίο έχει, επίσης, προκηρυχθεί) µέσω
του συστήµατος συµβουλών (µέτρο γεωργικών συµβουλών) που θα τους υποστηρίζει.
Επίσης, έχουν σχεδιαστεί παρεµβάσεις όσον αφορά στην έµµεση µείωση του κόστους,
παρέχοντας κίνητρα κυρίως για:
• εκσυγχρονισµούς γεωργο-κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και καθετοποιήσεις µονάδων
στα µέτρα των σχεδίων βελτίωσης (έχει ήδη προκηρυχθεί µε 318 εκατ. €) και της
µεταποίησης (έχει ήδη προκηρυχθεί µε 150 εκατ. € για επενδύσεις άνω των 600 χιλ. €)
αντίστοιχα,
• παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, έτσι ώστε να µειωθεί το υψηλό κόστος
ενέργειας (στο µέτρο σχεδίων βελτίωσης),
• συλλογική χρήση και επεξεργασία των αποβλήτων των γεωργο-κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων (συνδυασµός των µέτρων οµάδες παραγωγών και σχέδια βελτίωσης),
• τυπικές και άτυπες συνεργασίες (οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, συνεργατικά
σχήµατα, επιχειρησιακές οµάδες στα µέτρα των οµάδων παραγωγών, που έχει ήδη
προκηρυχθεί µε 25 εκατ. €, και της συνεργασίας που θα προκηρυχθεί άµεσα).
Επιπρόσθετα, έχουν σχεδιαστεί γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις, όπως στην κτηνοτροφία, για
την ορθολογική διαχείριση βοσκοτόπων, µε στόχο την αυτάρκεια σε ζωοτροφές, καθώς,
επίσης, και δράσεις για τη διατήρηση των εγχώριων φυλών.
Προτεραιότητα, επίσης, δίνεται στις καλλιέργειες που παρέχουν µεγάλη δυνατότητα
υποκατάστασης εισαγωγών (λόγω υψηλής τιµής εισαγωγής), όπως οι ζωοτροφές ή λόγω της
δυνατότητας ανταγωνιστικής παραγωγής τους στην Ελλάδα (πχ κτηνοτροφικά ψυχανθή
κ.λπ.).
Παράλληλα, έχει επισηµανθεί η σηµασία της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην παραγωγή
τοπικών-ποιοτικών γεωργικών προϊόντων στις ορεινές-ηµιορεινές περιοχές, καθώς, επίσης,
και των τοπικών φυλών ζωικού κεφαλαίου στην ενίσχυση του δυναµικού προσαρµογής στην
αλλαγή του κλίµατος και στις ασθένειες.
Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, υλοποιούνται δύο
προγράµµατα για την κτηνοτροφία από τη ∆ιεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και
Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ. Συγκεκριµένα:
Α. Η ∆ράση 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία»
Έχει ήδη εκδοθεί το θεσµικό πλαίσιο για τη συνέχιση των προγραµµάτων Γενετικής
Βελτίωσης, µε σκοπό την εξασφάλιση αξιόπιστου γενετικού υλικού υψηλής αξίας για τις
ανάγκες της κτηνοτροφίας σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι δικαιούχοι των
ενεργειών στήριξης της ∆ράσης 10.2.1 είναι αναγνωρισµένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών
φυλών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και Οµάδες Παραγωγών, Συνεταιρισµοί
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-4και λοιπά συλλογικά νοµικά πρόσωπα, που διαθέτουν νοµική υπόσταση και ασκούν
κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα µέλη τους.
Μέσω της εν λόγω ∆ράσης, οι δικαιούχοι δύναται να υλοποιήσουν ενέργειες όπως:
1. τη συλλογή-τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση
γενεαλογικών βιβλίων και µητρώων
2. τον ατοµικό έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων
3. την ενηµέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την
κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού και
4. τον γονοτυπικό έλεγχο των ζώων.
Μέχρι στιγµής, στο πλαίσιο εφαρµογής της ∆ράσης και όσον αφορά στην Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας, στον τοµέα της αιγοπροβατοτροφίας έχει ενταχθεί ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός
Συνεταιρισµός ∆υτικής Ελλάδας µε 31 προβατοτροφικές εκµεταλλεύσεις και 6.150 πρόβατα
φυλών Φριζάρτα και Αγρινίου.

Β. Η ∆ράση 10.1.09 «∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών Αγροτικών Ζώων»
Η ∆ράση 10.1.09 έχει ως στόχο τη στήριξη των κτηνοτρόφων που εκτρέφουν απειλούµενες
αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση. Έχει εκδοθεί η
Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση της ∆ράσης, µε την οποία καθορίζονται τα είδη των
ζώων, οι επιµέρους φυλές τους, το ποσό στήριξης ανά είδος ζώου, καθώς και η διαδικασία
ένταξης και ελέγχου αυτής. ∆ικαιούχοι είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οµάδες αυτών,
οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται µε εξαφάνιση.
Σηµειώνεται ότι οι αυτόχθονες φυλές που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση, παρακολουθούνται
από τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, τα οποία τηρούν και τα σχετικά γενεαλογικά
βιβλία. Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, οι δικαιούχοι που συµµετέχουν στο ανωτέρω
πρόγραµµα, δεσµεύονται για τη διατήρηση του αριθµού των επιλέξιµων ζώων για µία
πενταετία.
Όσον αφορά στον ελεγκτικό µηχανισµό της διακίνησης γάλακτος και προϊόντων γάλακτος,
σηµειώνεται ότι, στο πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Ε., 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.
Το εν λόγω σύστηµα ρυθµίζεται µέσω των ισοζυγίων εισροών και εκροών στη χώρα µας βάσει:
 της αριθµ. 175180/15-7-2011 απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Αντικατάσταση της
αριθµ. 296113/2006 (Β΄1414) Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε θέµα ‘Μέτρα για
έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, µεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης
εµπορίας για το γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα’» (Β΄1721/2-8-2011)

και
υπ’
τον
και

και
 της αριθµ. 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).
Στο εν λόγω θεσµικό πλαίσιο προβλέπεται όλο το σύστηµα ελέγχου, το οποίο είναι ίδιο για
όλη τη χώρα, µε τα κλιµάκια ελέγχου, τη διαδικασία διεξαγωγής των ελέγχων, τη διαδικασία
κυρώσεων, στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, και, πλέον, τη διαδικτυακή
διασύνδεση των επιχειρήσεων του γαλακτοκοµικού τοµέα µε το σύστηµα ΑΡΤΕΜΙΣ µε σκοπό
τον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη των φαινοµένων της παραπλάνησης του καταναλωτή.
Επισηµαίνεται ότι ο διοικητικός έλεγχος περιλαµβάνει τον έλεγχο υποχρέωσης υποβολής
ισοζυγίου γάλακτος µηνιαίως από τις επιχειρήσεις µέσω του συστήµατος ΑΡΤΕΜΙΣ όπου και
εάν αυτές έχουν την έδρα τους.
Τα ανωτέρω αφορούν στον συστηµατικό τακτικό έλεγχο στην αγορά του γάλακτος, ενώ
πραγµατοποιούνται µε συνέργεια δράσεων και συνασπισµό δυνάµεων από µικτά ελεγκτικά
κλιµάκια όλων των φορέων του ΥΠΑΑΤ, όπως και σε άλλες κατηγορίες τροφίµων, έκτακτοι
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Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιµετώπισης Παραεµπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ).
Αναφορικά µε την χρήση γάλακτος για την παρασκευή ΦΕΤΑΣ, σηµειώνεται ότι, σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία της Ε.Ε., η ονοµασία «ΦΕΤΑ» µπορεί να χρησιµοποιείται για το
τυρί που παράγεται σε οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, µε παραδοσιακή
τεχνολογία, από γάλα πρόβειο ή µίγµα αυτού µε αίγειο, σε αναλογία µέχρι 30%, που
προέρχεται από την ίδια περιοχή. Το γάλα πρέπει να προέρχεται από τοπικές φυλές
προβάτων και αιγών που εκτρέφονται παραδοσιακά, µε εκτατικό ή ηµιεκτατικό σύστηµα,
είναι προσαρµοσµένες στην περιοχή παρασκευής της ΦΕΤΑΣ και η διατροφή τους βασίζεται
στη χλωρίδα της εν λόγω περιοχής. Το γάλα πρέπει να είναι, νωπό ή παστεριωµένο, πλήρες
και να προέρχεται από αµέλξεις που γίνονται δέκα ηµέρες τουλάχιστον µετά τον τοκετό.
Το ΥΠΑΑΤ, στοχεύοντας τόσο στη διασφάλιση της αυθεντικότητας όλων των προϊόντων
Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόµενης Γεωγραφικής
Ένδειξης (ΠΓΕ), ιδιαίτερα της ΦΕΤΑΣ, όσο και στην προστασία του καταναλωτή από αθέµιτες
πρακτικές, έχει θεσπίσει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), όπου ορίζει τον ΕΛ.Γ.Ο. ∆ΗΜΗΤΡΑ ως Αρµόδια Αρχή Ελέγχου και Πιστοποίησης για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ.
Ο ΕΛ.Γ.Ο. – ∆ΗΜΗΤΡΑ 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.).
Στο πλαίσιο εφαρµογής της αριθµ. 175180/15-7-2011 προαναφερθείσας 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.
Από τον Νοέµβριο του 2015, σύµφωνα µε την αριθµ. 1678/111284/14-10-2015
προαναφερθείσα ΥΑ, όλες οι επιχειρήσεις γάλακτος υποχρεούνται στην ηλεκτρονική
υποβολή του ισοζυγίου γάλακτος µέσω της εφαρµογής «ΑΡΤΕΜΙΣ».
Σε ό,τι αφορά στους ελέγχους των Μηνιαίων ∆ηλώσεων Ισοζυγίων Γάλακτος:
•
το τετράµηνο Σεπτεµβρίου – ∆εκεµβρίου του 2015 πραγµατοποιήθηκαν 56 έλεγχοι σε
επιχειρήσεις, από τους οποίους οι 17 παρουσίασαν ευρήµατα, έγιναν συστάσεις σε 12
περιπτώσεις και εισήγηση επιβολής προστίµου για 5 επιχειρήσεις,
•
το 2016 πραγµατοποιήθηκαν 263 έλεγχοι σε επιχειρήσεις γάλακτος, από τους οποίους
οι 105 παρουσίασαν ευρήµατα, έγιναν συστάσεις σε 76 περιπτώσεις και εισήγηση επιβολής
προστίµου για 29 επιχειρήσεις,
•
το 2017 πραγµατοποιήθηκαν 198 έλεγχοι σε επιχειρήσεις γάλακτος, από τους οποίους
οι 72 παρουσίασαν ευρήµατα, έγιναν συστάσεις σε 51 περιπτώσεις και εισήγηση επιβολής
προστίµου για 21 επιχειρήσεις και
•
το πρώτο τρίµηνο του 2018 πραγµατοποιήθηκαν 21 έλεγχοι σε επιχειρήσεις γάλακτος,
από τους οποίους οι 8 παρουσίασαν ευρήµατα, έγιναν συστάσεις σε 5 περιπτώσεις και θα
γίνει εισήγηση επιβολής προστίµου για 3 επιχειρήσεις.
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.
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επιχειρήσεις που αύξησαν τη χρήση εισαγόµενου γάλακτος για την παραγωγή των προϊόντων
τους, ενώ έλεγχοι πραγµατοποιούνται, όπως προαναφέρθηκε, και από µικτά κλιµάκια, στα
οποία συµµετέχουν ο ΕΛ.Γ.Ο.-∆ΗΜΗΤΡΑ, ο ΕΦΕΤ και το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας
Αγοράς και Αντιµετώπισης Παραεµπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ), υπό την εποπτεία του ΥΠΑΑΤ, µε
στόχο να διασφαλιστεί η τήρηση της νοµιµότητας σε όλα τα επίπεδα.
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 στοιχεία και από τους ελέγχους του ΕΛ.Γ.Ο. - ∆ΗΜΗΤΡΑ δεν προκύπτει η χρήση
εισαγόµενου γάλακτος σε ΠΟΠ προϊόντα.
Σχετικά µε τους ελέγχους που αφορούν στη διακίνηση κρέατος, επισηµαίνεται ότι έχουν
ληφθεί µέτρα ελέγχου της ελληνικής αγοράς κρέατος σε σχέση µε την προέλευση, καταγωγή
και τήρηση µηνιαίων ισοζυγίων κρέατος από τις επιχειρήσεις, µε σκοπό την παρακολούθηση
του παραγόµενου και διακινούµενου κρέατος και την αποφυγή των ελληνοποιήσεων. Προς
τούτο, έχει εκδοθεί η αριθµ. 1384/41923/16-3-2018 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονοµικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Καθορισµός των
αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των Κανονισµών 178/2002,
882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των
Εκτελεστικών Κανονισµών 931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά µε την
ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσηµων
ελέγχων στην αγορά κρέατος» (Β’ 1127/28-3-2018), η οποία προβλέπει την υποχρεωτική
αναγραφή σε όλα τα εµπορικά έγγραφα και σε κάθε µορφής σήµανση του κρέατος και των
προϊόντων του της καταγωγής προέλευσής του, καθώς και την τήρηση µηνιαίων ισοζυγίων
κρέατος από πλευράς επιχειρήσεων. Έχει προβλεφθεί ένα σύστηµα ελέγχου που απλώνεται
σε όλο το µήκος της αλυσίδας παραγωγής και διακίνησης του κρέατος, από τις
εκµεταλλεύσεις ζώων έως τα κρεοπωλεία.
Αναλυτικότερα, επισηµαίνεται ότι όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς εµπορίας, διακίνησης, τεµαχισµού και τυποποίησης
κρέατος, παραγωγής παρασκευασµάτων κρέατος και προϊόντων µε βάση το κρέας,
υποχρεούνται να τηρούν µηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων κρέατος, το οποίο και
αποστέλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. - ∆ΗΜΗΤΡΑ. Σκοπός των ισοζυγίων είναι ο έλεγχος της ελληνικής
αγοράς σε σχέση µε την προέλευση – καταγωγή του κρέατος.
Επιπλέον, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας «ΑΡΤΕΜΙΣ», συγκεντρώνονται στοιχεία για
την παραγωγή, την εισαγωγή και την εµπορία ελληνικού και µη ελληνικού κρέατος στη
χώρα. Τα σφαγεία της χώρας καταχωρούν ηλεκτρονικά και σε ηµερήσια βάση τις σφαγές,
αναγράφοντας και τη χώρα καταγωγής – προέλευσης του υπό σφαγή ζώου, ενώ οι εισαγωγείς
και οι έµποροι κρέατος υποβάλλουν ηλεκτρονικά, σε µορφή µηνιαίου ισοζυγίου, τις εισροές
και τις εκροές της επιχείρησής τους, αναγράφοντας, επίσης, τη χώρα καταγωγής προέλευσης του κρέατος. Η ηλεκτρονική υποβολή επιτρέπει την επεξεργασία των
πληροφοριών.
Τα εν λόγω στοιχεία αξιοποιούνται, ώστε να γίνονται εµπεριστατωµένοι και αποτελεσµατικοί
επιτόπιοι έλεγχοι σε όλη την αλυσίδα του κρέατος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε συνεργασία µε
τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ), ελέγχονται οι
κτηνοτρόφοι, οι παχυντές, οι εισαγωγείς ζώντων ζώων και κρέατος, τα σφαγεία, οι
επιχειρήσεις που τεµαχίζουν και τυποποιούν κρέας, οι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα
µε βάση το κρέας, καθώς και κάθε σηµείο λιανικής πώλησης, όπως τα παραδοσιακά
κρεοπωλεία και τα σούπερ µάρκετ. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους παραβάτες της
νοµοθεσίας περί ισοζυγίων κρέατος, προβλέπονται στο άρθρο 8 της αριθµ. 412/8932/23-12012 απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών και του
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Έλεγχος της ελληνικής αγοράς κρέατος σε
σχέση µε την προέλευση − καταγωγή του και τήρηση µηνιαίων ισοζυγίων κρέατος» (Β’
149/3-2-2012).
Σε ό,τι αφορά στους ελέγχους, το πρώτο τρίµηνο του 2018 πραγµατοποιήθηκαν 316 έλεγχοι,
όπως φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:
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Σύνολο

Σε επεξεργασία

Προς Αναφορά

Ολοκληρωµένοι

316

7

46

263

Κατανοµή µε βάση την Εισήγηση του κλιµακίου
Σύνολο

Όλα Καλώς

Σύσταση

Επανέλεγχος

Πρόστιµο

309

148

66

42

53

Κατανοµή µε βάση την Απόφαση της επιτροπής (ελέγχων που παραπέµφηκαν για
πρόστιµο)
Σύνολο
Σύνολο Χωρίς κυρώσεις
Επιβολή προστίµου
∆εν εξετάστηκαν
Προστίµων
53

0

7

46

4650

Κατανοµή µε βάση το είδος της επιχείρησης
Σύνολο

Σφαγείο

Κτηνοτρόφος

Εµπορία

Κρεοπωλείο

316

8

10

31

267

Μέληµα του ΕΛ.Γ.Ο. - ∆ΗΜΗΤΡΑ είναι η θωράκιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των
ελέγχων και του συστήµατος πιστοποίησης, µε στόχους την προστασία των συµφερόντων των
παραγωγών, την εδραίωση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα και την
αποφυγή φαινοµένων παραπλάνησής τους.
Σηµειώνεται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ στις 12 Ιουλίου 2018
οµόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:
•
Την αποστολή στον αρµόδιο Εισαγγελέα για τις νόµιµες ενέργειες αναφοράς και έκθεσης
ελέγχου, που πραγµατοποιήθηκε στις 07.05.2018 από µικτό κλιµάκιο επιθεωρητών –
ελεγκτών της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛΓΟ - ∆ΗΜΗΤΡΑ
σε συνεργασία µε την Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας Β. Ελλάδος σε εταιρεία
«Σφαγείο – Εµπορία Κρέατος», που εδρεύει στη Θεσσαλία και φέρεται ότι την περίοδο από
14.03.2018 έως 7.05.2018 διέθεσε στην αγορά επτακόσια τριάντα τέσσερα (734) αρνιά
προέλευσης «Ρουµανίας» ως «Ελληνικά».
• Την βεβαίωση προστίµων προς είσπραξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε, στις
αρµόδιες ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆ΟΥ), που έχουν επιβληθεί σε δεκαεννέα (19)
επιχειρήσεις παραγωγής, µεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εµπορίας γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων, οι οποίες καθυστέρησαν ή δεν υπέβαλαν τη «Μηνιαία
∆ήλωση Ισοζυγίου Γάλακτος» για το έτος 2016 και τα οποία πρόστιµα έχουν καταστεί
οριστικά.
• Την επιβολή προστίµου σε επιχειρήσεις παραγωγής, µεταποίησης, τυποποίησης,
διακίνησης και εµπορίας γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων, που δεν υπέβαλαν
έγκαιρα ή καθόλου τη «Μηνιαία ∆ήλωση Ισοζυγίου Γάλακτος» για µέρος ή όλο το έτος 2017.
• Την εισήγηση και αποστολή πίνακα είκοσι τεσσάρων (24) επιχειρήσεων αγοραστών
γάλακτος στη ∆/νση Αξιοποίησης & Τεχνολογίας Τροφίµων, Τµήµα Αξιοποίησης Γάλακτος &
Γαλακτοκοµικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ, προκειµένου να τους επιβληθούν τα προβλεπόµενα
πρόστιµα σύµφωνα µε το άρθρο 6 της αριθµ.2038/133890/2.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2711Β).
Οι επιχειρήσεις αυτές δεν δήλωσαν, ως όφειλαν στοιχεία εισκοµίσεων αγελαδινού, πρόβειου
ή/& γίδινου γάλακτος κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου - ∆εκεµβρίου 2017.
Αναφορικά µε τις τιµές παραγωγού των κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως είναι το γάλα και το
κρέας, επισηµαίνεται ότι τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά οι εν λόγω τιµές
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. Ωστόσο, το ΥΠΑΑΤ, στην προσπάθειά του να
στηρίξει τις τιµές πώλησης του εγχώριου γάλακτος και κρέατος, αλλά και να αντιµετωπίσει,
γενικότερα, τα προβλήµατα διάθεσης των κτηνοτροφικών προϊόντων, εφαρµόζει
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-8συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ προγράµµατα προώθησης των παραδοσιακών προϊόντων,
καθώς και ειδικούς ελέγχους για την εξυγίανση της αγοράς γάλακτος και κρέατος.
Όσον αφορά στα προγράµµατα προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και, συγκεκριµένα, για τα
εγκεκριµένα από την ΕΕ προγράµµατα προώθησης ΦΕΤΑΣ, σηµειώνεται ότι, στο πλαίσιο των
Κανονισµών (ΕΕ) αριθµ. 1144/2014, 2015/1829 και 2015/1831, υλοποιείται η προώθηση
των γεωργικών προϊόντων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στην εσωτερική αγορά
της ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
Σύµφωνα µε το από 24-5-2018 ∆ελτίο Τύπου του ΥΠΑΑΤ, υπεγράφη από τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η απόφαση ανάθεσης υλοποίησης δύο προγραµµάτων
προώθησης της φέτας στις διεθνείς αγορές, συνολικού ύψους 6,3 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριµένα, πρόκειται για προγράµµατα µε τίτλο «Feta PDO. Let’s get real!», τα οποία
απευθύνονται:
•
στις αγορές της Γερµανίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και της Γαλλίας, συνολικού
κόστους 2.916.640 €, µε ποσοστό χρηµατοδότησης 75% από την Ε.Ε. και
•
στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, συνολικού κόστους 3.373.224 €, µε ποσοστό
χρηµατοδότησης 85% από την ΕΕ.
Μέσα από τα προγράµµατα προώθησης θα αναδειχθούν στις αγορές-στόχους η ποιότητα, η
παράδοση, η µοναδικότητα, η γνησιότητα και η αυθεντικότητα που σχετίζονται µε την ΦΕΤΑ
ΠΟΠ, ώστε να την καταστήσει συνειδητή επιλογή των καταναλωτών, αυξάνοντας έτσι το
µερίδιο αγοράς και τις εξαγωγές.
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