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Θέμα: Απάντηση στις υπ' αριθμ. 5187 και 5204/19.03.2021 Ερωτήσεις της Βουλής των
Ελλήνων

Σε απάντηση των ανωτέρω Ερωτήσεων, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων, οι Βουλευτές των

κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, και αφορούν στο θέμα της διακίνησης προϊόντος Φέτα Π.Ο.Π.

στην αγορά της Γερμανίας η οποία δεν πληρούσε τις προδιαγραφές παραγωγής, σύμφωνα με την

Απόφαση Αναγνώρισης του, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ πραγματοποιεί ελέγχους στις επιχειρήσεις γάλακτος, προκειμένου να

διαπιστωθεί η νόμιμη χρήση όλων των ειδών γάλακτος στα διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Παράλληλα, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των

Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής

Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), διενεργεί ελέγχους και χορηγεί πιστοποίηση σε επιχειρήσεις παραγωγής,

συσκευασίας και εμπορίας των προϊόντων αυτών.

Όσον αφορά στις μονάδες παραγωγής προϊόντων Π.Ο.Π. Ζωικής Προέλευσης (μεταξύ των οποίων και

η ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.) ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ελέγχει τόσο την παραγωγική διαδικασία όσο και την

προέλευση της πρώτης ύλης.

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, αργό το απόγευμα της 9ης Μαρτίου έλαβε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

από την Ελληνική Επιχείρηση παραγωγής του επίμαχου προϊόντος (στην οποία έχει χορηγήσει

Πιστοποίηση για την παραγωγή του Προϊόντος ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.) και από επιχείρηση με έδρα τη Γερμανία.
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Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΝισλόγλαΟ Αγγελική
Διοικητικού

Ακριβές Αντίγραφο

Η ανωτέρω αλληλογραφία παρελήφθη από τις υπηρεσίες του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στις 10.03.21, το

περιεχόμενο της αξιολογήθηκε ως Υψηλής σοβαρότητας και ξεκίνησε άμεσα η διερεύνηση του

θέματος ως εξής:

>Πραγματοποιήθηκε έλεγχος των παραγωγικών στοιχείων της Ελληνικής επιχείρησης μέσω του

συστήματος ΑΚΤΈΜΙ5 (εισκομίσεις γάλακτος ανά είδος, ανάλωση γάλακτος ανά γαλακτοκομικό

προϊόν).

>Αποφασίστηκε η διεξαγωγή επιτόπιου αιφνιδιαστικού ελέγχου στην έδρα της επιχείρησης.

>Έγιναν ενέργειες οργάνωσης και προετοιμασίας του ανωτέρω ελέγχου με σκοπό τόσο τη

διερεύνηση του θέματος όσο και την πραγματοποίηση δειγματοληψίας προϊόντων.

>Την Παρασκευή 12 Μαρτίου τριμελές κλιμάκιο από έμπειρους ελεγκτές του Οργανισμού (από

τις μονάδες της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας), διενήργησε επιτόπιο έλεγχο στις

εγκαταστάσεις της υπό έλεγχο εταιρείας.

>Το κλιμάκιο συνέλεξε στοιχεία και δείγματα προϊόντων, σύμφωνα με το σχέδιο ελέγχου που

είχε συνταχθεί.

>Ακολούθησε 2ος επιτόπιος αιφνιδιαστικός έλεγχος στην έδρα της επιχείρησης στις 22.03.21.

Η αξιολόγηση των στοιχείων και των ευρημάτων του ελέγχου είναι σε εξέλιξη και αναμένονται τα

σχετικά αποτελέσματα, τα οποία θα καθορίσουν τις επόμενες ενέργειες του Οργανισμού οι οποίες θα

αποφασιστούν με βάση τις διατάξεις της ΚΥΑ 261611/Β' 406/22.03.2007 και της ΚΥΑ 838/51008/Β'

964/21.03.2019.

Στόχος του Οργανισμού είναι η θωράκιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των ελέγχων και του

συστήματος πιστοποίησης, με στόχο την προστασία των συμφερόντων των παραγωγών, την

εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο προϊόν και την αποφυγή φαινομένων

παραπλάνησης τους.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.


