
Με αφορµή την εξέλιξη της ανακοίνωσης για την οριστική ανάκληση και 
αφαίρεση της πιστοποίησης της επιχείρησης για το προϊόν ΦΕΤΑ ΠΟΠ από 
τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οφείλουν να επισηµανθούν 
και να παρουσιαστούν τα παρακάτω:  

Δεδοµένης της από την αρχή άρνησης µας, για την οιαδήποτε παραβατική 
µας συµπεριφορά, µετά και από εξονυχιστικούς ελέγχους στην επιχείρησή 
µας τους τελευταίους δύο µήνες και υποβολή του συνόλου των απαιτούµενων 
εγγράφων, όπως επίσης και λήψη πολλαπλών και τυχαίων δειγµάτων των 
προιόντων µας, η Υπηρεσία και τα ελεγκτικά Όργανα και πορίσµατα, 
κατέληξαν ανεπιφύλακτα στο ότι η εταιρία µας τηρεί πλήρως όλες τις 
προδιαγραφές για την ΦΕΤΑ ΠΟΠ και δεν υπάρχει το παραµικρό 
πρόβληµα (ειδική έκθεση ελέγχου 14 και 15/10/2021 τριών ελεγκτών του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ µετά από αιφνιδιαστικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις 
µας).  

Σηµειωτέον ότι η απόφαση της προσωρινής αναστολής, κατά την ρητή 
αναφορά της, ίσχυε µέχρι την εφαρµογή των οριζόµενων στην απόφαση αυτή 
µέτρων και όρων, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΑΝ, ως άλλωστε και 
πάντοτε µάλιστα.  

Αναµενόταν λοιπόν, εύλογα και δίκαια η άρση της προσωρινής ανάκλησης και 
η αποκατάσταση της λειτουργίας της εταιρίας, όπως άλλωστε επέβαλε ο 
σεβασµός στην νοµιµότητα, αλλά και στους 2.500 χιλιάδες συνεργαζόµενους 
κτηνοτρόφους, τους πάνω από 200 εργαζόµενους στην εταιρεία και τις 
οικογένειές τους, τους προµηθευτές µας, τις συνεργαζόµενες τράπεζες, τους 
πελάτες µας στην εγχώρια και στην αγορά του εξωτερικού και όλους γενικά 
τους συνδεοµένους µε την εταιρεία µας.  

Αντί όµως του ευλόγως αναµενόµενου, διαπιστώνονταν αδικαιολόγητες και 
προσχηµατικές καθυστερήσεις, µε “ονοµατεπώνυµο“ και όχι πάντως από την 
βάση του υπηρεσιακού και ελεγκτικού µηχανισµού του Οργανισµού.  

Άµεσα καταφύγαµε στην Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία µετά από 
ενδελεχή εξέταση των εξεταζόµενων στοιχείων, χορήγησε την 
11.11.2021 προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της υπ΄ αριθµ. 
46178/2021 απόφασης του Διευθύνοντος Συµβούλου του Οργανισµού 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για την προσωρινή ανάκληση πιστοποίησης που είχε 
προηγηθεί.  

Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κοινοποιήθηκε 
άµεσα στον Οργανισµό και στο Υπουργείο.  

Θεωρήσαµε, όπως κάθε Διοικούµενος µιας ευνοµούµενης Πολιτείας, ότι 
τουλάχιστον αυτό θα γίνονταν σεβαστό.  

Ωστόσο οι τελευταίες εξελίξεις µας διέψευσαν και ταυτόχρονα επιβεβαίωσαν 
αυτό που είχαµε οσµιστεί, ότι δηλαδή τελικά κάτι άλλο συνέβαινε…  



Αργά το απόγευµα της 12.11.2021 και ενώ αναµέναµε και την διοικητική 
ανάκληση της απόφασης του Διευθύνοντος Συµβούλου, όπως έκανε άλλωστε 
ο ίδιος σε άλλη περίπτωση, λάβαµε γνώση νέας απόφασης! στην οποία αυτή 
τη φορά αποφασιζόταν η οριστική ανάκληση της πιστοποίησης!!  

Την εµπαθή, µεροληπτική, απόλυτα παράνοµη και διάτρητη, νοµικά-
ηθικά και πολιτικά, αυτή απόφαση, θα την κρίνουν τα αρµόδια Δικαστήρια, 
όπου σταθερά και πάντα ο Έλληνας Πολίτης καταφεύγει και διεκδικεί επί ίσοις 
όροις και µε όρους Νοµιµότητας το Δίκαιό του, και όταν το δικαιούται του 
αποδίδεται.  

Για την κατάδειξη όµως, του τι συµβαίνει και για την επιτέλους διάτρηση του 
αποστήµατος και των ανοµιών που γίνονται σε βάρος µας, παρατηρούµε ότι η 
απόφαση αυτή επαναλαµβάνει και εδράζεται σε αυτά που αναφέρονταν στην 
υπ΄ αριθµ. 46178/2021 απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου, η οποία 
µόλις πριν µια ηµέρα έχει ανασταλεί!  

Είναι προφανής πλέον, ο σεβασµός του Διευθύνοντος Συµβούλου στις 
αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης, αλλά και στις Αρχές της Ισότητας και 
της Αµεροληψίας και της Χρηστής Διοίκησης.  

Επίσης παρατηρούµε ότι η απόφαση ερείδεται και σε σχετική εισήγηση του 
Γενικού Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας χωρίς να αναφέρεται ο,τιδήποτε 
για τους υπόλοιπους Διευθυντές, Προϊσταµένους Τµηµάτων και Εισηγητές, 
άραγε γιατί;; Προφανής και ο δικός του σεβασµός στις αποφάσεις της 
Ελληνικής Δικαιοσύνης, αλλά και στις Αρχές της Ισότητας και της 
Αµεροληψίας και της Χρηστής Διοίκησης.  

Αφήνουµε ασχολίαστη την αναφορά που συµπεριλαµβάνεται και στο δελτίο 
τύπου (που ήδη πάντως υπήρχε στην ανασταλείσα απόφαση) και την 
επαναλαµβάνουν για ένα δείγµα, ένεκα συσκευαστικού λάθους, διότι είναι 
προφανές ότι αυτό το κάνουν για να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώµη 
και να προσδώσουν την χροιά που θέλουν και την κάλυψη που θέλουν στην 
σε βάρος µας παρανοµία.  

Είναι ξεκάθαρο αυτό, αφού δεν αναφέρουν τα δείγµατα της ίδιας παρτίδας, 
που είναι όλα κανονικά, δεν αναφέρουν τα πολλαπλά δείγµατα από τα ίδια 
αλλά και από άλλα σούπερ µάρκετ, άλλων τυχαίων παρτίδων και 
ηµεροµηνιών, τα οποία επίσης είναι όλα κανονικά. Δεν αναφέρουν τις 
δειγµατοληψίες των δικών τους ελεγκτικών οργάνων και πορισµάτων τα 
οποία όλα καταλήγουν και είναι κανονικά. (ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ)  

Δεν µας χορηγούνται αιτηθέντα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν τις 
διαδικασίες, τους ελέγχους και τις Εισηγήσεις για την υπόθεση µας: ΑΥΤΑ 
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΝΩ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΙΤΗΘΕΙ ΑΠΟ 03.11; ΤΙ 
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΡΑΓΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΞΑΦΝΙΚΑ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ;  



Αίσχος κυριολεκτικά και για τους εγκεφάλους αυτής της κατάπτυστης 
απόφασης, αλλά και για τους εκτελεστές της.  

Αναµένουµε άµεσα τις ενέργειες του κ Υπουργού, ώστε σε τάχιστο χρόνο 
να διενεργήσει τον επιβαλλόµενο έλεγχο των στοιχείων της υπόθεσης µας και 
του φακέλου µας, ως εποπτεύων θεσµικός Φορέας αυτού του Οργανισµού.  

Ήδη ενηµερώνουµε ότι υπήρξε υποβολή σχετικού αιτήµατός µας προς τον κο 
Υπουργό, µε συγκεκριµένο περιεχόµενο και αναφορές, προσωποποιηµένων 
ευθυνών.  

Οι διαδικασίες έχουν καταστρατηγηθεί και αναδεικνύονται βαρύτατες 
και σκοτεινές σκοπιµότητες. Η τήρηση των Νόµων και των Κανόνων 
αφορά τόσο τους ελεγχόµενους όσο και τους ελέγχοντες και τούτο 
αποτελεί βασική Αρχή και Πυλώνα του Κράτους Δικαίου και της Ηθικής 
Άσκησης Δηµόσιας Εξουσίας.  

Η εταιρεία άµεσα θα προσφύγει για την αποκατάσταση της Νοµιµότητας και 
πάλι.  

Το οφείλει στην πορεία της και σε όλους αυτούς που ήταν και είναι δίπλα της. 

 


