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Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Μ. Τζελέπης,
Αρβανιτίδης, Ιλχάν Αχµέτ, Λ. Γρηγοράκος, Θ. Θεοχαρόπουλος, Β. Κεγκέρογλου,
Κεφαλίδου, Γ. Κουτσούκος, ∆. Κρεµαστινός, Ο. Κωνσταντινόπουλος,
Κωνσταντόπουλος, Γ. Μανιάτης, Κ. Μπαργιώτας, Θ. Παπαθεοδώρου και
Χριστοφιλοπούλου, για τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας πληροφορούµε τα εξής:

Γ.
Χ.
∆.
Ε.

Αναφορικά µε τη διακίνηση 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.
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 αφορά
στο σύνολο των γαλακτοκοµικών προϊόντων και όχι µόνο στα προϊόντα Προστατευόµενης
Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), τα οποία τυγχάνουν ήδη ειδικής προστασίας. Ως εκ τούτου,
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.
Ως προς το 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).
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-2Στο εν λόγω θεσµικό πλαίσιο προβλέπεται όλο το σύστηµα ελέγχου 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. 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
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), όπως και σε άλλες κατηγορίες
τροφίµων, έκτακτοι στοχευµένοι έλεγχοι µε τη συνδροµή και άλλων φορέων και θεσµών,
όπως του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιµετώπισης Παραεµπορίου
(ΣΥΚΕΑΑΠ).
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 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.
Ειδικότερα, για τη χρήση της ονοµασίας «ΦΕΤΑ», 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 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (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, ως
αρµόδιος φορέας, κατά την πραγµατοποίηση των ελέγχων που διεξάγει, οφείλει να ελέγχει
την εξακρίβωση της συµµόρφωσης του προϊόντος ΦΕΤΑ µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές του
και, ως εκ τούτου, οφείλει να ελέγχει, µεταξύ άλλων προδιαγραφών, το είδος (πρόβειο ή
µίγµα πρόβειου και αίγειου γάλακτος σε αναλογία έως 30%) και την προέλευση του
γάλακτος (αιγοπρόβειο γάλα εντός της γεωγραφικής ζώνης).
Συγκεκριµένα, 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 προαναφερθείσας αριθµ.175180/15-7-2011 ΚΥΑ, 876
επιχειρήσεις γάλακτος υποχρεούνται στην αποστολή των 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.
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-3Αναφέρεται 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 2017 πραγµατοποιήθηκαν 198
έλεγχοι σε επιχειρήσεις γάλακτος, από τους οποίους οι 67 παρουσίασαν ευρήµατα και 4
επιχειρήσεις παραπέµφθηκαν στο ΥΠΑΑΤ για την επιβολή προστίµων (Απόφαση ∆.Σ.
99/7.12.17), ενώ εκκρεµεί η παραποµπή άλλων 17 επιχειρήσεων.
Για το έτος 2017, οι έλεγχοι ισοζυγίων γάλακτος, ανά Περιφέρεια, έχουν ως εξής:
Έλεγχοι ισοζυγίων το 2017
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Αριθµός Εκθέσεων
7

Κεντρικής Μακεδονίας

34

∆υτικής Μακεδονίας

12

Θεσσαλίας
Ηπείρου
Στερεάς Ελλάδας
∆υτικής Ελλάδας
Πελοποννήσου
Αττικής
Βορείου Αιγαίου
Νοτίου Αιγαίου
Κρήτης
Ιονίων Νήσων

38
9
20
21
30
5
10
3
8
1
Σύνολο

198

∆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.
Σε ό,τι αφορά στις παραγόµενες ποσότητες γάλακτος, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα στοιχεία,
το 2017 οι ποσότητες ελληνικού πρόβειου και γίδινου γάλακτος που χρησιµοποιήθηκαν από
τις επιχειρήσεις µεταποίησης και παραγωγής τυροκοµικών και λοιπών γαλακτοκοµικών
προϊόντων ανήλθαν σε 648.164 και 148.864 τόνους αντίστοιχα. Το γάλα αυτό αναλώθηκε
κυρίως για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ (76% του πρόβειου και 41% του γίδινου). Πιο
συγκεκριµένα, και σύµφωνα πάντα µε τις Μ.∆.Ι.Γ., η παραγόµενη ποσότητα ΦΕΤΑΣ το 2017
ανήλθε σε 118.786 τόνους, ενώ παρήχθησαν και 14.089 τόνοι λοιπών τυριών ΠΟΠ. Για την
παραγωγή τους χρησιµοποιήθηκαν 490.283 τόνοι πρόβειου και 60.752 τόνοι γίδινου και
3.683 τόνοι αγελαδινού γάλακτος, κατά περίπτωση.
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 τις εισαγόµενες ποσότητες πρόβειου και γίδινου γάλακτος που
χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων µη ΠΟΠ το 2017, τα στοιχεία
αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
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-4ΕΙ∆ΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΡΟΒΕΙΟ Ε.Ε
ΜΠΑΣΚΙ ΠΡΟΒΕΙΟ Ε.Ε.
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ Ε.Ε.
ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΒΕΙΑ Ε.Ε.
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΒΕΙΑ Ε.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ
ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΓΙ∆ΙΝΟ Ε.Ε.
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΙ∆ΙΝΟ Ε.Ε.
ΜΠΑΣΚΙ ΓΙ∆ΙΝΟ Ε.Ε.
ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙ∆ΙΝΗ Ε.Ε.
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙ∆ΙΝΗ Ε.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΓΙ∆ΙΝΟΥ

Ποσότητα σε τόνους
10.960
321
464
1,5
222

Ισοδύναµο γάλα σε
τόνους
10.960
1.765
928
15

2.406
25
18
2,6
1.325

13.668
2.406
75
145
26
2.652

Στόχος του Οργανισµού, µέσω των ελέγχων που διενεργεί, είναι η προάσπιση της ελληνικής
παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων και, στο πλαίσιο αυτό, διερευνά κάθε
καταγγελία που βασίζεται σε συγκεκριµένα στοιχεία.
Πλέον των ανωτέρω, σηµειώνεται ότι η αντιµετώπιση φαινοµένων νοθείας και απάτης
αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα κατά τη διεξαγωγή των επίσηµων ελέγχων του ΕΦΕΤ, µε
την πραγµατοποίηση συντονισµένων και στοχευµένων δράσεων, καθώς και µε τη συνεργασία
µε άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες, όπου κριθεί απαραίτητο, µε στόχους την προστασία και
την αποτροπή φαινοµένων παραπλάνησης των καταναλωτών. Επίσης, ο ΕΦΕΤ διαχρονικά
σχεδιάζει και υλοποιεί προγράµµατα δειγµατοληψίας και εργαστηριακού ελέγχου γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων, µε στόχο τη διασφάλιση της γνησιότητάς τους. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων βρίσκονται αναρτηµένες στην
ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ:
(http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/consumers/official_audit) και
(http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/library/plans).
Όσον αφορά στη στήριξη της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, σηµειώνεται ότι το ΥΠΑΑΤ
στηρίζει τον εν λόγω κλάδο µέσω των διαθέσιµων εργαλείων του και συγκεκριµένα:
•
µέσα από τις άµεσες ενισχύσεις, την ενίσχυση του γάλακτος των µικρών νησιών του
Αιγαίου Πελάγους και τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Το νέο ΠΑΑ θα αποτελέσει πηγή χρηµατοδότησης για τη
στήριξη των Οργανώσεων Παραγωγών, για τη δηµιουργία τους αλλά και την εµπορική
δραστηριοποίησή τους, καθώς και για τις ευρύτερες συµπράξεις τους µε ερευνητικά κέντρα
ή φορείς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, την ανάπτυξη καινοτοµιών, καθώς
και, ενδεχοµένως, τη δηµιουργία συµπράξεων πρωτογενούς παραγωγής και µεταποίησης/
εµπορίας/διάθεσης των προϊόντων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των τοπικών προϊόντων,
του εξαγωγικού προσανατολισµού και της διασύνδεσης µε τον τουρισµό.
•
µέσα από τη δηµιουργία βιώσιµων Οργανώσεων Παραγωγών, η οποία αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη ενίσχυσης της διαπραγµατευτικής δύναµης των
παραγωγών γάλακτος, όπου και αν οι εν λόγω παραγωγοί βρίσκονται ανά τη χώρα.
Συντονισµένοι θα έχουν τη δυνατότητα να διαπραγµατευτούν καλύτερα τόσο τις τιµές των
προϊόντων τους όσο και τις τιµές και το κόστος των εισροών τους, ενώ ενωµένοι θα µπορούν
να διαχειριστούν τις όποιες κρίσεις ανακύψουν, όπως, την αναζήτηση εναλλακτικής
διάθεσης του προϊόντος τους, εάν παραστεί ανάγκη.
•
µέσα από τη στήριξη των µικρών µονάδων παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων,
καθετοποιηµένων ή µη, για τις οποίες έχουν εκδοθεί εθνικά µέτρα και παρεκκλίσεις από το
Ενωσιακό πλαίσιο των Κανονισµών (ΕΚ) αριθµ. 852/2004 και αριθµ. 853/2004, στην
κατεύθυνση της στήριξης και της διευκόλυνσης της µικρής, τοπικής και παραδοσιακής
παραγωγής [αριθµ. 3724/162303/2014 ΚΥΑ «Εθνικά µέτρα και παρεκκλίσεις στον τοµέα
των τροφίµων ζωικής προέλευσης σε εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ)
853/2004» (Β 3438)].
•
µέσα από την προσπάθεια της προβολής και προώθησης των γαλακτοκοµικών προϊόντων
που παράγονται από εγχώρια πρώτη ύλη. Συγκεκριµένα, επισηµαίνεται ότι έχει θεσπιστεί το
Εθνικό Σήµα σε εφαρµογή του ν. 4072/2012. Με βάση την αριθµ. Κ4-7838/28-05-2014
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Κανονισµός Απονοµής Ελληνικού Σήµατος
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-5στο γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα» (Β’ 1432/04-06-2014) ως φορέας απονοµής του
Ελληνικού Σήµατος στο γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα ορίστηκε ο ΕΛ.Γ.Ο.∆ΗΜΗΤΡΑ, στον οποίο υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις από ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις.
Απαιτούνται προώθηση και γνωστοποίηση στο ευρύ καταναλωτικό κοινό της διαφοροποίησης
του εν λόγω σήµατος, η οποία θα γίνει συντονισµένα από την αρµόδια Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου.
Αναφορικά µε τις 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.
Πλέον των ανωτέρω, πρέπει να αναφερθεί ότι είναι σηµαντικό να προχωρήσει η δηµιουργία
ειδικής συλλογικής ταυτότητας για τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα από έναν
συλλογικό φορέα, όπως µία ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση. Για τη ΦΕΤΑ θα πρέπει να ιδρυθεί
∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Φέτας που να λειτουργεί προς την κατεύθυνση του αυτοελέγχου
της αγοράς του τυριού, καθώς και της στρατηγικής ανάπτυξης και προώθησής της µέσα από
ευρύτερη συναίνεση και συνεννόηση όλων των δρώντων στην αλυσίδα παραγωγής και
εµπορίας του προϊόντος. Το ΥΠΑΑΤ στηρίζει και αναµένει την ανάληψη των σχετικών
πρωτοβουλιών εθνικής συνεννόησης, για µία ενιαία Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση
Φέτας.
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