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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331 Fax : 210-2124524 
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 Αριθµ. Πρωτ.: 343/58546 

  
 Προς: 
 Βουλή των Ελλήνων 
 ∆/νση Κοιν/κού Ελέγχου 
 Τµήµα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 

 
 
 
ΘΕΜΑ:              «Στήριξη της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας» 
 
 
ΣΧΕΤ:       Η Ερώτηση  5289/20-4-2018 
 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Χαρακόπουλος, 
σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
Όσον αφορά στην πρόσληψη υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Κτηνιατρικού για τη στελέχωση των 
κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), 
σηµειώνεται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα από 01/01/2015 έως 25/04/2018, έγιναν οι 
κάτωθι προσλήψεις υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, σύµφωνα µε τις 
αριθµ.1Κ/2008 και 3Κ/2009 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ: 
 

• τρεις (3) κτηνίατροι το έτος 2015  

• δύο (2) κτηνίατροι το έτος 2016  

• ένας (1) κτηνίατρος το έτος 2018 (έως 25/04/2018)  
 
Περαιτέρω σηµειώνεται ότι το ΥΠΑΑΤ ζήτησε, µέσω του Α΄ κύκλου κινητικότητας (Ενιαίο 
Σύστηµα Κινητικότητας), σε εφαρµογή του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), την κάλυψη πέντε (5) 
θέσεων µόνιµου κτηνιατρικού προσωπικού. Το εν λόγω αίτηµα δεν εγκρίθηκε. Στη συνέχεια, 
µέσω του Β΄ κύκλου κινητικότητας, το ΥΠΑΑΤ ζήτησε την κάλυψη δύο (2) θέσεων αντίστοιχα. 
Το εν λόγω αίτηµα εγκρίθηκε και βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης. 

 
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι κατά την τελευταία τριετία (2015-2017) το ΥΠΑΑΤ προέβη: 
 

• είτε στην πρόσληψη ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (ΠΕ 
Κτηνιατρικού) σε υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ,  
 

• είτε στην κατανοµή ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (ΠΕ 
Κτηνιατρικού) σε υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας, προκειµένου να 
καλύψουν ανάγκες στα προγράµµατα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου όσο και στα 
νοσήµατα εκτάκτου ανάγκης (π.χ. Οζώδης ∆ερµατίτιδα των Βοοειδών κ.ά.). 

 
 

 
 

Σελίδες απάντησης: 8 

Σελίδες συνηµµένων: 

Σύνολο σελίδων:  



 - 2 - 

Ε.Κ.\C:\Users\mapostolou\Desktop\ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ\Ε 5289 Στήριξη γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας (πρόσληψη προσωπικού).doc 

Ειδικότερα: 
Για το έτος 2015 προσλήφθηκε σε υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ το κάτωθι προσωπικό: 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Επιτήρηση της 
Λύσσας 

∆/νση Κτηνιατρικού 
Κέντρου Αθηνών 

2 
Ετήσια σύµβαση  
µε δυνατότητα ανανέωσης 

Εκρίζωση της 
Βρουκέλλωσης 
(µελιταίος 
πυρετός) 

∆/νσεις Κτηνιατρικών 
Κέντρων Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης 

20 

Από την υπογραφή  
της σύµβασης και όχι  
πέραν της 31-12-2015 

 
Για το έτος 2016 προσλήφθηκε σε υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ το κάτωθι προσωπικό: 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  
ΠΕ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Επιτήρηση της 
Λύσσας 

∆/νση Κτηνιατρικού 
Κέντρου Αθηνών 2 

Ετήσια σύµβαση µε 
δυνατότητα ανανέωσης 

Εκρίζωση της 
Βρουκέλλωσης 
(µελιταίος πυρετός) 

∆/νσεις 
Κτηνιατρικών 
Κέντρων Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης 

20 

8 µηνών 

 
Επίσης, στο ίδιο έτος κατανεµήθηκε σε υπηρεσίες των Π.Ε. της χώρας το κάτωθι προσωπικό: 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  
ΠΕ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Έλεγχος της 
ζωονοσογόνου 

σαλµονέλας στα 
σµήνη ορνίθων 
ωοπαραγωγής 

Περιφερειακή 
Ενότητα ∆υτικής 
Αττικής (∆.Α.Ο.Κ.) 

2 Από την υπογραφή της 
σύµβασης και όχι πέραν 
της 31-12-2016 

Έλεγχος της 
ζωονοσογόνου 

σαλµονέλας στα 
σµήνη ορνίθων 
ωοπαραγωγής 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Ανατολικής 
Αττικής (∆.Α.Ο.Κ.) 

1 Από την υπογραφή της 
σύµβασης και όχι πέραν 
της 31-12-2016 

 
Για το έτος 2017 προσλήφθηκε σε υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ το κάτωθι προσωπικό: 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  
ΠΕ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Επιτήρηση της 
Λύσσας 

∆/νση Κτηνιατρικού 
Κέντρου Αθηνών 

2 
Ετήσια σύµβαση µε 
δυνατότητα ανανέωσης 

Εκρίζωση της 
Βρουκέλλωσης 
(µελιταίος πυρετός) 

∆/νσεις 
Κτηνιατρικών 
Κέντρων Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης 

23 

8 µηνών 

Οζώδη ∆ερµατίτιδα 
των Βοοειδων 

∆/νση Υγείας των 
Ζώων 2 

Ετήσια σύµβαση µε 
δυνατότητα ανανέωσης 

Επιτήρηση και 
λήψη µέτρων για τα 
Εξωτικά νοσήµατα 

∆/νση Κτηνιατρικού 
Κέντρου Αθηνών 1 

Ετήσια σύµβαση µε 
δυνατότητα ανανέωσης 

Επιτήρηση και 
λήψη µέτρων για τα 
Εξωτικά νοσήµατα 

∆/νση Υγείας των 
Ζώων (ΚΥ) 2 

Ετήσια σύµβαση µε 
δυνατότητα ανανέωσης 



 - 3 - 

Ε.Κ.\C:\Users\mapostolou\Desktop\ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ\Ε 5289 Στήριξη γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας (πρόσληψη προσωπικού).doc 

 
Επίσης, στο ίδιο έτος κατανεµήθηκε σε υπηρεσίες των Π.Ε. της χώρας το κάτωθι προσωπικό: 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  
ΠΕ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Έλεγχος της 
ζωονοσογόνου 

σαλµονέλας στις 
όρνιθες 

αναπαραγωγής, 
όρνιθες 

ωοπαραγωγής και 
στα ορνίθια 

κρεατοπαραγωγής 
του είδους Gallus 

gallus 

Περιφερειακή 
Ενότητα ∆υτικής 
Αττικής (∆.Α.Ο.Κ.) 

2 Ετήσια σύµβαση µε 
δυνατότητα ανανέωσης 

Έλεγχος της 
ζωονοσογόνου 

σαλµονέλας στις 
όρνιθες 

αναπαραγωγής, 
όρνιθες 

ωοπαραγωγής και 
στα ορνίθια 

κρεατοπαραγωγής 
του είδους Gallus 

gallus 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Ανατολικής 
Αττικής (∆.Α.Ο.Κ.) 

1 Ετήσια σύµβαση µε 
δυνατότητα ανανέωσης 

Επιτήρηση και 
λήψη µέτρων για τα 
Εξωτικά νοσήµατα 

Σε 20 
Περιφερειακές 
ενότητες της 

Χώρας (∆.Α.Ο.Κ.)  

21 Ετήσια σύµβαση µε 
δυνατότητα ανανέωσης 

 
Σχετικά µε το θέµα της απαγόρευσης παραγωγής προϊόντων Προστατευόµενης Ονοµασίας 
Προέλευσης (ΠΟΠ) σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων που εισάγουν πρόβειο γάλα, σηµειώνεται 
ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται, µε την ίδια λογική που δεν απαγορεύεται στην ίδια γραµµή 
παραγωγής αλλαγή κωδικού προϊόντος, εάν κατά τα λοιπά τηρούνται οι όροι υγιεινής και 
ασφάλειας ή οι ειδικές προδιαγραφές παραγωγής του κάθε προϊόντος. Ειδικότερες 
προδιαγραφές ή κανόνες στο πλαίσιο παραγωγής προϊόντος ΠΟΠ θα µπορούσαν να 
συµφωνηθούν αυτοβούλως µόνον στο πλαίσιο µίας διεπαγγελµατικής οργάνωσης ή άλλης 
οµάδας διαχείρισης.  
 
Ως προς τον 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.  
 
Η χώρα µας, µετά τη διαβούλευση στο πλαίσιο της Ε.Ε., θέσπισε µε τον ν. 4492/2017 (Α΄ 
156) και την αριθµ. 1710/51865/4-4-2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων «Λεπτοµέρειες εφαρµογής των άρθρων 5 και 7 του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α΄156) 
περί της υποχρεωτικής επισήµανσης προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκοµικά προϊόντα» 
(Β’ 1295/12-4-2018) την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης του γάλακτος στα 
γαλακτοκοµικά προϊόντα, η οποία τέθηκε σε πλήρη εφαρµογή στις 19-4-2018 και 
αναµένεται να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της διαφάνειας της αγοράς, 
της στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας 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, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να ισοσκελιστεί το συνολικό 
ισοζύγιο γάλακτος στη χώρα.  
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Σχετικά µε 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 αριθµ. 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 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 
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.  

 
Πέραν των απαιτούµενων στοχευµένων επίσηµων ελέγχων που εξυπηρετούν την προστασία 
των προϊόντων ΠΟΠ και της ελληνικής κτηνοτροφίας, η λειτουργία µίας συλλογικής 
οργάνωσης, όπως µίας ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης, έχει τη δυνατότητα να ρυθµίσει τέτοια 
ζητήµατα (όπως κώδικα προδιαγραφών για την παραγωγή και την εµπορία), λειτουργώντας 
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 την 
ανάληψη των σχετικών πρωτοβουλιών εθνικής συνεννόησης για µία ενιαία Εθνική 
∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Φέτας. 
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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.  
 
Επισηµαίνεται ότι 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, όπου ορίζει τον ΕΛ.Γ.Ο. - 
∆ΗΜΗΤΡΑ ως Αρµόδια Αρχή Ελέγχου και Πιστοποίησης για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ. Ο 
ΕΛ.Γ.Ο. – ∆ΗΜΗΤΡΑ (στον οποίο έχει ενσωµατωθεί και ο ΕΛΟΓΑΚ), 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). Επιπλέον, διενεργεί ελέγχους στα σηµεία πώλησης και 
διερευνά κάθε τεκµηριωµένη καταγγελία για ελλιπή τήρηση των προδιαγραφών της ΦΕΤΑΣ 
και γενικά όλων των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ. 
 
Αναφορικά µε τους ελέγχους που λαµβάνουν χώρα στην αγορά της ΕΕ, σηµειώνεται ότι οι 
υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών και τα 
γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) των Ελληνικών πρεσβειών στο 
εξωτερικό, ώστε να εντοπίζονται τα εµπορικά σήµατα και οι ονοµασίες πώλησης που 
χρησιµοποιούν αυτούσια την ονοµασία ΦΕΤΑ ή παραπέµπουν σε αυτήν και να 
αντιµετωπίζονται, κατά περίπτωση, τα περιστατικά κατάχρησης της εν λόγω ονοµασίας από 
επιχειρήσεις του εξωτερικού. Για τα περιστατικά παράνοµης χρήσης της ονοµασίας ΦΕΤΑ σε 
τυριά που διατίθενται στην αγορά Κρατών-Μελών (Κ-Μ), το ΥΠΑΑΤ αποστέλλει επιστολές 
προς τις αρµόδιες αρχές των αντίστοιχων Κ-Μ, µε τις οποίες ζητείται η λήψη διορθωτικών 
µέτρων, προκειµένου να εφαρµοστεί η ενωσιακή νοµοθεσία, ενηµερώνοντας, παράλληλα, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι για τη συνολική αντιµετώπιση των παραπλανητικών ενδείξεων 
που επιχειρούν να εκµεταλλευτούν τη φήµη της ονοµασίας ΦΕΤΑ ενηµερώνονται οι 
συλλογικοί φορείς παραγωγών ΦΕΤΑΣ, προκειµένου να προβούν από την πλευρά τους σε 
κάθε νόµιµη ενέργεια.  

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 διεπαγγελαµατικών 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. 
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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 52 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 €.  
 
Επιπρόσθετα, χορηγείται ενίσχυση στους κτηνοτρόφους, που δραστηριοποιούνται στα µικρά 
νησιά του Αιγαίου Πελάγους και παραδίδουν το παραγόµενο γάλα (αγελαδινό, αίγειο και 
πρόβειο) σε εγκεκριµένες µεταποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής για την παραγωγή 
παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης. Η ενίσχυση για το έτος 2017 και µετά ανέρχεται σε 
2.866.000€. Ως εκ τούτου, ενισχύεται ακόµη περισσότερο το εισόδηµα του Έλληνα 
κτηνοτρόφου, ενώ δίδεται διέξοδος στη µεταποιητική βιοµηχανία εξεύρεσης ποιοτικής 
πρώτης ύλης. 
 
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. 
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Όσον αφορά στη στήριξη της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, αποτυπώνονται τα διαθέσιµα 
εργαλεία στήριξής της ως εξής: 
 

• 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 
στο 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. 
 

• µέσα από τη δηµιουργία ειδικής συλλογικής ταυτότητας για τα ελληνικά γαλακτοκοµικά 
προϊόντα από έναν συλλογικό φορέα, όπως µία ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση. Συγκεκριµένα, 
για τη ΦΕΤΑ θα πρέπει να σχηµατιστεί µία τέτοια Οργάνωση, η οποία, όπως 
προαναφέρθηκε, θα 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.  
 
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.  
 
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.  
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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. 
    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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