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Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΙΤΑΛΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΟΥΣ «Ν.Α.»

4,5 χρόνια πέρασαν, με πολλές κουβέντες, συσκέψεις και ατέλειωτες ώρες συζητήσεων, με
ένα κοινό στόχο: τη σύσταση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης της Φέτας, για να
φτάσουμε στο παρά ένα των εκλογών και να αποφασίσει η προηγούμενη κυβέρνηση να
προχωρήσει στην υπογραφή της περίφημης Υπουργικής Απόφασης...

Την προεκλογικού και μικροπολιτικού περιεχομένου αυτή πρωτοβουλία δεν ενέκριναν οι
εκπρόσωποι των μεταποιητικών βιομηχανιών γάλακτος και όσοι συμμετείχαν με καλή
διάθεση ως τώρα, στην πρωτοβουλία ίδρυσης ενός εποπτικού οργάνου στην παραγωγής της
ΠΟΠ φέτας και επέστρεψαν ως απαράδεκτο στον Σταύρο Αραχωβίτη, πρώην πλέον,
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το κείμενο καταστατικού αποτέλεσμα υποτίθεται
συμφωνίας μεταξύ παραγωγών και βιομηχανιών, για τη συγκρότηση της Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης Φέτας.

Όλα αυτά συνέβησαν δέκα μέρες πριν από τις εκλογές, όπως ανέφερε μιλώντας στους
«Νέους Αγώνες», ο αντιπρόεδρος της γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ» και εκλεγείς
πρόεδρος της Διεπαγγελματικής, Γιάννης Βιτάλης.
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Το κείμενο που παρουσιάστηκε στους εμπλεκόμενους δεν είχε καμία αλλαγή στα ουσιώδη
αλλά και τα δευτερεύοντα σημεία, στα οποία διαφωνούσαν επί μήνες, οι εμπλεκόμενοι με
το θέμα. «Είχα επιφυλάξεις πόσο μπορεί να γίνει αυτή η Διεπαγγελματική που επιθυμούσε
ο Υπουργός, κυρίως ο κ. Αποστόλου. Ο κ. Αραχωβίτης ήταν πιο συνεργάσιμος, καταλάβαινε
τις θέσεις μας, κατάλαβε κάποιες αντιρρήσεις μας, αλλά όταν φτάσαμε να έχουμε
αποδεχτεί όλες τις απαιτήσεις της άλλης πλευράς, που ήταν πολύ δύσκολη η επικοινωνία
μαζί τους, δέκα μέρες πριν τις εκλογές, μας παρουσίασαν ένα καταστατικό που δεν είχε
καμία απολύτως τροποποίηση από τις αλλαγές τις οποίες ζητούσαμε να κάνουμε εμείς,
δευτερεύουσες μεν αλλά κύριες για ένα καταστατικό και μας επεστράφη πίσω, όπως μας
είχε αρχικά δοθεί και εκεί είπα δεν πάει άλλο...» σημείωσε ο κ. Βιτάλης.

Την αναγκαιότητα ύπαρξης της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης έχει αποδεχτεί και έχει
δεσμευτεί γι' αυτό επανειλημμένως, με τοποθετήσεις του, ο νέος Πρωθυπουργός και όπως
τόνισε ο κ. Βιτάλης, πλέον η συζήτηση με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης θα γίνει από μηδενική βάση. «Με διαφορετικούς όρους θα εκθέσουμε τις απόψεις
μας στον Υπουργό στον κ. Σκρέκα από τον οποίο έχουμε ζητήσει συνάντηση». Ξεκαθάρισε
δε πως «σε αυτή τη δουλειά δεν υπάρχει συνδικαλισμός. Φάγαμε τρία χρόνια, επιβάλλοντας
ο Αποστόλου με πιέσεις, με εκβιασμούς να κάνουμε τη Διεπαγγελματική που ήθελε αυτός. Η
Διεπαγγελματική γίνεται για να αυτοελεγχθούμε εμείς, να πάρουμε τα δικαιώματα στα
χέρια μας...» τόνισε ανάμεσα στα άλλα.

Ελπίδα του κ. Βιτάλη είναι με τη βοήθεια της νέας κυβέρνησης να προχωρήσει και να
ολοκληρωθεί η προσπάθεια που έχει μια πραγματικά τελευταία ευκαιρία, «χωρίς τις
πιέσεις εξωγενών παραγόντων που μετακινούν το ενδιαφέρον στο ποιος θα διαχειρίζεται
την καρέκλα»... Όπως δε παραδέχτηκε αλλά αντεύχεται, όσοι αντέξουν τους ελέγχους και
τις προδιαγραφές που θα επιβάλλει η Διεπαγγελματική θα μείνουν, όσοι δεν αντέξουν θα
φύγουν πριν δημιουργηθεί η Διεπαγγελματική γιατί ξέρουν, και άλλοι θα φύγουν με την
ίδρυση της οργάνωσης. «Ευχή μου είναι μη φύγει κανένας...» σημείωσε πάντως,
αναγνωρίζοντας ότι ο στόχος είναι να μπουν προδιαγραφές στην παραγωγή της ΠΟΠ
φέτας, «όλοι να φτιάχνουμε ένα προϊόν και να το λέμε φέτα, να διαφημίζουμε την ίδια
φέτα. Ανεβάζοντας την ποιότητα της φέτας, θα ανεβάσουμε κάποια στιγμή και τις τιμές...»
πρόσθεσε.

Οι απόψεις των εκπροσώπων του ΣΕΓΒΑΠ είναι ταυτόσημες με αυτές της Πανελλήνιας
Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) που μαζί με τις μεταποιητικές μονάδες αντιπροσωπεύουν ένα
70% της εγχώριας παραγωγής φέτας.

2/3

«Αναμένουμε άμεσες ενέργειες για Διεπαγγελματική και προστασία της φέτας»
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2019 15:51 -

Οι έλεγχοι που δεν έγιναν ποτέ...

Τους τελευταίους μήνες προ των εκλογών, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είχε ανακοινώσει δύο με
τρεις φορές, πρόστιμα και ελέγχους σε μεταποιητικές μονάδες που παράγουν ΠΟΠ φέτα ή
άλλα τυριά, για παράνομη χρήση εισαγόμενου γάλακτος. Ποτέ όμως, οι ανακοινώσεις αυτές
δεν περιείχαν ονόματα των επιχειρήσεων που έκαναν τις παραβάσεις.

Οι έλεγχοι εντάθηκαν τους τελευταίους μήνες όπως παραδέχτηκε ο κ. Βιτάλης, αλλά
εντάθηκαν χωρίς αποτέλεσμα. Τόσο οι υπεύθυνοι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ όσο και ο Υπουργός
κ. Αραχωβίτης, όπως τόνισε ο κ. Βιτάλης, «ήταν περιορισμένοι στη Συριζαϊκή πολιτική να
φτιάξουμε τα πράγματα με τους συνδικαλιστές». «Πάντοτε διαφωνούσαμε, όταν του
ζητούσαμε και του λέγαμε «δώσε μας έναν σε μια εφημερίδα, κρεμάστε ένα όνομα για να
φοβηθούν και οι υπόλοιποι», λέγανε «δε μπορούμε να το κάνουμε, δε θέλουμε να το
κάνουμε, ξέρουμε ποιοι το κάνουνε, τους βάζουμε κάποια πρόστιμα» αλλά αποτέλεσμα
μηδέν», όπως περιέγραψε οκ. Βιτάλης.

Όσον αφορά τέλος, την πορεία της ηπειρώτικης γαλακτοβιομηχανίας, ο αντιπρόεδρος της
«ΔΩΔΩΝΗ» τόνισε πως η πορεία της εταιρείας ικανοποιεί απόλυτα τη διοίκηση, τα
προβλήματα ωστόσο παραμένουν και είναι η μικρή κατανάλωση στην εγχώρια αγορά γι'
αυτό και ο προσανατολισμός της εταιρείας παραμένει το εξαγωγικό κομμάτι. Η πίτα στην
ελληνική αγορά είναι μικρή και αυτό δεν αλλάζει όσο η οικονομία και οι καταναλωτικές
δυνατότητες των Ελλήνων, λόγω της κρίσης, παραμένουν περιορισμένες.
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