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Μία Διεπαγγελματική για την φέτα.. Αυτό ήταν η σαφής τοποθέτηση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελου Αποστόλου, ο οποίος απάντησε στη Βουλή σε σχετική
ερώτηση του βουλευτή Άρτας Γιώργου Στύλιου.

Σήμερα, όπως είναι γνωστό, εκκρεμούν προτάσεις για την σύσταση δύο οργανώσεων,
γεγονός με το οποίο διαφωνεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Γι’ αυτόν τον λόγο φαίνεται ότι καθυστερεί η αναγνώριση της οργάνωσης.

Ο Υπουργός επανέλαβε ότι πρέπει να συσταθεί μία και μόνο μία Διεπαγγελματική για το
εθνικό μας τυρί ενώ υπογράμμισε ότι εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για το ισοζύγιο στο
γάλα.

Το μεγάλο πρόβλημα της πτώσης των τιμών παραγωγού αιγοπρόβειου γάλακτος και της
νοθείας στην αγορά τυροκομικών προϊόντων έθεσε με επίκαιρη ερώτησή του ο Βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργος Στύλιος στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αφού αναφέρθηκε στην πτώση των
τιμών παραγωγού κατά 20% σε σχέση με την περυσινή χρονιά έκανε λόγο για πρακτικές
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νοθείας και ελληνοποίησης εισαγόμενου γάλακτος. Έκανε αναφορά δε και σε περιπτώσεις
όπου το τυροκομικό προϊόν που παρασκευάζεται στη χώρα μας ως λευκό τυρί, στη συνέχεια
εξάγεται, επανασυσκευάζεται και πωλείται ως φέτα στον τελικό καταναλωτή. Την ύπαρξη
και τη μεγάλη έκταση των παράνομων αυτών πρακτικών νοθείας παραδέχτηκε και ο κ.
Υπουργός.

Όπως είναι κατανοητό κάτω από τις συνθήκες αυτές, μεγάλοι χαμένοι είναι τα μικρά
τυροκομεία και οι κτηνοτρόφοι με μικρό αριθμό ζώων καθώς οι εκμεταλλεύσεις τους έχουν
καταστεί ζημιογόνες λόγω της υπερφορολόγησης και του υψηλού κόστους παραγωγής. Με
δεδομένο ότι αν η κατάσταση συνεχιστεί, είναι θέμα χρόνου να σταματήσουν όλες οι μικρές
κτηνοτροφικές και τυροκομικές δραστηριότητες ο κ. Γιώργος Στύλιος ρώτησε τον αρμόδιο
Υπουργό σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει προκειμένου να διασφαλίσει τη
φέτα και γενικότερα τα ΠΟΠ κτηνοτροφικά προϊόντα της χώρας μας, να στηρίξει τους
κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους και να αξιοποιήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για
να παταχθούν τα φαινόμενα νοθείας και παράνομης ελληνοποίησης γάλακτος.
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