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ΘΕΜΑ: «Προστασία των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ από αθέμιτες πρακτικές»
ΣΧΕΤ:

Η Ερώτηση 6786/24-5-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας
πληροφορούμε τα εξής:
Σχετικά με το θέμα που έχει ανακύψει και αφορά σε νοθευμένες ποσότητες του προϊόντος ΦΕΤΑ,
επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας – Τμήμα ΠΟΠ,
ΠΓΕ, ΕΠΙΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) στις 12/03/2021 έγινε
αποδέκτης καταγγελίας, μέσω του γραφείου ΟΕΥ της πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, η
οποία αφορούσε στη χρήση αγελαδινού γάλακτος σε ΦΕΤΑ από ελληνική επιχείρηση και στις
16/3/2021 ενημέρωσε τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, λόγω αρμοδιότητας για τον έλεγχο και την
πιστοποίηση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, ζητώντας τη διερεύνηση του θέματος.
Στις 11/05/2021 ο ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ απέστειλε παραπομπή της καταγγελλόμενης επιχείρησης
στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παρατυπιών και Παραβάσεων, ενώ στις 12/5/2021 η παραπομπή
εισήλθε στην ανωτέρω Επιτροπή, προκειμένου να εξεταστεί βάσει των άρθρων 12 & 13 της αριθ.
261611/07-03-2007 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
«Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του
Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 ‘‘για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των
ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων’’ και του Καν. (ΕΚ)
1898/2006 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2006 ‘‘σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού υπ’ αριθμ. 510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων’’»
(Β΄406/22-3-2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η παραπομπή αφορούσε στην παραγωγή
και τη διακίνηση προϊόντος τυριού από την επιχείρηση με την επισήμανση Φέτα, που βρέθηκε
στην αγορά του εξωτερικού και στο οποίο είχε γίνει χρήση αγελαδινού γάλακτος, καθώς και στη
διακίνηση προϊόντος με την ένδειξη «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» από την ίδια επιχείρηση, ενώ αυτή τελούσε σε
καθεστώς προσωρινής ανάκλησης πιστοποίησης.
Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παρατυπιών και Παραβάσεων, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης,
προέβη άμεσα σε δύο συνεδριάσεις για την εξέταση της εν λόγω παραπομπής και, στις
03/06/2021, εξέδωσε απόφαση επιβολής προστίμου, η οποία έχει ήδη κοινοποιηθεί στην
ενδιαφερόμενη επιχείρηση.
Σύμφωνα με την αριθ. 261611/07-03-2007 ΚΥΑ (Β΄406/22-3-2007), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, και συγκεκριμένα το Άρθρο 13, παρ. 7, μπορεί να ασκηθεί από τον ενδιαφερόμενο

-2-

επιχειρηματία ένσταση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που του
κοινοποιήθηκε η απόφαση επιβολής προστίμου.
Η παραμπεμπόμενη επιχείρηση υπέβαλε ένσταση κατά της απόφασης των Πρωτοβάθμιας
Επιτροπής και η περίπτωση έχει παραπεμφθεί στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παρατυπιών και
Παραβάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 13 της ΚΥΑ 261611/7-3-2007 ως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει. Όταν εκδοθεί η απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παρατυπιών
και Παραβάσεων θα καταστεί οριστική μετά την επικύρωση της από τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 13 της ΚΥΑ 261611/7-3-2007
ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ενημερωτικά, αναφέρεται ότι για την προστασία των προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ από αθέμιτες
πρακτικές τόσο εις βάρος των Ελλήνων παραγωγών όσο και των καταναλωτών, το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει θεσπίσει με την αριθ. 261611/07-03-2007 ΚΥΑ
(Β΄406/22-3-2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύστημα πιστοποίησης και ελέγχου των
προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τις
προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, εντάσσονται στο σύστημα ελέγχου του ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ τόσο στο στάδιο της παραγωγής των προϊόντων αυτών πριν από τη θέση τους στην
αγορά, όσο και στα σημεία πώλησής τους.
Επίσης, επί του θέματος, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 27163/26-5-2021 έγγραφο του
καθ’ ύλην αρμόδιου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ:
Το με αριθ. πρωτ. 27163/26-5-2021 έγγραφο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
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