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ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ

ΚΑΙ ΠΕΤΑΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ!
ΕΞΑΛΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ- ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΝ ΕΚΛΥΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: « ΘΑ ΜΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΤΕ ΕΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ»!

Η εισαγωγή συμπυκνωμένου γάλακτος έσπασε ρεκόρ!

Η

χώρα μας χρειάζεται 600.000 τόνους
φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες
κατανάλωσης. Το 60% περίπου
παράγεται στην Ελλάδα και το 40%
εισάγεται από χώρες της ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ρουμανία, Ουγγαρία,
Πολωνία, κ.α.).
Το 2005 φαινόταν ότι δεν θα υπήρχε
πρόβλημα επάρκειας σε φρέσκο αγελαδινό
γάλα, δεδομένου ότι υπήρχαν 8.500 μεγάλες
εκμεταλλεύσεις. Συναντήθηκαν όλες οι μεγάλες
γαλακτοβιομηχανίες για να σχηματίσουν το
καρτέλ, το οποίο υπάρχει και σήμερα.
Η τότε κυβέρνηση, ύστερα από πίεση των
παραγωγών και της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
κατάφερε και έστειλε στην δικαιοσύνη όλους
όσους είχαν σχέση με το καρτέλ γάλακτος.
Η σημερινή αριστερή κυβέρνηση προεκλογικά διαβεβαίωνε τους παραγωγούς ότι
θα έκανε παρέμβαση κατά του καρτέλ. Οι
παραγωγοί, όπως διαβεβαιώνει ο Πρόεδρος
των νέων αγροτών Θεσσαλονίκης Στέλιος
Βογιατζής, περιμένουν διότι λύση υπάρχει
στο πρόβλημα μέσω των παραγωγών και
των συμπράξεων.
Ο κτηνίατρος στο Τμήμα ελέγχου ζωϊκής
προέλευσης του ΕΦΕΤ κ. Ορέστης Διαμαντόπουλος, λέει ότι οι έλεγχοι γίνονται άσχετα
εάν ο ΕΦΕΤ καθυστερεί - λόγω αλλαγής της
νομοθεσίας - να ανακοινώσει τα πρόστιμα
που επιβλήθηκαν σε γαλακτοβιομηχανίες το
2014 και το 2015. «Κάνουμε ελέγχους στις
εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Εστιάζουμε τον έλεγχο της
υγιεινής, που έχει να κάνει με την υποδομή
των εγκαταστάσεων και με το κατά πόσο
τηρείται η διαδικασία στα συστήματα που
εφαρμόζουν κατά την παραγωγική διαδικασία.
Εντοπίσαμε 32 παραβάσεις γενικής υγιεινής,
δηλαδή να υπάρχει πρόβλημα στις υποδομές
η να μην φοράει γάντια το προσωπικό. Οι 18
είχαν να κάνουν με παραβάσεις στο σύστημα
αυτοελέγχου. Επίσης είχαμε περιπτώσεις με
μη ασφαλή τρόφιμα. Τέλος, κάτι που είναι
ιδιαίτερα σημαντικό είναι η «επίθεση κωδικού» . Κάποια εγκατάσταση που δεν είναι
εγκεκριμένη και παράγει ένα προϊόν μπορεί
να χρησιμοποιεί έναν κωδικό που δεν ισχύει
η τον χρησιμοποιούσε στο παρελθόν και
ανακλήθηκε. Τέτοιου είδους έλεγχοι γίνονται
συνήθως μετά από καταγγελία και, όπως και
να έχει, είναι δεδομένο ότι θα εντοπιστεί στην
αγορά άμεσα αυτό το προϊόν».
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Εβροφάρμα στο
Διδυμότειχο λέει ότι παράγουν το 2,5% της
εθνικής παραγωγής γάλακτος και ότι έλεγχοι
γίνονται κάθε χρόνο από τον ΕΛΟΓΑΚ, τον
ΕΦΕΤ, την Διεύθυνση Κτηνιατρικής, με τον
τρόπο που ορίζει ο νόμος.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της γαλακτοβιομηχανίας «ΡΟΔΟΠΗ» κ. Παναγιώτης

Παπαποστόλου σημειώνει ότι η Εταιρεία δεν
εισάγει γάλα και σημειώνει ότι «δεν υπάρχει
έλεγχος για παράνομες ελληνοποιήσεις του
γάλακτος». «Γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι
(ΕΛΟΓΑΚ, ΕΦΕΤ) για το ισοζύγιο του γάλακτος
που επεξεργάζεται κάθε βιομηχανία. Τι γάλα
συγκέντρωσε και από πού και τι παραγωγές
έκανε».
Τέλος ο Πρόεδρος κ. Βογιατζής καταγγέλει
ότι «η ονομασία «τάδε» με την οποία κυκλοφορεί το γάλα είναι παραπλανητική, όταν για
την παραγωγή των προϊόντων χρησιμοποιείται
γάλα που προέρχεται από μεγάλο αριθμό
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων η ακόμα
και εισαγωγής».
«Σε λίγο το γάλα μας θα είναι στα αζήτητα»! – Η Δυτική Μακεδονία «στενάζει».
Στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων
που κατέχει σημαντική θέση στον ευρύτερο
κλάδο των τροφίμων δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων.
Τόσο μικρού μεγέθους με χαμηλή παραγωγική
δυναμικότητα όσο και μεγάλου μεγέθους (βιομηχανίες) που διαθέτουν εκ των πραγμάτων ένα
πιο οργανωμένο δίκτυο διανομής, την ώρα που
οι μικρότερες παραγωγικές μονάδες εξαιτίας
της έλλειψης πόρων αλλά και γενικότερων
δυσχερειών που αντιμετωπίζουν, λειτουργούν

σε πιο περιορισμένη κλίμακα.
Υπήρξαν περίοδοι που παρά τις δυσκολίες
που αντιμετώπιζε ο κλάδος η συνεργασία όλων
των κρίκων της αλυσίδας, των «μικρών» και
των «μεγάλων», υπήρξε υγιής, με προϋποθέσεις και προοπτικές που μπόρεσε να κρατήσει
ψηλά το βιοτικό επίπεδο μεγάλης μερίδας
του Ελληνικού πληθυσμού συνδράμοντας
σημαντικά στην ενίσχυση και ενδυνάμωση
της οικονομίας και μειώνοντας τα ποσοστά
ανεργίας ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές.
Στην Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα
στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλώρινας,
η ενασχόληση με την εκτροφή αγελάδων και
παραγωγή γάλακτος και υποπροϊόντων του,
αποτελεί το «σήμα κατατεθέν» στην τοπική
ιστορία της γεωργοκτηνοτροφίας με σταθερό
και αταλάντευτο στόχο την παραγωγή και η
διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας και
πάντα σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα
διατήρησης της παραδοσιακής αυθεντικής
τους γεύσης.
Σήμερα ο κλάδος της γαλακτοπαραγωγής
αντιμετωπίζει πλείστα προβλήματα και στρεβλώσεις που καθιστούν τον κλάδο προβληματικό
και ζημιογόνο.
¨Ελέω κρίσης¨ και ¨προς χάριν της διάσωσης του Ελληνικού Έθνους¨ πολλά πράγματα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Η
ΕΛΛΕΙΨΗ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ!
Είμαστε αυτάρκεις με μαθηματικούς
και όχι με «ψυχολογικούς» όρους!
Στην κατηγορία των γαλακτοκομικών-τυροκομικών προϊόντων, η φέτα -με ποσοστό αυτάρκειας 147%- περίπου υπερβαίνει τον μέσο όρο της κατηγορίας, ο οποίος
κυμαίνεται στο 80%.
Γενικότερα στο γάλα, η Ελλάδα κατά το παρελθόν ήταν πλεονασματική. Σήμερα
είναι ελλειμματική, αφού η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος κυμαίνεται στους 638
χιλιάδες τόνους, καλύπτοντας μόνο το 58,2% της ζήτησης (στοιχεία ΕΛΟΓΑΚ 2011).
Βέβαια, στο αιγοπρόβειο γάλα που έχει μεγαλύτερη θρεπτική αξία, είμαστε σχεδόν
αυτάρκεις, με παραγωγή που καλύπτει το 98% της ζήτησης.
Αυτό που δε γνωρίζει ο πολύς κόσμος είναι ότι η σχετικά μειωμένη παραγωγή γάλακτος δεν οφείλεται στη μη παραγωγικότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας
αλλά στο καθεστώς των ποσοστώσεων που επέβαλε η ΕΕ. Μέχρι τις αρχές του
2000, η χώρα πλήρωνε πρόστιμα στην ΕΕ, επειδή οι παραγόμενες ποσότητες
γάλακτος ήταν υψηλότερες από το πλαφόν που είχε δέσει αυθαίρετα η ΕΕ - κι
αυτό διότι δεν είναι αναλογικές ούτε με τον πληθυσμό, ούτε με το ζωικό κεφάλαιο.
Ταυτόχρονα, ενώ μας επέβαλαν χαμηλή παραγωγή, εισήγαμε χιλιάδες τόνους
συμπυκνωμένου γάλακτος από Ολλανδία και Γερμανία, πετώντας εκατομμύρια
ευρώ στο εξωτερικό. Το καθεστώς αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών
των ζωοτροφών και την έλλειψη στήριξης από την πολιτεία, αποθάρρυνε πολλούς
κτηνοτρόφους, με αποτέλεσμα την τελευταία δεκαετία να εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους το 63,5% των κτηνοτρόφων.

άλλαξαν άρδην και δυστυχώς με ανορθόδοξο
τρόπο. Συντελούνται στο χώρο αλλαγές που
έχουν καταστήσει τον κλάδο προβληματικό,
ενώ αν δεν ληφθεί σχετική μέριμνα από την
Ελληνική Πολιτεία, σύντομα θα οδηγηθεί σε
κατάρρευση με πολλαπλό αρνητικό αντίκτυπο
στην Εθνική Οικονομία.
Η κυκλοφορία στην Ελληνική αγορά νέων
προϊόντων όπως το γάλα που η διάρκεια ζωής
του υπερβαίνει αυτή του φρέσκου, γάλα 7
ημερών, αφήνει ανοιχτό το πεδίο για αθρόες
εισαγωγές γάλακτος (εισάγεται συμπυκνωμένο
και μετέπειτα αραιώνεται) οδηγώντας στα
«αζήτητα» το Ελληνικό γάλα.
Οι προκλητικά χαμηλές τιμές στις οποίες
απορροφάται το ντόπιο γάλα (που σημειωτέων είναι εξαιρετικής ποιότητας και υψίστης
διατροφικής αξίας). Είναι χαρακτηριστικό το
γεγονός ότι, στην Περιφερειακή Ενότητα της
Φλώρινας οι παραγωγοί δίνουν το γάλα τους
σε προκλητικά ασύμφορες τιμές απλά και μόνο
για να μην το πετάνε. Ο μέσος όρος τιμής ανά
κιλό γάλα, στο νομό το 2014, σύμφωνα με
τον ΕΛΟΓΑΚ, διαμορφώθηκε στα 0,3584€,
με την αμέσως επόμενη να διαμορφώνεται
στα 0,3803€, στην Αχαΐα. Η τιμή αυτή από
την αρχή του 2015 έχει ραγδαία απρόβλεπτη
και καθοδική τάση.   
Ο καθόλα άδικος τρόπος πληρωμής των
παραγωγών. Τα τιμολόγια αποπληρώνονται
τουλάχιστον με δίμηνη καθυστέρηση οδηγώντας έτσι τους παραγωγούς σε αύξηση του
κοστολογίου τους λόγω έλλειψης ρευστότητας,
Τα παραπάνω, αποτελούν την κορυφή και
μόνο ενός παγόβουνου που αυτή τη στιγμή
απειλείται με κατάρρευση.
Ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας στέκεται
αλληλέγγυος στον κλάδο που απαρτίζουν οι
παραγωγοί αγελαδινού γάλακτος, όχι απλά
κατανοώντας απόλυτα τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν και την κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει αλλά και
αφουγκραζόμενοι το αρνητικό κλίμα που έχει
δημιουργηθεί και διέπει το χώρο της Ελληνικής
Κτηνοτροφίας γενικά.
Ένα κλίμα επισφαλές και δυσοίωνο που
δυναμιτίζει το χώρο στον οποίο με πολύ
μεγάλο κόπο δραστηριοποιούνται, Πραγματικά
η υπάρχουσα κατάσταση το μόνο που μας
κάνει να σκεφτόμαστε είναι «ποιος κλάδος
παραγωγών θα έχει σειρά».
Εκτιμώντας ότι το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Υπουργείου, όντως θεωρεί «ύψιστης
προτεραιότητας την ενίσχυση της εγχώριας
παραγωγής, ιδίως των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, με μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής και ριζική πάταξη των στρεβλώσεων της
αγοράς» ευελπιστούμε πως θα αναλάβει κάθε
είδους πρωτοβουλία και θα εξαντλήσει κάθε
περιθώριο προκειμένου να διασφαλίσει την
εύρυθμη λειτουργία του πολύπαθου κλάδου.

