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Γραφείο Προέδρου   Αθήνα,  26-03-2021 
 

  Αρ.πρωτ.: 2936ταυτ 
Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 &  

Ιατρίδου 2 
  

ΠΡΟΣ: 
      
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων   
 
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
 

Ταχ. Κώδικας : 115 26, Αθήνα                             

Τηλέφωνο 
 

: 
 

213 2145 805  

 

  

 

e-mail : gramm1@efet.gr   Τηλ/νο: 210 212 4331 
koinovouleftikos@minagric.gr       e-mail: 

Θέμα: «Απάντηση στην υπ’αριθ.5187/19-03-2021 ερώτηση κοινοβουλευτικού 

ελέγχου»  

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, αναφορικά με τη 
νοθεία τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΕΦΕΤ, σας ενημερώνουμε 
για τα ακόλουθα: 

 
Η αντιμετώπιση φαινομένων νοθείας και απάτης αποτελούν διαχρονική προτεραιότητα κατά τη 
διεξαγωγή των επίσημων ελέγχων του ΕΦΕΤ που υλοποιούνται με την πραγματοποίηση 
συντονισμένων δράσεων και σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, όταν αυτό κριθεί 
απαραίτητο, στοχεύοντας στην προστασία και την αποτροπή φαινομένων δόλιων πρακτικών 
και παραπλάνησης των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ εκπονεί και υλοποιεί σε ετήσια 
βάση πρόγραμμα αυθεντικότητας – νοθείας γαλακτοκομικών προϊόντων, με σκοπό τον έλεγχο 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών καθώς και την εξακρίβωση της αυθεντικότητάς τους, μεταξύ 
αυτών και τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ». Στο πλαίσιο αυτό, κατά την διετία 2019-2020, ελήφθησαν 95 
δείγματα τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ», χωρίς να διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις. Αντίστοιχα 
προγράμματα και δράσεις υλοποιούνται και κατά το τρέχον έτος, 2021. Πληροφορίες σχετικά 
με αποτελέσματα ελέγχων βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ 
(https://www.efet.gr/index.php/el/arxes-elegxou/stoixeia-episimon-elegxon).   

 
Επιπλέον, ο ΕΦΕΤ, ως σημείο επαφής της Ελλάδας για το Σύστημα Διοικητικής Συνδρομής και 
Συνεργασίας (Administrative Assistance and Cooperation/AAC-FF), λαμβάνει κοινοποιήσεις 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Food Fraud από τις Αρμόδιες Αρχές των Κρατών 
Μελών, για την διακίνηση στην αγορά της ΕΕ τροφίμων με υποψία απάτης (δόλιες πρακτικές, 
νοθεία, παραπλάνηση). Ακολούθως προβαίνει στον συντονισμό και τη διενέργεια των 
απαιτούμενων ελέγχων.  

Σε ό,τι αφορά στο περιστατικό της διακίνησης από ελληνική επιχείρηση στην Γερμανία τυριού 
«ΦΕΤΑ ΠΟΠ» στο οποίο ανιχνεύθηκε αγελαδινό γάλα, η υπηρεσία μας αφού ενημερώθηκε για 
την υπόθεση, διενήργησε άμεσα σχετικούς ελέγχους. Ειδικότερα, η Περιφερειακή Διεύθυνση 
Θεσσαλίας του ΕΦΕΤ επιθεώρησε την επιχείρηση παραγωγής του τροφίμου ενώ έλαβε και 
δείγματα τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ». Τα δείγματα απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για 
εργαστηριακή ανάλυση ως προς την ανίχνευση/ημιποσοστικό προσδιορισμό του είδους του 
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γάλακτος (αγελαδινού) και αναμένονται τα αποτελέσματα. Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ εξέδωσε, μέσω 
του Συστήματος Διοικητικής Συνδρομής και Συνεργασίας (Administrative Assistance and 
Cooperation/AAC-FF), κοινοποίηση με αποδέκτη τη Γερμανία, προκειμένου οι εκεί Αρμόδιες 
Αρχές να προβούν στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.  

Οι εν λόγω έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.  

Επισημαίνεται ότι, κατά τον επίσημο έλεγχο αυθεντικότητας – νοθείας γαλακτοκομικών 
προϊόντων έτους 2019, είχαν ληφθεί από την εν λόγω επιχείρηση τρία δείγματα τυριού «ΦΕΤΑ 
ΠΟΠ» τα οποία και είχαν βρεθεί συμμορφούμενα. 

 
Αναφορικά με τις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται μη συμμορφώσεις με την κείμενη 
ενωσιακή & εθνική νομοθεσία, λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να 
επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το ν.4235/2012, όπως ισχύει, διοικητικές και ποινικές 
κυρώσεις.  

 
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία. 
 

        O Πρόεδρος ΔΣ του ΕΦΕΤ 

           

            Αντώνιος Ζαμπέλας 

  

  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

O Προϊστάμενος του Τμήματος 
Διαχείρισης Ανθρώπινου  
Δυναμικού του Ε.Φ.Ε.Τ. 
Παναγιώτης Λαζαράκης 
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