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ΠΡΟΣ : Υπηρεσία Συντονισμού

Γραφείο Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην με αριθμό 2091/03-02-2022 Ερώτηση των βουλευτών της 
κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος  με θέμα «Αναγκαία μέτρα 
στήριξης της εγχώριας παραγωγής αγελαδινού γάλακτος».

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 11604/07-02-2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Υπηρεσίας Συντονισμού

Σε απάντηση της με αριθμό 2091/03-02-2022 Ερώτησης των βουλευτών της κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος  με θέμα «Αναγκαία μέτρα στήριξης της 
εγχώριας παραγωγής αγελαδινού γάλακτος», σας γνωρίζουμε, σχετικά με το ερώτημα 3, περί 
εξασφάλισης εγγυημένων τιμών στους παραγωγούς γάλακτος με ταυτόχρονη εξασφάλιση 
προσιτών τιμών γάλακτος στους καταναλωτές, ότι οι δύο αναφερόμενες επιδιώξεις είναι 
αντιφατικές. Ειδικότερα η εξασφάλιση ελάχιστων εγγυημένων τιμών παραγωγού γάλακτος, με 
διάταξη νόμου, θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα στην παραγωγή και στη διάθεση του 
εγχωρίως παραγόμενου γάλακτος στην περίπτωση που οι βιομηχανίες του κλάδου δεν 
επιθυμούσαν να αγοράσουν γάλα σε αυτήν την ελάχιστη τιμή ή επέλεγαν να εισάγουν γάλα σε 
χαμηλότερη τιμή από αγορές του εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή, οι Έλληνες παραγωγοί 
γάλακτος δεν θα μπορούσαν να διαθέσουν την παραγωγή τους στη βιομηχανία και θα 
οδηγούνταν, με μαθηματική ακρίβεια, σε οικονομική καταστροφή. Παράλληλα, η εφαρμογή με 
διάταξη νόμου ελάχιστης εγγυημένης τιμής παραγωγού γάλακτος θα οδηγούσε σε μετακύλιση 
της διαφοράς, μεταξύ της ελάχιστης εγγυημένης τιμής και της πραγματικής τιμής αγοράς του 
γάλακτος, στην τελική τιμή των προϊόντων γάλακτος επιβαρύνοντας απευθείας τον καταναλωτή.

Είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι το μέτρο της ελάχιστης εγγυημένης τιμής παραγωγού 
γάλακτος μπορεί να είναι ευνοϊκό για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, που ωφελεί παραγωγούς 
και καταναλωτές, αποκλειστικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση 
των συνεπειών στον ελεύθερο ανταγωνισμό των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του ν. 3959/2011, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις αποφάσεις 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
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ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
3. Γραφείο Διοικητή ΔΙΜΕΑ
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή
5. Διεύθυνση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου
    
 

Κ.Α.Α. 
ΑΛΒΕΡΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
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