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 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Με την ευκαιρία της φωτογραφίας από την επίσκεψή του Υπουργού 
Ανάπτυξης σε τυροκομείο στην κατά «σύμπτωση» περιφέρεια του  συνοδοιπόρου 
του κ. Καχριμάνη, που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και στην οποία 
φαίνεται ο «δραστήριος» Υπουργός να περιεργάζεται με προσοχή μία γκλίτσα, ως 
γεωτεχνικοί θέλουμε να του θυμίσουμε τη σοφή παροιμία του λαού μας «η γίδα όταν 
θέλει ξύλο τρίβεται στη γκλίτσα του τσοπάνου» .  

Βέβαια  επειδή επίσης ισχύει   «μία φωτογραφία ίσον χίλιες λέξεις» φαίνεται  
αυτό που έχει στο μυαλό του ο κ. Χατζηδάκης είναι η υλοποίηση μιας πολιτικής που 
ως αποτέλεσμα θα έχει να  μείνουν οι κτηνοτρόφοι  μόνο  με τις γκλίτσες και χωρίς 
ζώα.  

Ο συγκεκριμένος υπουργός, εκμεταλλευόμενος με τον πιο ανάλγητο τρόπο την 
αγωνία της κοινωνίας για πτώση των τιμών των καταναλωτικών αγαθών,  και 
ειρωνευόμενος πρόσφατα, όσους αντιδρούν στα προωθούμενα από αυτόν μέτρα στα 
πλαίσια υλοποίησης της δήθεν μελέτης του ΟΟΣΑ, πρότεινε να δημιουργηθεί κίνημα 
υπέρ της ακρίβειας. Θέλουμε να του υπενθυμίσουμε ότι αυτός και η καταστροφική 
αντιαναπτυξιακή πολιτική του σε συνεργασία με την ασυδοσία και αισχροκέρδεια 
των μεγάλων επιχειρήσεων έχει ήδη δημιουργήσει  κίνημα υπέρ της ακρίβειας στο 
οποίο αυτός  δικαιωματικά έχει τη θέση του προέδρου.  

Επειδή όμως έχουμε θέσει στον λαλίστατο Υπουργό Ανάπτυξης και κατά το 
παρελθόν ερωτήματα σχετικά με την  αισχροκέρδεια  στο γάλα και  ακόμη δεν 
έχουμε  λάβει απαντήσεις, θα  του υποβάλουμε μερικά ακόμη ερωτήματα έτσι ώστε 
να μας απαντήσει συνολικά. Εκτός και εάν προτιμά να λάβουμε τις απαντήσεις  στα 
ερωτήματα αυτά όταν ολοκληρωθεί η έρευνα του εισαγγελέα που διερευνά την 
υπόθεση οπότε οι  απαντήσεις θα είναι  και αξιόπιστες. 

 Συγκεκριμένα εκτός από το βασικό ερώτημα που έχουμε υποβάλλει, σχετικά 
με το ποιες είναι οι αιτίες που ενώ η τιμή του γάλακτος  στη χώρα μας ως πρώτη ύλη 
είναι παραπλήσιο με τις άλλες χώρες, η τιμή του τελικού προϊόντος είναι 34% 
υψηλότερη, θέλουμε  να ρωτήσουμε τον Υπουργό της ακρίβειας και τα εξής: 

Η αύξηση των διοδίων που ανακοινώθηκε πρόσφατα θα συντελέσει στη 
μείωση των τιμών του γάλακτος; Το διπλάσιο ΦΠΑ που έχει επιβληθεί στο γάλα σε 
σχέση  με τις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες είναι κίνητρο για την πτώση των τιμών;  Η 
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τιμή της ενέργειας  αλλά και το κόστος των καυσίμων των μεταφορικών μέσων που 
είναι πολύ μεγαλύτερο στη Χώρα μας, πως επηρεάζει την τιμή του γάλακτος ως 
τελικό προϊόν; Σε ποιες αιτίες οφείλεται η  αύξηση που παρατηρήθηκε τελευταία στη 
τιμή του φρέσκου γάλακτος  στα Σουπερμάρκετ αφού η τιμή της πρώτης ύλης δεν 
μεταβλήθηκε; Κατά σύμπτωση η αύξηση είναι όση και  το προσδοκόμενο όφελος 
από τη μείωση των  επιστροφών  εάν καταργηθεί ο όρος «φρέσκο γάλα». Μήπως 
λοιπόν αυτή είναι η μείωση που θα επιτευχθεί   προς «όφελος του καταναλωτή;. 

Βέβαια τα παραπάνω δεν είναι τυχαία ή μεμονωμένα περιστατικά, δείγματα 
της «ιδιοφυίας» του Υπουργού Ανάπτυξης. Άλλο  σημαντικό δείγμα αποτελεί το 
νομοσχέδιο για τις αδειοδοτήσεις που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα  και 
σύμφωνα με το οποίο η άδειες θα χορηγούνται  σχεδόν αυθημερόν  με μια απλή 
δήλωση του ενδιαφερόμενου και μετάθεση των ελέγχων στο στάδιο της λειτουργίας.  
Προκύπτει όμως το ερώτημα, ποιος θα κάνει  αυτούς τους ελέγχους, έστω και 
δειγματοληπτικούς, όταν όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν αποστελεχωθεί και 
απαξιώθεί εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών που εφαρμόζονται και  έχουν ως  
αποτέλεσμα την παύση διορισμών αλλά και  την απόλυση προσωπικού; 

Μήπως σε συνέχεια της αποστελέχωσης και απαξίωσης των ελεγκτικών 
μηχανισμών επακολουθήσει η από καιρό σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση τους; 
Εξάλλου  πρόσφατα είδαμε ένα δείγμα αυτής της πολιτικής με τη θεσμοθέτηση του 
κτηνίατρου εκτροφής. Αλήθεια γιατί δεν εφαρμόσθηκε και στις κτηνοτροφικές 
επιχειρήσεις η λογική της αυτοσυμμόρφωσης αλλά επιβλήθηκε με νόμο ο 
«κτηνίατρος εκτροφής» αυξάνοντας υπέρογκα το λειτουργικό κόστος ειδικά στις 
μικρές εκμεταλλεύσεις;  

Ως Έλληνες Γεωτεχνικοί, όπως και  ολόκληρη η κοινωνία, κατανοούμε την 
ανάγκη περιορισμού της γραφειοκρατίας, όμως αυτός ο περιορισμός δε μπορεί να 
γίνει σε βάρος άλλων αξιών και αναγκών. Γνωρίζει ο συγκεκριμένος Υπουργός ότι 
πολλές επιχειρήσεις, όπως οι επιχειρήσεις τροφίμων σχετίζονται με τη Δημόσια 
Υγεία, την οποία κανείς δε μπορεί να θέτει υπό αμφισβήτηση; Εάν κάποιος δε τηρεί 
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να εξοικονομήσει χρήματα και αυξήσει τα κέρδη 
του δεν θα διαταράσσει τον  ανταγωνισμό μέχρι να  εντοπισθεί από τους 
δειγματοληπτικούς ελέγχους; Η πρότασή του για την άμεση χορήγηση άδειας 
λειτουργίας και τον  δειγματοληπτικό έλεγχο εκ των υστέρων  δεν έρχεται σε 
αντίθεση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που ο ίδιος ως Ευρωβουλευτής 
ψήφιζε; Έχει αναλογισθεί ότι αυτή η πολιτική μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή 
προστίμων από την ΕΕ ή δεν τον αφορά; 

Και επειδή ισχυρίζεται ότι έχει προβλέψει, ως ασφαλιστική δικλείδα, υψηλά 
πρόστιμα για τους παραβάτες, μπορεί να μας πει  τι πρόστιμα έχει βάλει η υπαγόμενη 
σε αυτόν Επιτροπή Ανταγωνισμού και σε τι ποσοστό αυτά έχουν εισπραχθεί; 

Είναι κατανοητή η αγωνία του κ. Χατζηδάκη να γίνει αρεστός στους δανειστές 
μας και να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τους, αδιαφορώντας  για τις επιπτώσεις 
στην πρωτογενή παραγωγή. Θέλουμε όμως να του κάνουμε γνωστό ότι  σε αυτή του 
την προσπάθεια θα βρει απέναντί του όχι μόνο τους Έλληνες αγρότες αλλά και το 
σύνολο του γεωτεχνικού κόσμου.   


