
1 

 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                                            

                                                                             

Αθήνα, 1 Απριλίου 2022           

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Γεωργαντάς: Μπορούμε να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα της 

αναβάθμισης του πρωτογενούς τομέα- Με ταχύτητα και διαφάνεια οι 

έλεγχοι στην αγορά 

  

Αισιόδοξος ότι το μεγάλο στοίχημα αναβάθμισης του πρωτογενούς τομέα μπορεί να γίνει 

πράξη, δήλωσε από τα Γιάννενα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος 

Γεωργαντάς, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στην περιοχή. 

Στα εγκαίνια του Εργαστηρίου Ελέγχου Γάλακτος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη 

Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων,  ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι είναι καθήκον της πολιτείας, 

μέσω της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών και συστημάτων, να αξιοποιήσει τις σύγχρονες 

υποδομές και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό για να ενισχυθούν οι έλεγχοι στην αγορά και 

να προστατευθούν τα ελληνικά προϊόντα και οι Έλληνες παραγωγοί. 

«Κανείς δεν δικαιούται να νοθεύει τα ποιοτικά προϊόντα και το μόχθο του πρωτογενούς τομέα 

μας. Η διαδικασία ελέγχων πρέπει να γίνεται με ταχύτητα και διαφάνεια», επισήμανε ο κ. 

Γεωργαντάς. 

Ο ΥπΑΑΤ, τόνισε ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής 

κοινωνίας και ιδίως της υπαίθρου, ενώ, παράλληλα, σημείωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει 

ουσιαστική ανάπτυξη χωρίς αυτόν. 

Σε ό,τι αφορά στο έργο που γίνεται στη Γαλακτοκομική Σχολή, είπε ότι «παντρεύει» τους 

παραδοσιακούς τρόπους με τις νέες τεχνολογίες. Αναφερόμενος στα νέα συστήματα ελέγχου 

που εφαρμόζουν τα εργαστήρια της Σχολής είπε, ότι μέσω της διαλειτουργικότητας, θα 

αξιοποιηθούν για ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά. «Όπου υπάρχει περίπτωση νοθείας θα 

την εντοπίζουμε», δήλωσε με κατηγορηματικότητα, ο ΥπΑΑΤ. 

Πεποίθηση του κ. Γεωργαντά είναι ότι, μέσα από τη δύσκολη περίοδο που βιώνουμε, ο 

πρωτογενής τομέας μπορεί να βγει αναγεννημένος. Και εξέφρασε τη βούλησή του, ως 

υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να ενισχύσει την παραγωγή και να 

προστατεύσει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. 
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Τέλος, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των παραγωγών και ανακοίνωσε ότι, τις επόμενες 

ημέρες, θα ανακοινωθεί και ο τρόπος στήριξης των κτηνοτρόφων για την αγορά ζωοτροφών, 

καθώς με βάση τον τζίρο του 2021 θα διατεθούν άνω των 45 εκατ. ευρώ. 

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά τόνισε ότι υπάρχει επάρκεια αγαθών, καθώς 

αξιοποιείται η εγχώρια παραγωγή και γίνονται εισαγωγές από εναλλακτικές αγορές. 

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ καθηγητής κ. Σέρκο Χαρουτουνιάν, κατά την τελετή των εγκαινίων, 

δήλωσε ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί διαχρονικά το στήριγμα του ελληνισμού και 

έδωσε έμφαση στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης που υλοποιεί το ΥπΑΑΤ, 

αλλά και στους στοχευμένους ελέγχους που γίνονται με βάση τα εργαστήρια του ΕΛΓΟ. 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, κ. Αλέκος Καχριμάνης χαρακτήρισε τους ελέγχους του ΕΛΓΟ 

αιχμή του δόρατος της προσπάθειας, ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του για την πολιτική και 

τις δράσεις του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τη διαφύλαξη της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων. 

Η Μονάδα Έρευνας Ποιότητας Γάλακτος ουσιαστικά αποτελεί ένα νέο σύστημα έρευνας, το 

οποίο στηρίζεται στις σύγχρονες τεχνολογίες και στην επιστημονική γνώση, με στόχο την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων στη σύγχρονη κτηνοτροφία και βιομηχανική παραγωγή.  

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργαντάς επισκέφθηκε το Κέντρο Ζωικών – Γενετικών Πόρων του 

ΥπΑΑΤ στα Ιωάννινα και συζήτησε με τους επιστήμονες και το προσωπικό. 


