
 

 

Ηράκλειο, 22 Οκτωβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

Θέμα:   Στο στόχαστρο αλγορίθμου λάδι, τυριά και μέλι 

Προβληματισμό έχει προκαλέσει στο ότι οι ισχυρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και οι μεγάλες πολυεθνικές, εξομοιώνουν ή υποβαθμίζουν ελληνικά προϊόντα, προς 

τα θρεπτικά τους συστατικά και την επιστημονικά αποδεδειγμένη συμβολή τους στην 

προαγωγή της υγείας με τρόφιμα τα οποία είναι λιγότερο υγιεινά. 

Το ελαιόλαδο, τα τυριά και το μέλι, τρία από τα βασικότερα προϊόντα της χώρας μας, 

καθώς και άλλα παραδοσιακά εδέσματα μπαίνουν στο στόχαστρο ενός αλγορίθμου 

που τα εξομοιώνει ή ακόμη και τα υποβαθμίζει ως προς τα θρεπτικά τους συστατικά 

και την επιστημονικά αποδεδειγμένη συμβολή τους στην προαγωγή της υγείας με 

τρόφιμα τα οποία είναι λιγότερο υγιεινά. 

Το σύστημα επισήμανσης τροφίμων Nutri-Score, το οποίο εφαρμόζει η Γαλλία σε 

εθελοντική βάση στην αγορά της. 

Οι ισχυρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και πολυεθνικές του κλάδου 

τροφίμων και ποτών (Nestle, Danone και Auchan), πατούν στην πρωτοβουλία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ξεκίνησε από τον Μάιο του 2020, για την καθιέρωση 

ενός ενιαίου και υποχρεωτικού ευρωπαϊκού συστήματος επισήμανσης στο εμπρόσθιο 

μέρος των συσκευασιών των τροφίμων που θα ωθεί τους καταναλωτές σε επιλογές 

υγιεινότερων τροφίμων και διατροφικών συνηθειών, ώστε οι καταναλωτές, να 

επιλέγουν τρόφιμα με μικρότερη περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, αλάτι και 

σάκχαρα.  

Έχει επιτευχθεί  με τροπολογία στην Ευρωβουλή να εξαιρεθεί το ελαιόλαδο και τα 

προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ. από τη βαθμολογία του Nutri-Score μέχρι την οριστική 

απόφαση της Κομισιόν. 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) θα πρέπει να εκδώσει 

γνωμοδότηση στην Κομισιόν μέχρι τον Μάρτιο του 2022, η οποία θα τεθεί σε 

δημόσια διαβούλευση με κοινωνικούς, κρατικούς και επιστημονικούς φορείς και οι 

τελικές αποφάσεις αναμένονται στο τέλος της επόμενης χρονιάς. 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

-Σε τι ενέργεια έχει προβεί το Υπουργείο για τη διασφάλιση των ποιοτικών 

ελληνικών προϊόντων; 

-Σε ποιο στάδιο  βρίσκεται η εξαίρεση των χωρών που βάλλονται από αυτόν τον 

αλγόριθμο  που μπορεί να εξομοιώσει και να βάλει στην ίδια κατηγορία τα θρεπτικά 

συστατικά του  ελαιόλαδου, μια συσκευασμένης σάλτσας και ενός αναψυκτικού;   
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-Αν τα τρόφιμα αυτά καταταχθούν στο κόκκινο χρώμα, θα υπάρχει κίνδυνος για τη 

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και της αγροτικής παραγωγής, ενώ οι καταναλωτές θα 

παραπλανώνται ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων; 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




