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Δ Ε Λ Σ Ι Ο  

 
ΑΤΣΗΡΟΙ ΕΛΕΓΥΟΙ ΠΡΟ ΑΠΟΦΤΓΗ ‘ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΕΩ’ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΤΣΙΚΩΝ 
 

Με αθνξκή θαηαγγειίεο ηνπ Ννκάξρε Μεζζελίαο θ Δξάθνπ «πεξί ειιελνπνηήζεσο  

παηαηώλ  πνπ εμήρζεζαλ από ζπζθεπαζηήξηα πεξηνρήο Αξγνιίδαο θαη Κνξηλζίαο πξνο 

ηελ TESCO Πνισλίαο» θαη κε πξόζεζε λα ειέγμνκε ηηο θαηαγγειίεο απηέο κέζα ζηα 

πιαίζηα ηνπ ελδηαθέξνληνο καο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο θήκεο  ηεο πνηόηεηνο, ηεο 

ηππνπνίεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ εμαγνκέλσλ , δηαθηλνπκέλσλ ειιεληθώλ λσπώλ 

νπσξνθεπεπηηθώλ πξντόλησλ  

Απεπζπλζήθακε : 

1) Στα μέλη μασ εξαγωγείσ ς αυτέσ τισ περιοχέσ και  

2) Στην TESCO Πολωνίασ  

Απνηέιεζκα ηεο εξεπλάο καο είλαη : 

α) Καλέλα από ηα κέιε καο δελ έρεη εμάγεη κέρξη ζηηγκήο  αλνημηάηηθεο παηάηεο   

πξνο ηελ εηαηξία απηή 

β)  Η TESCO Πνισλίαο ζε απαληεηηθό ηεο e-mail (πνπ παξαζέηνπκε) αλαθέξεη όηη 

δελ έρεη πξνκεζεπηεί παηάηεο αλνημηάηηθεο εζνδείαο από Ειιάδα θαη κάιηζηα , 

ηνλίδνληαο ηελ γλώζε ηεο γηα ηελ  πνιύ θαιή θήκε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πξντόληνο  

απηνύ ηεο ρώξαο καο ζηελ πνισληθή αγνξά ,πξνγξακκαηίδεη  λα ην πξνζθέξεη 

ζηνπο  θαηαλαισηέο πειάηεο ηεο  πεξί ηα ηέιε Απξηιίνπ κε αξρέο  Μαίνπ. 

 

 Ο θ. Γ  Πνιπρξνλάθεο εηδηθόο ζύκβνπινο ηνπ INCOFRUIT-HELLAS δήισζε 

     «Είλαη γλσζηή, θαη από ηηο  παξεκβάζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ καο  πνπ έρνπλ πνιιέο 

θνξέο δεκνζηνπνηεζεί, ε πάγηα ζέζε καο όηη όια ηα νπσξνθεπεπηηθά πξντόληα πνπ 

δηαθηλνύληαη πξνο άιιεο ρώξεο ηεο Ε.Ε  ε  εμάγνληαη πξνο ηξίηεο ρώξεο πξέπεη λα 

είλαη ηππνπνηεκέλα, ζπζθεπαζκέλα θαη κε ηηο θαηάιιειεο ζεκάλζεηο θαη λα 

ζπλνδεύνληαη κε  ηα απαξαίηεηα έγγξαθα Πηζηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο . 

    Καηά ζπλέπεηα θαη νη παηάηεο όπσο θαη ηα άιια παξαγόκελα πξντόληα ζηελ 

Μεζζελία, ηελ Αξγνιίδα , ηελ Κνξηλζία θαη γεληθόηεξα ζηελ επηθξάηεηα ηεο ρώξαο 

καο (βεξίθνθα, ξνδάθηλα, θεπεπηηθά, ζηαθύιηα, θαξπνύδηα θ.α ) ζα πξέπεη λα 

θαιιηεξγνύληαη κε ηνπο Καλόλεο ηεο Οξζήο Γεσξγηθήο` Πξαθηηθήο θαη λα είλαη 

Πηζηνπνηεκέλα είηε θαηά Agro είηε θαηά ην πξνηηκώκελν από ηηο αγνξέο ζύζηεκα 

Globalgap . Η ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία ηνπο ζα πξέπεη λα  πξαγκαηνπνηείηαη  ζηα   

ζπζθεπαζηήξηα , πνπ πιεξνύλ ηηο  ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο, βάζεη ησλ ηζρπόλησλ  

εκπνξηθώλ θαλόλσλ πνηόηεηνο γηα θάζε πξντόλ . 
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     Καινύκε ηηο αξκόδηεο Υπεξεζίεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθώλ 

Απηνδηνηθήζεσλ θαη πξσηίζησο  απηέο ησλ πεξηνρώλ  ζηηο  νπνίεο παξαηεξνύληαη 

θαηλόκελα θαηαζηξαηήγεζεο ησλ ζρεηηθώλ  θαλόλσλ , λα εθαξκόζνπλ απζηεξόηεξα 

θαη κε ΄’ζξεζθεπηηθή επιάβεηα’’  ηηο δηαηάμεηο πεξί  ηεξήζεσο ησλ Καλόλσλ 

Πνηόηεηνο θαη λα δηελεξγνύλ αλ είλαη δπλαηόλ θαη 100% ειέγρνπο ζηα ππνρξεσηηθώο 

αλαγγειιόκελα θαη δηαθηλνύκελα-εμαγόκελα νπσξνθεπεπηηθά πξντόληα ,πξνθεηκέλνπ 

αγνξαζηέο  ηνπ εμσηεξηθνύ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη  ζηελ πξνκήζεηα πξντόλησλ  

πςειώλ πνηνηηθώλ πξνδηαγξαθώλ λα δείμνπλ ελαξγέζηεξα ηελ πξνηίκεζε ηνπο ζηα 

πξντόληα ηεο πεξηνρήο ηνπο  πξνο όθεινο ησλ παξαγσγώλ θαη ηεο ηνπηθήο  αιιά θαη 

ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Οη απαηηήζεηο ησλ αγνξαζηώλ απηώλ σο πξνο ηελ πνηόηεηα , 

ηελ ηππνπνίεζε, ηελ πηζηνπνίεζε αιιά θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ παξαδόζεσλ είλαη 

πάξα πνιύ πςειέο. 

       Οη Υπεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ όπσο θαη νη 

Πεξηθεξεηαθέο ηνπ Υπεξεζίεο  ειπίδνπκε λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ θαη λα εθαξκόζνπλ  

κε απζηεξόηεηα ην Μεηξών Εκπόξσλ Οπσξνθεπεπηηθώλ, νύησο ώζηε λα 

πξνιεθζνύλ  ηπρόλ  <ειιελνπνηήζεηο > πξντόλησλ πνπ δηαθηλνύληαη-εμάγνληαη από 

ηελ ρώξα καο  θαη λα δηαζθαιηζζεί ε θήκε ησλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ καο αιιά θαη 

ησλ Εκπόξσλ- Εμαγσγέσλ Μειώλ  ηνπ Σπλδέζκνπ  καο». 

                                                       

                                                                      Γεώξγηνο Πνιπρξνλάθεο 

                                                                         Εηδηθόο Σύκβνπινο 

                                                                      INCOFRUIT – HELLAS 

                       e-mail Tesco Poland 22.4.09 

«Referring to a publication that you have sent to us please find enclosed our 
position on the issue.  

 

I would like to confirm that this year Tesco Poland has been selling only potatoes 

grown in the countries other than Greece. All these potatoes were labelled in 

accordance with the country of their origin.  

 

We are planning to start buying potatoes grown in Greece at the end of 

April/beginning of May. These potatoes will be labelled in our stores as Greek 

products.  

 

New Greek potatoes have a very good reputation in Poland and we are pleased to 

offer them to Tesco Polish consumers as the quality product they value.  

 

We look forward to continuing our cooperation with your organization and the Greek 

potatoes producers. 

 
Best Regards, 
Mirek Maziarka 
Tesco Poland 
Category Technical Manager» 


