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«Βόµβες» και «µαϊµούδες» στο τραπέζι µας 
Τα ορυκτέλαια και τα περιττώµατα, οι «βρωµιές» χωρίς σύνορα και ο πέλεκυς 

του 1 εκατ. ευρώ 

  

ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ διατροφικό σκάνδαλο αποκάλυψαν οι έλεγχοι του Ενιαίου Φορέα 
Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ). Τέσσερις µεγάλες εταιρείες διακινούσαν αδίστακτα στην αγορά 
µολυσµένα τρόφιµα και προϊόντα-«µαϊµού».  

Σουσάµι µε περιττώµατα ζώων ο ένας επιχειρηµατίας, προµηθευτής ένα σωρό 
µεγάλων εταιρειών παραγωγής τροφίµων.  

Ηλιέλαιο µε ολίγη από ορυκτέλαιο ο άλλος, ιδιοκτήτης σουπερµάρκετ από αυτά 
που υποτίθεται ότι είχαν αποσύρει από τον Μάιο του 2008 τις ένοχες παρτίδες.  

Ένας ακόµη - επίσης ιδιοκτήτης γνωστής αλυσίδας - «φύλαγε» τρόφιµα σε 
επικίνδυνες για την υγεία του καταναλωτή συνθήκες. Και οι «βρωµιές» δεν 
σταµατούν στα σύνορα.  

Η τέταρτη εταιρεία, µία από τις µεγαλύτερες εξαγωγικές της χώρας, έστελνε στις 
αγορές του εξωτερικού κάθε είδους γαλακτοκοµικά προϊόντα- «µαϊµού», τα 
οποία µάλιστα πουλούσε ακριβά ως δήθεν Προστατευόµενης Ονοµασίας 
Προέλευσης. Λευκό τυρί για φέτα, επιδόρπια για γιαούρτη, γάλα σκόνη για 
φρέσκο.  

Οι ελεγκτές του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) δεν πίστευαν 
στα µάτια τους µε όσα είδαν στις τέσσερις µεγάλες εταιρείες παραγωγής 
τροφίµων ή διάθεσης πρώτων υλών. Πρόκειται για τις µεγαλύτερες υποθέσεις 
απάτης και παραπλάνησης του καταναλωτή που έχει χειριστεί ο Φορέας τα 
τελευταία χρόνια, ορισµένες και µε ποινικές προεκτάσεις. Ο πέλεκυς από την 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κυρία Κατερίνα Μπατζελή για τις 
τρεις σοβαρότερες υποθέσεις αναµένεται να είναι ιδιαιτέρως βαρύς- ο ΕΦΕΤ 
τιµώρησε ήδη την τέταρτη µε πρόστιµο που έφθασε στα 60.000 ευρώ. Σύµφωνα 
µε κύκλους του υπουργείου, τα πρόστιµα θα είναι από τα υψηλότερα που έχουν 
ποτέ επιβληθεί σε εταιρείες τροφίµων - σε µία από αυτές µπορεί να φθάσει και 
στο 1 εκατ. ευρώ. Και αυτή είναι µόνον η αρχή του νήµατος, καθώς τη σκυτάλη 
για ορισµένες από τις υποθέσεις έχουν αναλάβει επιπλέον οι «Ράµπο» της 
Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥπΕΕ).  

«Ρώσικη ρουλέτα» σε βάρος της δηµόσιας υγείας συνεχίζουν να παίζουν µεγάλες 
εταιρείες τροφίµων στην Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εταιρείας στην 
Κεντρική Ελλάδα η οποία απασχολεί τις αρµόδιες Αρχές ήδη από τις αρχές του 2008. Τότε 
στις εγκαταστάσεις της βρέθηκαν δεκάδες τόνοι σουσαµιού µε περιττώµατα τρωκτικών και 
σκύλων καθώς και µε απεκκρίµατα πουλιών. Η παρτίδα προερχόταν από το Σουδάν και είχε 
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λήξει το 2006. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µεγάλες βιοµηχανίες αρτοπαρασκευασµάτων 
προµηθεύονταν πρώτη ύλη από τη συγκεκριµένη εταιρεία. Μετά τον πρώτο έλεγχο η 
εταιρεία σφραγίστηκε και θεωρήθηκε ότι η υπόθεση έληξε. Ωστόσο λίγους µήνες νωρίτερα 
ελεγκτές του ΕΦΕΤ πραγµατοποιώντας έλεγχο ρουτίνας σε αρτοβιοµηχανία της Βόρειας 
Ελλάδας ανακάλυψαν εκατοντάδες σάκους µε σουσάµι που προέρχονταν από τη 
«σφραγισµένη» εταιρεία, συνολικής ποσότητας 31.550 κιλών.  

 

Τόνοι σουσάµι σε κρυφή αποθήκη 

Ανεξαρτήτως των ελέγχων του ΕΦΕΤ, οι υπάλληλοι του δήµου όπου εδρεύει η 
«σφραγισµένη εταιρεία» προχώρησαν, ύστερα από καταγγελία πολίτη, σε δεύτερο έλεγχο 
και εντόπισαν µια κρυφή αποθήκη στην οποία βρήκαν αποθηκευµένους και 
άλλους τόνους ακατάλληλου σουσαµιού, µέρος των οποίων είχε προµηθευτεί η 
αρτοβιοµηχανία στη Βόρεια Ελλάδα. Σηµειωτέον ότι το σουσάµι αποτελεί βασική ύλη 
για την παρασκευή πολλών προϊόντων - περιέχεται σε κουλουράκια, παστέλια, λουκούµια, 
ψωµιά κ.ά. Ακόµη χρησιµοποιείται για την παραγωγή σησαµελαίου και ταχινιού, τα οποία 
περιέχονται σε πολλά άλλα τρόφιµα. Ο συγκεκριµένος προµηθευτής δε εφοδίαζε από την 
αποθήκη του σειρά γνωστών εταιρειών σε όλη τη χώρα οι οποίες παρασκευάζουν τα 
συγκεκριµένα προϊόντα. Ο φάκελος της υπόθεσης προωθείται από τον ΕΦΕΤ στο γραφείο 
της υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για επιβολή υψηλού προστίµου (σηµειωτέον ότι ο 
Φορέας µπορεί να επιβάλει πρόστιµο ως και 60.000 ευρώ). Ο φάκελος της υπόθεσης 
διαβιβάστηκε και στη ∆ικαιοσύνη.  

Κοµπίνες µε γαλακτοκοµικά 

Μία από τις µεγαλύτερες απάτες στον τοµέα των τροφίµων ανακάλυψε ο ΕΦΕΤ σε 
γαλακτοβιοµηχανία της Θεσσαλίας. Μάλιστα οι παρανοµίες της εν λόγω εταιρείας 
µπορεί να επισύρουν συνολικό πρόστιµο- και για τα πέντε σοβαρά παραπτώµατα 
που εντοπίστηκαν- ως και 1 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για µία από τις µεγαλύτερες 
ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες γαλακτοκοµικών προϊόντων, η οποία προωθεί στο εξωτερικό 
και προϊόντα ΠΟΠ (Προϊόν Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης). Όπως είπαν 
µιλώντας στο «Βήµα» στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σχεδόν όλα τα 
προϊόντα της εταιρείας τα οποία ελέχθησαν ήταν νοθευµένα. Με άλλα λόγια, η φέτα δεν 
ήταν φέτα αλλά απλό λευκό τυρί- ίδιο µε αυτό που κάποτε διαφήµιζαν ως φέτα οι ∆ανοί, µε 
αποτέλεσµα να προσφύγουµε στην ΕΕ για να κατοχυρώσουµε την αποκλειστικότητα της 
ονοµασίας-, η γιαούρτη δεν ήταν γιαούρτη αλλά επιδόρπια, το φρέσκο γάλα που 
αναφερόταν ως συστατικό των προϊόντων ήταν στην πραγµατικότητα γάλα σε σκόνη κτλ.  
Σύµφωνα µε στελέχη των υπηρεσιών που χειρίζονται την υπόθεση, η εταιρεία έχει τη 
µορφή... Λερναίας Ύδρας. Τα προϊόντα της κυκλοφορούν µε δέκα διαφορετικές επωνυµίες. 
«Κλείνει η µία και ανοίγει αυτοµάτως άλλη», λένε χαρακτηριστικά. Για τη συγκεκριµένη 
γαλακτοβιοµηχανία έχουν ξεκινήσει παράλληλα άλλοι δύο έλεγχοι, µία από την Υπηρεσία 
Ειδικών Ελέγχων αλλά και άλλη µία από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς η 
εταιρεία είχε λάβει επιδοτήσεις από το Γ ∆ ΚΠΣ. Στην περίπτωση που ο έλεγχος εντοπίσει 
«κοµπίνες» και µε τα κοινοτικά χρήµατα ο δρόµος οδηγεί αναγκαστικά σε αίτηµα της ΕΕ για 
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επιστροφή των κονδυλίων. Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στο γραφείο της κυρίας Μπατζελή για 
την επιβολή προστίµου.  

Φαγητά µε σκουπίδια 

Υπότροπο για δεύτερη φορά βρέθηκε κατάστηµα µεγάλης αλυσίδας σουπερµάρκετ 
στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Τον Ιούνιο του 2007 είχε επιβληθεί στο ίδιο κατάστηµα 
πρόστιµο 10.000 ευρώ, ενώ σήµερα προτείνεται από τον ΕΦΕΤ επιβολή προστίµου ύψους 
70.000 ευρώ για παραπλάνηση καταναλωτών, απουσία ΗΑCCΡ (σύστηµα το οποίο 
προσδιορίζει τους υγειονοµικούς κινδύνους που επηρεάζουν την ασφάλεια των προϊόντων) 
και άδειας, καθώς και για ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής. Αξίζει να αναφερθεί ότι και σε άλλα 
καταστήµατα της συγκεκριµένης αλυσίδας σουπερµάρκετ έχουν επιβληθεί πρόστιµα από 
τον Φορέα για παρόµοια παραπτώµατα. Έτοιµα φαγητά παρασκευαζόµενα σε άθλιες 
συνθήκες και τρόφιµα αποθηκευµένα σε αποθήκες βρώµικες, όπου ανάµεσα στα 
κιβώτια σωρεύονταν απορρίµµατα κάθε είδους. Και σε κάποια ψυγεία ληγµένα και 
αλλοιωµένα προϊόντα, που, όπως δικαιολογούνταν στους ελεγκτές οι υπάλληλοι, τα είχαν 
βάλει στην άκρη για να τα αποσύρουν και ξεχάστηκαν...  

Φρέσκο... λάδι µε ορυκτέλαια 

Πρόστιµο 60.000 ευρώ επέβαλε ο ΕΦΕΤ σε κατάστηµα µεγάλης αλυσίδας 
σουπερµάρκετ στα ράφια του οποίου βρέθηκαν, µήνες µετά το διατροφικό σκάνδαλο µε τα 
ορυκτέλαια, ποσότητες «εµπλουτισµένου» ηλιελαίου. Στο συγκεκριµένο κατάστηµα είχε 
επιβληθεί το 2008 από τον πρώηνυφυπουργόΑνάπτυξης κ. Γ. Βλάχο προσωρινή αναστολή 
της λειτουργίας του για δύο εβδοµάδες, επειδή επέµενε να διαθέτει τα µολυσµένα ηλιέλαια, 
ενώ ήδη είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο και όλες οι επιχειρήσεις της χώρας είχαν ενηµερωθεί ότι 
πρέπει να αποσύρουν τις ύποπτες ποσότητες. Το σκάνδαλο του νοθευµένου µε ορυκτέλαιο 
ουκρανικού ηλιελαίου ξέσπασε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2008. Ο χειρισµός της 
υπόθεσης από τις αρµόδιες ελληνικές Αρχές είχε τότε αναδείξει για άλλη µία φορά την 
ανεπάρκεια και την αναποτελεσµατικότητα του συστήµατος ελέγχου τροφίµων στη χώρας 
µας. Την πολυδιάσπαση των υπηρεσιών ελέγχου και τις ελλείψεις προσωπικού έχουν 
επισηµάνει πολλάκις οι κοινοτικοί επιθεωρητές στις εκθέσεις τους για την ασφάλεια των 
τροφίµων στην Ελλάδα. Παρά τις ανεπάρκειες του συστήµατος, υποτίθεται ότι τα λάδια 
τότε αποσύρθηκαν αλλά, όπως αποδεικνύεται τώρα, κυκλοφορούσαν για µήνες και µπορεί 
σε κάποιες επιχειρήσεις να κυκλοφορούν ακόµη.  

Συζήτηση για το µέλλον του ΕΦΕΤ ζητούν οι υπάλληλοι 

Και ενώ η κατάσταση στην αγορά µόνο ειδυλλιακή δεν είναι, δυόµισι µήνες µετά τις εκλογές 
ο Σύλλογος Μόνιµων Υπαλλήλων του ΕΦΕΤ περιµένει ακόµη την υλοποίηση των 
προεκλογικών εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση του Φορέα. 
Οπως αναφέρεται στην τελευταία ανακοίνωση του συλλόγου, «σήµερα, εννέα µήνες µετά 
την καταψήφιση  από το ΠΑΣΟΚ της τροπολογίας για τη µεταφορά του ΕΦΕΤ στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αναµένουµε την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για 
υπαγωγή του ΕΦΕΤ στο υπουργείο, το οποίο θα έχει ως βασική πολιτική την προστασία των 
καταναλωτών». Σύµφωνα µε τους εργαζοµένους στον ΕΦΕΤ, η υπουργός Αγροτικής 
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Ανάπτυξης δεν έχει ακόµη δεχθεί να συνοµιλήσει µαζί τους. Εκείνο που επιθυµούν - «µε 
δεδοµένη πλέον τη συστηµατική προσπάθεια απαξίωσής του» όπως αναφέρουν οι ίδιοι - 
είναι µια απάντηση της κυρίας Μπατζελή στα εξής:  

� Είναι πολιτικά αποδεκτό ο ΕΦΕΤ να παραµένει σε ένα υπουργείο το οποίο 
αρµοδιότητα έχει την άσκηση πολιτικής για την ανάπτυξη της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας και ως εκ τούτου εξυπηρετεί συµφέροντα αντίθετα µε αυτά που 
διασφαλίζουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου τροφίµων σχεδιασµένο για την 
προστασία του καταναλωτή;  

� Υπάρχει σχεδιασµένη εθνική πολιτική για τον επίσηµο έλεγχο των τροφίµων από το 
ΥΠΑΑΤ, όπως συµβαίνει στα άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης;  

� Τι συµβαίνει µε τα όσα έχουν διαπιστώσει οι κοινοτικοί ελεγκτές σχετικά µε 
σηµαντικά προβλήµατα και ελλείψεις στο έργο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
όσον αφορά το σύστηµα διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, το πρόγραµµα 
παρακολούθησης βρουκέλλωσης και φυµατίωσης, τα κτηνιατρικά φάρµακα και 
υπολείµµατα, τη µη εφαρµογή του κανονισµού για την υγιεινή των τροφίµων σε ό,τι 
αφορά τα σφαγεία, τους φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους και τις εισαγωγές ζωικών και 
φυτικών προϊόντων στα συνοριακά κέντρα ελέγχου (ΣΥΚΕ);  

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ  «Απαρέγκλιτη η τήρηση των νόµων» 

 

«Οι καταναλωτές δικαιούνται να τους παρέχονται εχέγγυα για την ασφάλεια των 
τροφίµων σε όλο το µήκος της διατροφικής αλυσίδας, στο πλαίσιο της πολιτικής 
µας για την προώθηση ενός σύγχρονου αγροδιατροφικού µοντέλου που παρέχει, 
εκτός από ασφαλή, ποιοτικά και διαφοροποιηµένα προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό η 
ρύθµιση και εποπτεία της αγοράς θα παίξουν σηµαντικό ρόλο», επισηµαίνει 
µιλώντας στο «Βήµα» η κυρία Κατερίνα Μπατζελή. Και αυτό σηµαίνει ότι «η 
τήρηση της νοµοθεσίας είναι απαρέγκλιτη». Όπως τονίζει, προγραµµατίζεται η 
ολοκλήρωση του επιχειρησιακού σχεδιασµού και της οργάνωσης του ΕΦΕΤ ώστε 
να λειτουργεί ευέλικτα και αποτελεσµατικά σε ό,τι αφορά τους ελέγχους και τη 
διαχείριση των πολιτικών µας για τα τρόφιµα. Γι΄ αυτό, σύµφωνα µε την 
υπουργό, έχει συσταθεί ήδη οµάδα εργασίας στην οποία συµµετέχουν, εκτός από 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εκπρόσωποι του υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των εµπλεκόµενων φορέων.  

 

Πηγή: «Το Βήµα», 20/12/09 

 


