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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: O KATAΝΑΛΩΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 
ME THN ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

«Ισόγεια Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου»  
οδός Βασ.Σοφίας 9 και Δημητρίου Μόσχα στο Μαρούσι, στις 17:00

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η :  ΠΑΚΟΕ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ , ΚΕΚ-ΠΑΚΟΕ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ , ΟΙΚΟΕΝ, ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙKΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣΠΡΑΚΤΙKΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
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16:30-17:00: Προσέλευση Συμμετεχόντων 

17:00-17::10:  Έναρξη ημερίδας  

Ιωάννης Τσιρώνης: 

Αναπληρωτής Υπουργός  

Αγροτικής Ανάπτυξης 

17:10-17:20:  Χαιρετισμός  

 Γεώργιος Πατούλης: Δήμαρχος  

 Αμαρουσίου και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ 

17:20-17:30:  Χαιρετισμός  Βασίλης Κίλιας:  

Γενικός Διευθυντής του  ΚΑΠΕ 

17:30-17:35:  Χαιρετισμός  Εκπροσώπων 

κομμάτων και  φορέων

17:35-17:50:  Η πολιτική προστασία του 
καταναλωτή 
Ιωάννης Τσιάλτας: Προέδρος του 

ΕΦΕΤ 

17:50-18:05:  Καταναλωτής «Ώρα Μηδέν» 
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης: 

 Προέδρος του ΠΑΚΟΕ 

18:05-18:20:  Η υφιστάμενη κατάσταση της  
 προστασίας του καταναλωτή 
 στην βόρεια Ελλάδα και  
 οι προσπάθειες του ΚΕΠΚΑ. 
 Νικόλαος Τσεμπερλίδης:  

Πρόεδρος  ΚΕΠΚΑ

18:20-18:35:  Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο 
 προστασίας του καταναλωτή στην  
 Ελλάδα και στην Ευρώπη 
 Ευστάθιος Ανδρέου:  
Νομικός Συμβούλος του ΠΑΚΟΕ

18:35-18:50:   Καταναλωτής το αιώνιο θύμα  
Ιωάννης Ανουσάκης:  

Πρόεδρος του ΙΝΚΑ Κρήτης

18:50-19:05:   Καταναλωτής και Λιανεμπόριο  
στην Ελλάδα 
 Ιωάννης Μασούτης: Εκπρόσωπος 

των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ 

Ελλάδας. 

19:05-19:20:  Η εξέλιξη της τεχνολογίας τροφίμων 
την τελευταία δεκαετία  

Ιωάννης Σμαρνάκης:  

Πρόεδρος της Πανελλήνιας  

Ένωσης Τεχνολογίας Τροφίμων 

19:20-19:35:  Παροχές υπηρεσιών και 
Καταναλωτής Ηλίας Αλεξάνδρου: 

Νομικός Σύμβουλος του ΠΑΚΟΕ

19:35-19:50:  Φάρμακο και καταναλωτής  
Αικατερίνη Αντωνίου:  
Προέδρος  
του ΕΟΦ 

19:50-20:50: Συζήτηση

20:50-21:00:  Κλείσιμο Ημερίδας  
Παναγιώτης Χριστοδουλάκης:  
Πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ 

21:00-22:00:  Δεξίωση με οικολογικά 
 εδέσματα

Στο τέλος της ημερίδας θα δοθούν 
 βεβαιώσεις παρακολούθησης

15 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, τα Διοικητικά Συμβούλια του ΠΑΚΟΕ, ΚΕΚ-ΠΑΚΟΕ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ, ΟΙΚΟΕΝ, Δήμος Αμαρουσίου και το ΙΝΚΑ Κρήτης 

σας προσκαλούν στην Ημερίδα που θα λάβει χώρα στην «Ισόγεια Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου» οδός Βασ.Σοφίας 9 και Δημητρίου Μόσχα στο 
Μαρούσι, την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 στις 17:00. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλίες,συζήτηση, έκθεση φωτογραφίας και μπουφέ με βιολογικά προϊόντα.

Την έναρξη της ημερίδας θα κάνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κύριος Ιωάννης Τσιρώνης.
Για το ΠΑΚΟΕ Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 

Για τον Δήμο Αμαρουσίου Ο Δήμαρχος Γεώργιος Πατούλης 
Για το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ Ο Πρόεδρος Γιώργος Παπαδάκης

Για το ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ Ο Πρόεδρος Σπύρος Οικονομίδης
Για το ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Ο Πρόεδρος Γιάννης Ανουσάκης, Για την ΟΙΚΟΕΝ, Η Πρόεδρος Ναταλία Χριστοδουλάκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συντονιστές: Μανώλης Μπαχλιτζανάκης, Αντιπρόεδρος ΠΑΚΟΕ, Γιάννης Ανουσάκης: Πρόεδρος ΙΝΚΑ Κρήτης

Π Α Κ Ο Ε
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•  Όταν πάνω από μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι πεινούν.
•  Όταν οι κύριες πηγές παραγωγής για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών 

του πλανήτη μολύνονται, καταστρέφονται, μένουν χέρσες.
•  Όταν τα τρόφιμα νοθεύονται, μεταλλάσσονται και βομβαρδίζονται με χίλιες 

δύο χημικές ουσίες.
•  Όταν η αφύσικη διατροφή και η υπερκατανάλωση εξακολουθούν να γίνο-

νται τρόπος ζωής με όλα τα γνωστά επακόλουθα: παχυσαρκία, καρκινογε-
νέσεις, καρδιοπάθειες, υπέρταση, διαβήτης, δεν μπορούμε να γιορτάζουμε 
την ημέρα προστασίας του καταναλωτή στις 15 Μαρτίου.

•  Οι λόγοι για την ύπαρξη της πείνας είναι η άνιση κατανομή του πλούτου, ο 
υπερπληθυσμός, η έλλειψη υποδομής και οργάνωσης στον Τρίτο Κόσμο και 
οι υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες. Αυτό το τελευταίο ιδιαίτερα δείχνει την 
ανελέητη λογική που διέπει το σημερινό παγκόσμιο σύστημα: Εκατομμύρια 
άνθρωποι πεθαμένοι από πείνα σημαίνουν τίποτα μπροστά σε μερικές πε-
τρελαιοπηγές ή κοιτάσματα ουρανίου.

•  Οι λόγοι για την ύπαρξη της κακής ποιότητας διατροφής είναι ο τρόπος που 
ζει ο βιομηχανικός άνθρωπος με την απάνθρωπη οργάνωση του χρόνου του 
και την αρρωστημένη επιθυμία του να μυηθεί στο τελετουργικά του τεχνη- 
τρονικού πολιτισμού. Ενός πολιτισμού που, προκειμένου να έχει παραγωγή 
«πραγματικά λευκού ψωμιού» ή «λευκής ζάχαρης» θυσιάζει θρεπτικά υλι-
κά, βιταμίνες και προσθέτει ένα καταιγισμό βελτιωτικών και λευκαντικών. 
Είναι ο πολιτισμός που αντιμάχεται τη φύση και έχει την τραγική αυταπάτη 
ότι μπορεί να την καλυτερεύει και να την «διορθώσει».

•  Σήμερα, ενώ η χημεία της νοθείας στα τρόφιμα έχει αναπτυχθεί 10 φορές 
περισσότερο από τη χημεία σαν επιστήμη, η ενημέρωση και προστασία του 
καταναλωτή ακολούθησε αντίστροφη πορεία.

Εκτός από την έλλειψη ενημέρωσης και τη δημιουργία υπερκαταναλωτικής 
συνείδησης, η πολιτική ηγεσία βαρύνε- ται με το μεγαλύτερο σκάνδαλο σε βά-
ρος της υγείας των καταναλωτών, που συμβαίνει να είναι πάντα στην επικαι-
ρότητα από εικοσαετίας, αυτό της έλλειψης ποιοτικού ελέγχου στα τρόφιμα.
•  Μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πολιτική προ-

στασίας των καταναλωτών ταλανίστηκε από την έλλειψη υποδομής και την 
προσπάθεια για «προοδευτικές» ρυθμίσεις στη νομοθεσία που έμειναν μόνο 
ανακοινώσεις αλλά κι από τις συστάσεις νέων θεσμικών οργάνων που δεν 
λειτούργησαν ουσιαστικά ποτέ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ  
ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε
7 Ιουνίου 1979: Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προβλή-
ματα που έχει δημιουργήσει η ταχεία και απρογραμμάτιστη ανάπτυξη 
του τόπου και αποφασίζει να ιδρύσει τον πρώτο αδέσμευτο, δυναμι-
κό κοινωνικό φορέα, δίνοντας του το όνομα ΠΑ.Κ.0.Ε (Πανελλήνιο 
Κέντρο Οικολογικών Ερευνών).
Πέρασαν 37 χρόνια από τότε και ο φορέας αυτός καταξιωμένος από 
τους αγώνες του για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, έχει δημιουργήσει 
τις προϋποθέσεις εκείνες, για να γίνει η κατάλληλη δουλειά ώστε ν’ 
αλλάξουν τρόπο σκέψης οι πολιτικές ηγεσίες και τρόπο αντιμετώπι-
σης των οικολογικών προβλημάτων ο Ελληνικός λαός.
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε, 37 χρόνια τώρα, είναι ο μοναδικός φορέας που παρά-
γει δικά του πρωτογενή στοιχεία για να τα αντι- παραθέσει στα κα-
μουφλαρισμένα της εκάστοτε κυβερνητικής κομματικής μηχανής.
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε είναι εκείνο που πίεσε και κατάφερε να εξετάζεται η 
λέξη «ανάπτυξη» και από μια άλλη σκοπιά τη λεγάμενη «περιβαλ-
λοντική επίπτωση».
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε είναι εκείνο που κατάφερε, να σπάσει το κατεστημένο 
και να δώσει καινούργια χροιά στον όρο «ποιότητα ζωής».
Βέβαια υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για να φτάσει τους στόχους που 
έχει βάλει από την αρχή και στη διάρκεια των τριάντα επτά χρόνων 
πορείας του. Φυσικά, τα πρόσωπα αλλάζουν, ο θεσμός όμως του 
ΠΑ.Κ.0.Ε με την σταθερή και αταλάντευτη πολιτική του θέση, παρέ-
μεινε και θα παραμείνει ένας φάρος ελπίδας για τους χιλιάδες συν-
δρομητές του.

Π Α Κ Ο Ε

15 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1979-2017:
37 χρόνια αγώνες  
για το περιβάλλον  

και τον καταναλωτή
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΟΦΕΙΛΕΙ  

ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΣΥ οφείλεις:
ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ
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Τριάντα επτά (37) χρόνια συνεχείς αγώνες και προ-
σπάθειες, τριάντα χρόνια ερευνών και μελετών από 

το ΠΑΚΟΕ, είναι τριάντα χρόνια αδιάψευστων στοιχείων 
για τις νοθείες, τη ρύπανση-μόλυνση και την επικιν-
δυνότητα των τροφίμων και του τρόπου ζωής μας. Το 
Τμήμα του Καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ έχει λάβει πολλές 
καταγγελίες μέσα στη τελευταία διετία. Έχει αξιολο-
γήσει το περιεχόμενο τους και έχει πραγματοποιήσει 
δειγματοληψίες, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις 
και έρευνες για ακατάλληλα τρόφιμα που κυκλοφορούν 
στην αγορά. Έχει προβεί μάλιστα και στις απαραίτητες 
νομικές ενέργειες προκειμένου να υπερασπιστεί την 
προστασία την δημόσιας υγείας.
Συγκεκριμένα:

1 Σε διάφορα δείγματα που πάρθηκαν από σημεία πώλη-
σης το 30% των δειγμάτων για όλα σχεδόν τα προϊόντα 

βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση. Οι δε 
ετικέτες στα προϊόντα σε πολλά σημεία πώλησης κατά 20% 
ανύπαρκτες, 50% ελλιπείς και 30% αλλοιωμένες.

2 Τα γαλακτοκομικά προϊόντα και σε ποσοστό 25% των 
δειγμάτων βρέθηκαν με ληγμένες ημερομηνίες και 

μολυσμένα με κολοβακτηρίδια ενώ το 15% από αυτά είχαν 
σημαντική επιβάρυνση από αντιβιοτικά. Επίσης ένα 10% 
των δειγμάτων αυτών νοθεύτηκε με λιγότερη περιεκτι-
κότητα σε λίπος ενώ σε γιαούρτια διαπιστώθηκε ύπαρξη 
συντηρητικών και σε πολλά παγωτά η ανυπαρξία γάλακτος 

και η προσθήκη συνθετικών χρωμάτων. Παρατηρήθηκε 
επίσης νοθεία στη Φέτα που σερβίρεται σε ταβέρνες και 
εστιατόρια η οποία παρότι είναι «λευκός τυρός» πωλείται 
σαν τυρί φέτα από αιγοπρόβειο γάλα.

3 Στα αλλαντικά σε ποσοστό 40% των δειγμάτων, η περι-
εκτικότητα σε νιτρώδη και νιτρικά, βρέθηκε υψηλότερη 

κατά 100% του φυσιολογικού ορίου.

4 Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβαρές παραπλανήσεις 
του καταναλωτικού κοινού ως προς το τι πραγματικά 

περιέχουν οι συσκευασίες, που αναγράφουν για διαφημι-
στικούς - marketing λόγους την φράση «φυσικός χυμός», 
ενώ περιέχουν ένα μείγμα νερού και χρωστικών ουσιών 
με άρωμα από φρούτο.

5 Στα αναψυκτικά η περιεκτικότητα του φυσικού χυμού 
σε ποσοστό 50% των δειγμάτων, βρέθηκε χαμηλότερη 

κατά 50% από το επιτρεπτό όριο. Βρέθηκαν επίσης στην 
αγορά αναψυκτικά που μπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν 
ως φαρμακευτικά προϊόντα ψυχοτρόπο και δεν θα έπρεπε 
να καταναλώνονται αβίαστα από παιδιά.

6 Στα εμφιαλωμένα νερά παρατηρήθηκαν σοβαρότατες 
παρατυπίες στους όρους διακίνησης, αποθήκευσης και 

διάθεσης τους. Ακόμα, σοβαρές ανακρίβειες που αναγράφο-
νται στις ετικέτες και αφορούν τους ελέγχους του Γενικού 
Χημείου του Κράτους οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίζονται 
ελλιπείς λόγω του ότι είναι εξαιρετικά περιορισμένες έως 
ελάχιστες για το πλήθος των εμφιαλωμένων νερών που 

κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια. Η διακίνηση δε 
και η διάθεση των εμφιαλωμένων νερών, ιδιαίτερα τους 
θερινούς μήνες και στις περιοχές των νησιών μας, γίνεται 
κάτω από απαράδεκτες συνθήκες με ξεσκέπαστα φορτηγά 
κάτω από τον καυτό ήλιο και με θερμοκρασίες πάνω από 
38ο βαθμούς Κελσίου όταν το όριο είναι 18ο βαθμοί Κελ-
σίου. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το μικροβιακό φορτίο 
από κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους που βρήκαμε στα 
εμφιαλωμένα νερά το οποίο ήταν επικίνδυνα υψηλό για 
τη δημόσια υγεία στο 25% των δειγμάτων.

7 Στα λαχανικά από εδαφολογικές έρευνες διαπιστώθηκε 
η ύπαρξη φορτίου φυτοφαρμάκων και νιτρικών στο 

καλλιεργούμενο έδαφος και στις ρίζες τους.

8 Στο ψωμί βρέθηκαν 6 απαγορευμένα βελτιωτικά και 
προσθετικά στο 60% των δειγμάτων.

9 Στο ελαιόλαδο διαπιστώθηκε νοθεία σε ποσοστό 30% 
των δειγμάτων. Η παραπλάνηση δε του καταναλωτή 

σε όσα αναφέρονται στις ετικέτες των φιαλών είναι 
απερίγραπτη.

Διαπιστώθηκε ότι: α) αναφέρονται ως ελαιόλαδα λάδια από 
τον πυρήνα του σπόρου της ελιάς, β) λάδια πολυκαιρισμένα 
με άσχημες οσμές αναμειγνύονται με λάδια νέας σοδειάς 
και κυκλοφορούν στην αγορά σαν ελαιόλαδα επίσης, γ) 
παρατηρήθηκε η ύπαρξη καρκινογόνων χρωστικών σε 
ποσοστό 25% των δειγμάτων.

ΕΠΕΙΔΗ
Το καταναλωτικό κοινό ανησυχεί για τα κατά καιρούς εμφανιζόμενα 
«διατροφικά σκάνδαλα», τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, το μολυσμένο 
νερό, τις επιβαρυμένες με χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα καλ-
λιέργειες και για αυτές τις ανησυχίες του δεν υπάρχει απάντηση από 
τους αρμοδίους. Γι’ αυτό αναρωτιόμαστε όλοι: η 15 Μαρτίου είναι 
μέρα γιορτής και επιτευγμάτων ή μήπως θα έπρεπε να θεωρηθεί μέρα 
έντονου προβληματισμού και αντίστασης στις πολιτικές στρατηγικές 
που αδιαφορούν για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον;

ΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ

Το ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ τους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
1. Να μελετούν πολύ προσεκτικά στις ετικέτες τις ημερομηνίες Λήξεως και τη σύνθεση των προϊόντων.
2. Να καταγγέλλουν χωρίς φόβο κάθε τι που αντιλαμβάνονται σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
3.  Να αντιμετωπίζουν κριτικά τα προσφερόμενα τεχνητά τυποποιημένα τρόφιμα (π,χ. κρέμες, γιαούρτια με άρωμα 

φρούτων, ποικιλόχρωμες σαλάτες, διάφορα παιδικά κατασκευάσματα).
4. Να αποφεύγουν τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.
5. Να αντισταθούν στον προβαλλόμενο υπερκαταναλωτισμό
6. Να μην αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες ευάλωτων τροφίμων.
7.  Να αντενεργούν και να ασχολούνται οι ίδιοι προσωπικά με το φαγητό τους ακολουθώντας παραδοσιακές συνταγές 

και να μην υποκύπτει στον πειρασμό του έτοιμου και τυποποιημένου.

 Το ΠΑΚΟΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ
1.  Συστηματική και συνεχή ενημέρωση του λαού και ιδιαίτερα των παραγωγικών τάξεων για τα προβλήματα ποιότητας 

των τροφίμων, από την πολιτεία.
2.  Να λειτουργήσει επιτέλους ο ΕΦΕΤ ουσιαστικά και να γίνει ένας πραγματικά ενιαίος φορέας ελέγχου με αρμοδιότητες 

συντονισμού με εξειδικευμένο επαρκές προσωπικό και είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι εντάχθηκε στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3.  Εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων ανθρώπων στον τομέα δειγματοληψίας και ελέγχου της ποιότητας των τροφίμων

Το ΠΑΚΟΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ για άλλη μία φορά
•  Την αδιαφορία και ασυδοσία του κυκλώματος παραγωγής και διακίνησης τροφίμων.
• Την έλλειψη υποδομής για τον συνεχή έλεγχο στα διακινούμενα προϊόντα.
•  Την έλλειψη ευαισθησίας των αρμοδίων για την προστασία τον καταναλωτή από κάθε λογής νοθείες και υπέρμετρη 

χρήση βλαβερών χημικών ουσιών.
•  Την εγκληματική αδιαφορία και ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς τα αλλεπάλληλα 

προβλήματα που παρουσιάζονται συχνά πυκνά σε όλους τους χώρους των αγορών
•  Τη δημιουργία υπερκαταναλωτισμού άχρηστων και βλαβερών τροφίμων που περνάνε εύκολα από τα ΜΜΕ με την 

διαφήμιση στον καταναλωτή
• Την παντελή έλλειψη ενημέρωσης του λαού πάνω στα θέματα διατροφής.

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ
1. Την δημιουργία επιτροπών ελέγχου αγοράς.
2. Τον εργαστηριακό έλεγχο στα πιστοποιημένα εργαστήρια του, για εμφιαλωμένα νερά, αρτοσκευάσματα.
3. Την οργάνωση εθελοντικών ομάδων ελέγχου τροφίμων (λαϊκές, super market κλπ).

Έλα και συ στο ΠΑΚΟΕ

ΤΗΝ ΜΟΝΗ  
ΑΣΠΙΔΑ

για την προστασία 
του καταναλωτή
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Μ. ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ: 
Καλησπέρα σας. Πολλοί οι κλητοί 
αλλά ολίγοι οι εκλεκτοί. Δυστυχώς ο 
κόσμος είναι αδιάφορος παρά το προ-
βλήματα που έχουμε όλοι, νομίζω ότι 
σε αυτές τις περιπτώσεις έπρεπε να 
δίνουμε το παρόν. Δυστυχώς όμως 
όλος ο κόσμος έχει φαίνεται τα προ-
βλήματα του και δεν ασχολείται με 
αυτά εδώ πέρα που τουλάχιστον έχει 
το κουράγιο ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ 
εδώ και αρκετά χρόνια να αγωνίζεται 
για τα θέματα αυτά που απασχολούν 
όλους μας στη ουσία το ίδιο ακρι-
βώς κάνει και ο κύριος Ανουσάκης. 
Αλλά βλέπω ότι ο κόσμος είναι αδι-
άφορος. Έν πάση περιπτώση επειδή 
υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να 
φύγουν κάποια στιγμή γιατί έχουν 
ανειλημμένες υποχρεώσεις εμείς θα 
ξεκινήσουμε και όσοι πιστοί προ-
σέλθετε από δω και πέρα, από δω 
και ύστερα. 

Θα παρακαλέσω τον κύριο Τσιρώ-
νη κατά αρχήν, να κάνει χαιρετισμό 
να μας πει πέντε κουβέντες διότι ο 
άνθρωπος κι αυτός έχει ανειλημμένες 
υποχρεώσεις και πρέπει να αποχω-
ρήσει. Τον κύριο υπουργό τον κύριο 
Τσιρώνη θα ήθελα να παρακαλέσω 
εάν μπορεί να κάνει ένα χαιρετισμό 
έστω και σε μας τους ολίγους που 
είμαστε εδώ πέρα.

Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ: Καλησπέρα σε 
όλες και όλους που είμαστε εδώ πέρα. 
Καταρχάς να τιμήσω τους παρόντες 
και δεν πειράζει οι απόντες είναι εκεί 
που είναι και δεν χρειάζεται εμείς 
μεταξύ μας να στενοχωριόμαστε γι’ 
αυτό γιατί ουσιαστικά αδικούμε και 
αυτούς που ήρθαν. 

Συγχαρητήρια λοιπόν για την πρω-
τοβουλία θέλω να αναφέρω δύο διεθνή 
παραδείγματα για το πόσο επηρεάζει 
την ζωή μας ο καταναλωτισμός και 
ο αντικαταναλωτισμός με ποσοστά 
εάν μιλάμε για ανθρώπους οι οποί-
οι θέλουν να βάλουμε ένα μέτρο στην 
κατανάλωση. 

Θα αναφέρω καταρχάς μια φρά-
ση το Ralph Maiter που είναι από 
τους ισχυρούς πολύ καλούς ακτιβι-
στές στην Αμερική στο καταναλωτι-
κό κίνημα και ήταν την εποχή του 
Gor (υποψηφίου στην προεδρία των 
Ηνωμένων Πολιτειών στηριγμένος 
από τους Αμερικανούς Πράσινους), 
είχε πει λοιπόν ο Ralph Maiter ότι 
δεν είμαστε όλοι εργάτες, δεν είμαστε 
όλοι συνταξιούχοι, δεν είμαστε όλοι 
φοιτητές, ούτε είμαστε όλοι καπιταλι-
στές, αλλά είμαστε όλοι καταναλωτές 
άρα το καταναλωτικό κίνημα άπτεται 
μιας πολύς σημαντικής ανάγκης του 
ανθρώπου να αγοράσει ή να προμη-
θευτεί με οποιονδήποτε τρόπο αγα-

θά. Κι αν αυτά τα αγαθά είναι ασφα-
λή, είναι εγκεκριμένα, είναι αγαθά 
τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες του, 
είναι ουσιαστικά η ουσία της Δημο-
κρατίας. Αν δεν μπορούμε να καλύ-
ψουμε τις ανάγκες των ανθρώπων 
σε ασφάλεια και σε ποιότητα και σε 
ποσότητα νομίζω η κοινωνία διαρυ-
γνύεται, χάνεται το βήμα της.

Αυτή ήταν λοιπόν η προσέγγι-
ση του Ralph Μαιτερ και να θυμίσω 
στην Αμερική με αγώνες του κινήμα-
τος καθιερώθηκε το όριο στο εξασθε-
νές χρώμιο, καθιερώθηκαν οι ζώνες 
ασφαλείας πόσες εκατοντάδες χιλιά-
δες άνθρωποι έχουν σωθεί από την 
υποχρέωση των αυτοκινήτων να μην 
είναι αξεσουάρ η ζώνη, το πληρώ-
νεις λίγο παραπάνω αλλά να είναι 
υποχρεωτική σε οποιοδήποτε όχη-
μα κυκλοφορεί. Άρα εδώ πέρα μιλά-
με για κάτι πάρα πολύ σημαντικό 
στη ζωή μας. Να αναφέρω ένα άλλο 
παράδειγμα από ένα ανώτατο στέλε-
χος της πορτογαλικής ασφαλιστικής 
εταιρίας Imperia, η οποία ήρθε στην 
Ελλάδα επί τούτου να διερευνήσει 
γιατί η Imperia που είναι μια μεγά-
λη και σοβαρή ασφαλιστική εταιρία 
δεν πουλούσε, δεν μπορούσε να διεισ-
δύσει στον κλάδο του αυτοκινήτου. 

Και αφού έκατσε στην Ελλάδα αρκε-
τές εβδομάδες, κάλεσε μια σύσκεψη 
τα μεγάλα πρακτορεία, τους μεγάλους 
Brokers και τους είπε ότι αυτό που 
φταίει στην Ελλάδα είναι οι πελάτες 
σας και οι άνθρωποι κοκάλωσαν και 
είπαν: οι πελάτες μας φταίνε που δεν 
μπορούμε να πουλήσουμε και γιατί;; 
και λέει το εξής: 

Στην Πορτογαλία υπήρχαν 4 μεγά-
λες καταναλωτικές οργανώσεις, όπως 
είναι εδώ το ΠΑΚΟΕ, και όταν ξεκί-
νησε να υπάρχει και εκεί πέρα αυτό 
το φαινόμενο κάποιων ασφαλιστικών 
εταιριών με πολύ φθηνό ασφάλιστρο, 
το οποίο φυσικά δεν κάλυπτε τον κίν-
δυνο, προσέλκυσαν χίλιους πελάτες, 
και με τα ασφάλιστρα 5 χιλιάδων 
πλήρωσαν τις ζημίες των πρώτων 
χιλίων. Με τα ασφάλιστρα 50 χιλιά-
δων πλήρωσαν των προηγούμενων 5 
χιλιάδων, ένα πράγμα σαν το γνωστό 
μαθηματικό παιχνίδι το αεροπλανάκι 
που φυσικά κάποια στιγμή καταρρέ-
ει, γιατί κάποια στιγμή η αγορά κορέ-
νεται με αυτά τα προϊόντα και φυσι-
κά κάποιοι δεν θα πληρωθούν. Γιατί 
τα ασφάλιστρα δεν επαρκούν για να 
καλύψουν τις ζημίες. 

Όταν αυτό γίνεται αντιληπτό, ότι 
κάποιοι πουλάγανε κάτω του αναλο-
γιστικού κόστους βγήκαν οι μεγάλες 
καταναλωτικές οργανώσεις Πορτογα-
λίας και προειδοποίησαν του πελά-
τες τους, τους συνδρομητές τους, ότι 
αυτές οι εταιρίες δουλεύουν εκτός 
κλίμακας άρα μάλλον κάποια στιγ-
μή θα κλείσουν. Μέσα σε ελάχιστους 
μήνες όπως μας είπε η κυρία, αυτό το 
στέλεχος της Ιmperia χάσανε αυτές 
οι εταιρίες το 80% της παραγωγής 
τους. Δηλαδή οι καταναλωτές οι Πορ-
τογάλοι, δεν είπαν αυτό το γνωστό, 
δεν πειράζει άλλον θα τρακάρω, τι με 
νοιάζει εμένα, εγώ σηματάκι να έχω, 
αλλά σκέφτηκαν ότι αυτό μπορεί να 
συμβεί και στους ίδιους. 

Δηλαδή κάποιος άλλος να τους 
τρακάρει και να έχει δήθεν αυτό το 
σηματάκι που δεν καλύπτει την ασφά-
λεια. Με αυτά τα δύο παραδείγμα-
τα θέλω να σας περάσω το μήνυμα 

ότι το καταναλωτικό κίνημα είμαστε 
εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορεί το κατανα-
λωτικό κίνημα να είναι ούτε ευθύνη 
της πολιτείας ούτε ευθύνη των εται-
ριών, οι εταιρίες έχουν ευθύνες και 
καλά κάνουν και έχουν ευθύνες αλλά 
δεν θα έχουν ευθύνες να μας κάνουν 
εμάς συνειδητούς. 

Δεν είναι δηλαδή οι εταιρίες που 
μας κάνουνε να διαβάσουμε τα ψιλά 
γράμματα σε μια φέτα για να διαπι-
στώσουμε αν αυτή η φέτα είναι φέτα 
ή είναι λευκό τυρί ή αν το αρνί που 
αγοράζουμε είναι όντως ελληνικό ή 
είναι βουλγάρικο. Δεν είναι μονάχα 
το θέμα της ασφάλειας και της ποι-
ότητας, που νομίζω ότι η πρόεδρος 
εδώ των ΕΦΕΤ θα μας πει περισσό-
τερα πράγματα, είναι και το θέμα της 
τιμής. Λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. 

Εάν αυτοί που πουλάνε νοθεύ-
ουν ένα προϊόν, είναι το 3% όλων 
των επαγγελματιών, είναι προφανές 
ότι θα κάνουν μια ζημία στην αγορά, 
πιο πολύ στον καταναλωτή μια ζημία 
δηλαδή σε ενδεχόμενη κακή ποιότητα 
για την εξαπάτηση του, αλλά να μην 
είναι το προϊόν κακό αλλά απλά να 
εξαπατάμε, να μην λέμε ότι το προϊ-
όν είναι Βουλγάρικο αλλά να λέμε ότι 
είναι ελληνικό, δεν είναι επικίνδυνο 
αλλά είναι μια απάτη. Αν όμως αυτοί 
οι άνθρωποι γίνουν περισσότερο από 
3%, γίνουν 4,5 - 10 % είναι προφανές 
ότι αυτό αλλοιώνει την τιμή. 

Γιατί όταν βγαίνει αυτή η τιμή στην 
αγορά με 4 ευρώ λέγοντας ότι είναι 
ελληνικό μέλι, ο οποιοσδήποτε έχει 
ασχοληθεί λιγάκι με την μελισσοκο-
μία, μια ιδέα να χει, καταλαβαίνει ότι 
αυτό το πράγμα αποκλείεται ότι αυτό 
το κόστος παραγωγής μελιού δεν είναι 
4 ευρώ. Άρα κάποιος πουλάει κάτω 
του κόστους και αυτό είναι παράνο-
μο για να κερδίσει την αγορά και να 
κλείσει τους άλλους ή το πιθανότερο 
είναι να μην πουλάει μέλι.

 Η πουλάει κινέζικο μέλι ή κάτι που 
δεν είναι μέλι ή και μοιάζει με μέλι 
ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Άρα λοιπόν 
εδώ πέρα είναι προφανές ότι εάν αυτό 
το πράγμα διαδοθεί και φτάσει η τιμή 
να ναι σε αυτά τα επίπεδα οι υγιείς 
επαγγελματίες θα κλείσουν, δεν θα 
μπορούν να σταθούν στην αγορά και 
θα κυριαρχήσουν αυτά τα προϊόντα, 
τα δήθεν μέλια. Εδώ λοιπόν η ευθύ-
νη του καταναλωτή είναι τεράστια. 

Ότι προφανώς λέμε ότι όλοι έχου-
με πρόβλημα οικονομικό, έχω περά-
σει και γω από την φάση του άνερ-
γου πριν γίνω υπουργός, και είχα μια 
αγωνία βέβαια τι θα ταΐσω τα παιδιά 
μου και να μπορέσω να βρω αγαθά, 
άρα πρέπει να πέσω στην παγίδα 
του φτηνού. Και η παγίδα του φτη-
νού είναι μερικές φορές πολύ μεγά-Ο κ. †. Τσιρώνης

Πρακτικά ημερίδας
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λη παγίδα γιατί αλλοιώνει εντελώς 
όλον τον οικονομικό κύκλο και κατα-
στρέφει τις υγιείς επιχειρήσεις, κατα-
στρέφει αυτούς που πληρώνουν ΙΚΑ 
καταστρέφει αυτούς που πληρώνουν 
βαρέα ανθυγιεινά καταστρέφει αυτούς 
τελικά που βάζουν ένα προϊόν στην 
αγορά που είναι ενσωματωμένη μια 
έντιμη τιμή και ένα εύλογο λογικό κέρ-
δος στην τιμή πάνω του προϊόντος. 

Βέβαια εδώ πέρα υπάρχει και ένα 
άλλο ζήτημα, πως ότι είναι και ακρι-
βό είναι και καλό. Γιατί υπάρχει και 
το αντίθετο, η ίδια ακριβώς μαφία, 
η ίδια ακριβώς απάτη να γίνεται και 
το προϊόν να είναι με πολύ ακριβή 
τιμή και να έχει απλώς κερδίσει με 
μια πολύ καλή διαφημιστική καμπά-
νια και εδώ είναι λοιπόν κρίσιμη η 
ευθύνη του καταναλωτή να επιλέξει 
τι ακριβώς θα διαλέξει να κοιτάξει 
ακριβώς αυτό που γράφει πάνω,του-
λάχιστον αυτό που γράφει επάνω, 
αυτά που γράφουν πάνω είναι τυπο-
ποιημένα προϊόντα σπάνια ο άλλος 
διακινδυνεύει αυτό που γράφει επά-
νω να είναι ψέματα, γιατί πράγματι 
εκεί πέρα κινδυνεύει άσχημα συνή-
θως τουλάχιστον στα ψιλά γράμματα 
λένε την αλήθεια τουλάχιστον αυτό 
που γράφει να είναι κάτι το οποίο τον 
εξυπηρετεί τον ίδιο. 

Όταν αγοράζει για παράδειγμα ένα 
προϊόν που υποτίθεται έχει φουντουκό-
μαζα να μην έχει 2% φουντουκόμαζα 
να έχει 12 % φουντοκόμαζα αλλιώς δεν 
είναι το προϊόν αλλιώς είναι ζάχαρη. 
Λέω πάλι ένα απλό παράδειγμα. Δεν 
θέλω να κουράσω άλλο, θέλω ακριβώς 
να επισημάνω κάτι το οποίο για να 
είστε εδώ παρόντες και παρούσες το 
έχετε ήδη εντοπίσει ότι εάν δεν έχουμε 
ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα, εάν 
δεν αλληλοενημερωνόμαστε οι πολί-
τες εάν δεν μπορέσουμε να καταλά-
βουμε τι κρύβεται πίσω από αυτή την 
πολύ σύνθετη αγορά να ξέρουμε τι να 
διαλέγουμε και πώς να το διαλέγουμε 
τότε προφανώς τα χέρια της πολιτεί-
ας είναι λίγο πολύ δεμένα. 

Κι αυτό το πράγμα το να μπορέσει 
ο πολίτης να είναι συνειδητός ανοί-
γει και τις δικές μας δυνατότητες, να 
μπορέσουμε και εμείς ως πολιτεία 
να κάνουμε τις απαιτούμενες ενέρ-
γειες, έχουμε μια πολιτεία πολύ υπο-
στελεχωμένη, εδώ πέρα τα πράγματα 
είναι, οι άνθρωποι που ασχολούνται 
με αυτό το αντικείμενο, αυτοί του-
λάχιστον που ασχολούνται σοβαρά 
είναι πραγματικά ηρωικοί, οι έλεγ-
χοι μας που γίνονται γιατί είναι πάρα 
πολύ λίγοι αλλά παρόλα αυτά αυτοί 
οι άνθρωποι θέλουν πάντα μια προ-
ϋπόθεση, ότι πάντα ο καταναλωτής 
τους ακούει και τους στηρίζει. Αυτά 
ήθελα να πω, καλή συνέχεια. Μακάρι 
με σωστή ενημέρωση του κόσμου να 
έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο ενδια-
φέρον την επόμενη φορά σε αυτή την 
αίθουσα. Να είστε καλά! 

Μ. ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ: Να 
ευχαριστήσουμε τον υπουργό, που 
βέβαια το θέμα είναι πάρα πολύ μεγά-
λο υπουργέ και να είχατε τον χρόνο 
θα το εξειδικεύαμε περισσότερο πλην 
όμως και ο χρόνος περιορισμένος 
και ο κόσμος να μην κουραστεί και 
θα προχωρήσουμε στους επόμενους 
ομιλητές ή μάλλον ο Δήμαρχος δεν 
θα ρθει. Ο Δήμαρχος ήταν να έρθει 
εδώ για να κάνει ένα χαιρετισμό δεν 
ξέρω εάν τον εκπροσωπεί κάποιος. 
Επειδή ο Δήμαρχος απουσιάζει.

Σ. ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ: Εκ μέρους του 
Δημάρχου είμαι ο αντιδήμαρχος, 
ο Σπύρος Σταθούλης. Ο Δήμαρχος 
ήταν να έρθει, είχε μια συνάντηση 
Δημάρχων με της Πελοποννήσου 
στην Τρίπολη, απλώς καθυστέρησε 
όλη αυτή η διαδικασία και με παρα-
κάλεσε να έρθω να πω απλώς για την 
απουσία του. 

Εκ μέρους του λοιπόν να χαιρετί-
σουμε αυτή την ημερίδα, με τον πρό-
εδρο εδώ του ΠΑΚΟΕ είχε μιλήσει 
ο κύριος Δήμαρχος και είχανε συμ-
φωνήσει να είναι υπο την αιγίδα του 
Δήμου, καταλαβαίνει ο Δήμος πραγ-
ματικά και το σημαντικό έργο που 
κάνει ο ΠΑΚΟΕ και επίσης συμβολι-
σμό της σημερινής ημέρας που είναι 
η παγκόσμια ημέρα του καταναλωτή. 
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που 
είπε και ο κύριος υπουργός. Πρέπει να 
είναι ενημερωμένος ο καταναλωτής. 

Ο ενημερωμένος καταναλωτής 
μπορεί να προασπίσει τα δικά του 
συμφέροντα και να βοηθήσει στο να 
έχει καλύτερο προϊόν καλύτερη τιμή 
και λόγο ο ίδιος για την υγεία του και 
για την τσέπη όπως είπατε γιατί περ-
νάμε δύσκολες στιγμές. Συγχαρητή-
ρια για την ημερίδα με προσοχή θα 
ακούσουμε αυτά που θα ειπωθούν και 
εύχομαι τα συμπεράσματα αυτά να 
είναι χρήσιμα. Να είστε καλά. Ευχα-
ριστούμε πάρα πολύ.

Μ. ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ: 
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κ. Στα-

θούλη. Το λόγο τώρα έχει η κα Λασπίτη 
εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων.

Σ. ΛΑΣΠΙΤΗ: Καλησπέρα! Ονο-
μάζομαι Λασπίτη Σίλια, σας μεταφέρω 
τους χαιρετισμούς του προέδρου της 
Ένωσης Κεντρώων κυρίου Λεβέντη. 
Σας ευχαριστούμε για την πρόσκλη-
ση είναι πολύ σημαντικό το θέμα σας 
και πραγματικά έχει πολλές προεκτά-
σεις, εγώ θα πω μόνο ότι μου δόθη-
κε η αφορμή από αυτήν την ημερίδα 
για το πότε γιορτάζεται αυτή η μέρα, 
πως προέκυψε και απ’ ότι διάβασα, αν 
δεν έχουμε κάνει λάθος με τον κύριο 
υπουργό διότι εσείς αναφέρατε ένα 
άλλο όνομα, προέρχεται από μια ομι-
λία του John Kennedy το 1962 όπου 
μίλησε για 4 βασικά δικαιώματα, την 
ικανοποίηση των βασικών κατανα-
λωτικών αναγκών την ανάγκη της 
ασφάλειας, της πληροφόρησης και 
της επιλογής.

 Και τα 4 δείχνουν πόσο σημαντικό 
είναι το καταναλωτικό κοινό και πως 
μπορεί να προσδιορίσει την ποιότη-
τα και τον τρόπο ζωής του και σίγου-
ρα σε αυτή την ημερίδα θα μιλήσε-
τε για τα 4 από αυτά τα δικαιώματα. 
Εμείς δεν θα σας κουράσουμε άλλο. 
θα ήθελα να μεταφέρω ότι θα είμαστε 
εδώ να στηρίξουμε οποιαδήποτε προ-
σπάθεια γίνεται από εσάς προκειμέ-
νου να έχουμε μια καλύτερη ποιότη-
τα είτε αυτό σημαίνει χρήση ΑΠΕ, με 
προϊόντα το οποία δεν θα είναι μεταλ-
λαγμένα γιατί μαθαίνουμε και ακούμε 
για νόμους που πρόκειται να περά-
σουν ή που θα ψηφιστούν προϊόντα 
σε χαμηλότατες τιμές τα οποία όμως 
θα είναι είτε ληγμένα είτε με άλλου 
είδους τρόπους σύνθεσης και είμαστε 
εδώ να υποστηρίξουμε οποιαδήπο-
τε προσπάθεια θα είναι προς όφελος 
των παιδιών μας. Ευχαριστώ πολύ! 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Εγώ 
θα ήθελα να επισημάνω μια διαφο-
ροποίηση. Ότι ο κύριος υπουργός 
ανέφερε απλά δύο παραδείγματα, 
όχι ότι ξεκίνησε το κίνημα το κατα-
ναλωτικό το 1962 επί Κένεντυ, αυτό 
είναι ένα δεύτερο γεγονός. Το πρώ-
το γεγονός του καταναλωτή ξεκίνη-
σε στην Καβάλα το 1932, όταν έγινε 
το πανδαιμόνιο με τους καπνοπαρα-
γωγούς και τότε ξεκίνησε η ιστορία 
ότι πρέπει ο καπνός να έχει κάποια 
τιμή. Που ήταν άτυπος μέχρι τότε. 
Απλά προσδιόρισε ο κύριος Κένεντυ 
κάποια 4 σημεία. 

Μ. ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ: Το 
γεγονός όμως είναι ότι ο καταναλω-
τής έχει μια πολύ μεγάλη δύναμη που 
όμως προφανώς δεν ξέρει, αρκεί να 
είναι ενημερωμένος σωστά. Αν είναι 
ενημερωμένος σωστά και αξιοποιή-
σει την δύναμη του τα πράγματα θα 
είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα 
ως προς την κατανάλωση τουλάχι-

στον. Να προχωρήσουμε λιγάκι και 
να παρακαλέσω τον κύριο Κίλια, τον 
γενικό διευθυντή του ΚΑΠΕ.

Β. ΚΙΛΙΑΣ: Θέλω να σας ευχα-
ριστήσω και εγώ για την πρόσκληση, 
ενώ λέτε ότι είμαστε λίγοι είναι αρκε-
τά ζωντανή η κουβέντα. Φαντάζο-
μαι είναι αρκετοί που θα την μάθουν 
έτσι και αλλιώς από τα Social media, 
δεν χρειάζεται να στενοχωριόμαστε 
για αυτό. Για να είμαι ειλικρινής δεν 
ήξερα για αυτή την μέρα, αν ήξερα 
ότι υπήρχε αυτή η μέρα θα βάζαμε 
κι άλλα πράγματα γιατί έχει μεγάλη 
σημασία για μας γιατί πολλά πράγμα-
τα αλλάζουνε στον ενεργειακό τομέα 
και θα πρέπει να τα μαθαίνουμε και 
να τα συζητάμε για να μαθαίνουμε 
για αυτά περισσότερο. 

Για να ξεκινήσουμε όμως να ανα-
φέρω δύο τρία πραγματάκια, αυτά τα 
οποία έχουμε μάθει εμείς τουλάχι-
στον από την ενέργεια σε σχέση με 
τους καταναλωτές και πρώτα από 
όλα πως συνηθίζουμε την σήμανση. 
Όπως όλοι θα δούμε πάνω σε κάθε 
προϊόν έχουμε μια σήμανση δηλαδή 
φαίνεται κάθε προϊόν πόσο κατανα-
λώνει ενέργεια αυτό είναι πάρα πολύ 
σημαντικό γιατί επιλέγουν οι κατα-
ναλωτές, επιλέγουμε όλοι εμείς δηλα-
δή το πόσο διοξείδιο του άνθρακα 
εκπέμπουμε χρησιμοποιώντας αυτό 
το προϊόν, είναι πάρα πολύ σημαντι-
κό αυτό. Είναι μια κατάκτηση επί της 
ουσίας των κινημάτων των περασμέ-
νων δεκαετιών και μίας ενσωμάτωσης 
τους στην αγορά όπως την βιώνουμε 
αυτή τη στιγμή. Ένα άλλο χαρακτη-
ριστικό που έχουμε ήδη κατακτήσει 
είναι ότι σε πολλές χώρες επιλέγουμε 
την ενέργεια που θα καταναλώσουμε.
Σε πολλές χώρες δεν υπάρχει ακόμα 
αυτή η δυνατότητα. 

Επιλέγουμε για το αν θα χρησιμο-
ποιήσουμε λιγνιτική ενέργεια, ενέρ-
γεια δηλαδή που παράγει διοξεί-
διο του άνθρακα, αυξάνει δηλαδή το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου ή ενέρ-
γεια ανανεώσιμη με κάποια διαφο-

Ο κ. Ι. ΤσιάλταςΟ κ. Β. Κίλιας
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ρετική τιμή και έχουμε δηλαδή την 
ικανότητα της επιλογής, ένα από τα 
βασικά δικαιώματα που ακούστηκαν 
πριν. Είναι τα εργαλεία που πέρασαν 
που πέρασαν από την αγορά στους 
καταναλωτές έτσι ώστε και αυτοί με 
τον τρόπο τους να συμμετέχουν στην 
μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή. 

Το κατά πόσο είναι αυτά επιτυ-
χημένα ή όχι αυτό εξαρτώνται και 
από τη στάση όλων των ανθρώπων 
και κατά πόσο η αγορά τα ενσωμα-
τώνει μέσα από κανόνες μέσα από 
νόρμες δηλαδή έτσι ώστε να ελέγχε-
ται αυτά τα πράγματα που γράφουν. 
Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι όλα 
αυτά συνδυάζονται και με αυτά που 
έχουμε συνηθίσει εμείς που ασχο-
λούμαστε με αυτά τα πράγματα, να 
λέμε συμπεριφοριστική μέτρα. Δηλα-
δή με το πώς οι ίδια η συμπεριφορά 
η δική μας θα αλλάξει τον τρόπο με 
τον οποίο καταναλώνουμε και παρά-
γουμε την ενέργεια. 

Είναι αρκετά μεγάλη η δύναμη 
που κρύβεται εκεί και η δύναμη αυτή 
πρέπει να γίνεται όλο και μεγαλύτερη 
για τον πολύ απλό λόγο γιατί συνει-
δητοποιούμε όλοι την σημασία που 
έχει η μάχη ενάντια στην κλιματι-
κή αλλαγή. Και είναι πολύ σημαντι-
κό να το συνειδητοποιούμε ακριβώς 
αυτή την περίοδο που έχουμε και την 
οικονομική κρίση. Αυτά θα τα λέγα-
με και πριν από 5-6-7 και 8 χρόνια. 
Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλά-
ξει ακόμα περισσότερο. Μέσα σε όλη 
αυτή την ένταξη, μέσα στις επιλογές 
τις ενεργειακές, έχουμε να κάνουμε 
και με πολύ σημαντικές αλλαγές που 
έχουμε στο ενεργειακό μας σύστημα. 

Πρώτα από όλα η ίδια τεχνολογία 
έχει φέρει πολύ κοντά την παραγω-
γή με την κατανάλωση. Δηλαδή όλοι 
όσοι μπορούμε και καταναλώνουμε 
ενέργεια ταυτόχρονα μπορούμε και 
να παράγουμε, οι ίδιες οι τεχνολογί-
ες το έχουν κάνει δυνατόν αυτό. Για 
παράδειγμα σκεφτείτε ότι υπάρχουν 
συστήματα πια όπου παράγουμε ενέρ-
γεια και καταναλώνουμε ενέργεια 
ταυτόχρονα και την συμψηφίζουμε 
Netmeetering που λέμε. Ή αντίστοι-
χα τη διαδικασία της αυτοπαραγωγής 
οπού κάποιος ο οποίος έχει μια οικο-
νομική δραστηριότητα ή μη μπορεί 
να παράγει ενέργεια να καταναλώνει 
αυτή που χρειάζεται και να πουλάει 
την υπόλοιπη στο διαδίκτυο. 

Αυτό έχει οδηγήσει την ίδια την 
αγορά, τους ίδιους τους νόμους των 
κρατών της ευρωπαϊκής ένωσης και 
της βόρειας Αμερικής να το ενσω-
ματώσει με την μορφή αυτό που 
λέμε prosumer, δηλαδή Producer και 
consumer, ταυτόχρονα δηλαδή κάποιος 
είναι και παραγωγός και καταναλω-
τής. Φανταστείτε τι επανάσταση φέρ-
νει αυτό σιγά σιγά με τον τρόπο που 
λειτουργούμε όλοι εμείς στον ενερ-
γειακό τομέα γιατί αυτό είναι μόνο 

η αυγή αυτής της πραγματικότητας 
την οποία βλέπουμε. Σκεφτείτε ότι σε 
κάποια χρόνια ακόμα θα αρχίσουμε 
την ώρα που φορτίζουμε το αυτοκί-
νητο μας, το ηλεκτρικό μας αυτοκί-
νητο, αν θα το έχουμε φορτισμένο, 
ταυτόχρονα να το πουλάμε μετά από 
λίγο, επειδή μαθαίνουμε ότι αυτή η 
τιμή μας συμφέρει. 

Άρα βλέπετε πόσο ενσωματώνεται 
και πόσο αλλάζει συμπεριφορά των 
ανθρώπων μέσα και από την τεχνο-
λογία η οποία κάνει αυτό που λέμε 
εμείς, διεσπαρμένη παραγωγή, δηλα-
δή παράγουμε όλοι ενέργεια και ταυ-
τόχρονα καταναλώνουμε. Αυτό δημι-
ουργεί κεφαλαιώδης αλλαγές. Όχι 
μόνο στις συμπεριφορές, και δεν έχει 
να κάνει μόνο αυτό με την ίδια την 
τεχνολογία την οποία θαυμάζουμε 
καμιά φορά, έχει να κάνει και με την 
αλλαγή της ίδιας της αγοράς.

Μέχρι πριν από πολλά χρόνια 
ήμασταν μαθημένοι όλοι ότι είχαμε 
ένα πάροχο, την ΔΕΗ, και όταν είχα-
με κάποιο πρόβλημα, παράπονο εδώ 
πέρα, τα κινήματα τα καταναλωτικά 
πηγαίναμε στον υπουργό και δια-
μαρτυρόνταν ή τουλάχιστον ξέραμε 
σε ποιον θα απευθυνθούμε. 

Τώρα πλέον η αγορά έχει απελευ-
θερωθεί, είναι πολλοί αυτοί που που-
λούν, πολλοί αυτοί που αγοράζουν 
χονδρική, πολλοί που είναι γενικοί 
καταναλωτές και βλέπετε ακόμα και 
οι ίδιοι οι καταναλωτές πόσα πολ-
λά είναι τα προϊόντα που μπορούν 
να παράγουν. Αυτό δημιουργεί ένα 
σύμπλεγμα. Δηλαδή μια ολόκληρη 
αγορά της οποίας οι κανόνες είναι 
πάρα πολύ σύνθετοι. 

Ο τρόπος που λειτουργεί η αγορά, 
συμπυκνώνεται σε κώδικες, συμπυ-
κνώνεται σε νόμους, τους οποίους 
ένας καταναλωτής δεν μπορεί εύκο-
λα να διαβάσει. Tην ίδια στιγμή λοι-
πόν που υπάρχει η λαμπερή όψη της 

ανάπτυξης αυτής, την ίδια στιγμή 
μπορούν να υπάρχουν προβλήματα 
που δεν έχουμε αντιληφθεί. Πως οι 
καταναλωτές έχουν το ρεύμα στο σπίτι 
τους το οποίο ρεύμα μετά το φαγητό 
είναι η επόμενη μεγάλη ανάγκη, πως 
μπορούν να θωρακίζονται έναντι της 
αγοράς η οποία μπορεί μεν να δημι-
ουργεί κάποιες καλές δυνατότητες 
για την ανάπτυξη από την άλλη μεριά 
όμως έχει και την σκοτεινή της πλευ-
ρά, δημιουργεί δηλαδή προβλήματα, 
έχει δηλαδή δυνατότητες έτσι ώστε 
να καταστραφούν άνθρωποι και να 
δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα. 

Είναι τρομερές οι προκλήσεις που 
θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε από 
δω και πέρα. Ήδη από τώρα τις αντι-
μετωπίζουμε και έχουμε μπροστά μας 
πολλά πράγματα τα οποία να σκε-
φτούμε. Το κομμάτι της ενέργειας 
όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούμε ως καταναλωτές είναι 
πάρα πολύ σημαντικό και εμείς τουλά-
χιστον που ασχολούμαστε πρέπει με 
πολύ σοβαρότητα να τα αντιμετωπί-
σουμε με ένα πολύ διαφορετικό μάτι. 

Είτε στον ερευνητικό τομέα, είτε 
στην πολιτεία είτε στην ίδια την αγο-
ρά είτε οι ίδιοι οι πολίτες. Θα ήθελα 
να κλείσω και με κάτι άλλο. Όπως 
είπαμε η ενέργεια πια αναπτύσσετε 
με πια αγορά και όχι μόνο αυτό αλλά 
οι ίδιες οι οδηγίες που βγαίνουν ορί-
ζουν ότι ο τρόπος με τον οποίο ορί-
ζουνε την ανάπτυξη του ενεργεια-
κού μας τομέα πια θα πρέπει να ναι 
καταναλωκεντρικός, βάζουμε δηλα-
δή τον καταναλωτή, είτε αυτός είναι 
οικιακός, είτε αγροτικός, είτε είναι 
βιομηχανικός στο κέντρο των επιλο-
γών μας. Την ίδια στιγμή που αυτό 
το πράγμα λέγεται και προσπαθούμε 
να την υλοποιήσουμε την ίδια στιγ-
μή όμως παραδίδουμε τον ενεργεια-
κό τομέα, σε δυνάμεις, χρηματιστη-
ριακές αγορές. 

Ο τρόπος που ορίζουμε τις τιμές 
είναι χρηματιστηριακές. Φτιάχνονται 
προϊόντα ενεργειακά, πουλιούνται 
κάποιος τα αγοράζει, ξέρουμε πολύ 
καλά όμως ότι πολλές φορές το χάος 
της αγορά δημιουργεί πολλά σοβα-
ρά προβλήματα και στην περίπτω-
ση που δημιουργούνται προβλήμα-
τα πάντα αυτοί που την πληρώνουν 
περισσότερο είναι οι λεγόμενοι ευά-
λωτοι καταναλωτές.  Έτσι λοιπόν, τα 
τελευταία χρόνια, σε όλη την Ευρώπη, 
και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και 
στην βόρεια Αμερική, για την νότια 
δεν συζητάμε επίσης γιατί υπάρχουν 
ειδικές συνθήκες εκεί, έχει αναπτυχθεί 
το φαινόμενο της φτώχειας. Δηλαδή 
άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώ-
σουν τη θέρμανση την οποία έχουν 
ανάγκη. Η σπαταλούν ένα πολύ μεγά-
λο κομμάτι του μισθού τους έτσι ώστε 
να ικανοποιήσουν τις βασικές τους 
ανάγκες. Αυτό παρόλο ότι κωδικο-
ποιείται και υπάρχουν νόμοι οι οποί-
οι επιβάλλουνε τις εταιρίες τις οποί-
ες μετέχουν στην αγορά, να έχουν 
συγκεκριμένες πολιτικές για αυτό που 
λένε ευάλωτους καταναλωτές, πολλές 
φορές δεν τηρείται. 

Άρα και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα 
πολύ μεγάλο πεδίο στο οποίο θα έπρε-
πε να παρέμβει κάνεις και να είναι 
πολύ προσεκτικός. Νομίζω ότι δεν 
μπορώ άλλο να καταχραστώ παρα-
πάνω τον χρόνο σας, σας ευχαριστώ 
πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω 
να πάτε καλύτερα και να έχουμε όλοι 
μαζί την ευκαιρία να συζητήσουμε.

Μ. ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ: 
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο 
Κίλια. Θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα 
τον κύριο Τσιάλτα για την πολιτική 
προστασία του καταναλωτή. Έχουμε 
πολλά θέματα νομίζω να συζητήσου-
με και το εξειδικεύουμε. Ελάτε λοιπόν 
εάν θέλετε στο βήμα. Αλλά δεν ξέρω 
και τον περιορισμό του χρόνου για το 
καθένα. Πιστεύω όμως να τα κατα-
φέρουμε μέσα στο χρόνο τα οποία 
διαθέτουμε να μιλήσουμε για αρκε-
τά θέματα. Πιθανόν να χρειαζότανε 
να είχαμε και ερωτήσεις να κάνουμε 
για το καθένα ξεχωριστά. Αλλά εκεί 
βέβαια θα τραβούσαμε τον χρόνο πολύ.

Ι. ΤΣΙΑΛΤΑΣ: Και εγώ ευχα-
ριστώ για την πρόσκληση. Επειδή 
μετά από την δική μου παρέμβαση 
ακολουθούν Πρόεδροι Καταναλωτι-
κών Οργανώσεων και φαντάζομαι 
ότι τα κακώς κείμενα στην κατανά-
λωση θα τεθούν επι τάπητος, είμαι 
αναγκασμένος για λόγους ισορροπί-
ας να αναφερθώ στα καλώς κείμενα 
που υπάρχουν και τέτοια, βέβαια δεν 
θα προσπαθήσω να ωραιοποιήσω την 
κατάσταση, θα μιλήσω με ειλικρίνεια 
για προβλήματα που υπάρχουν. Ο 
ΕΦΕΤ, είναι ένας φορέας που ιδρύθη-
κε και λειτουργεί για να προστατεύει 
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τον καταναλωτή. Είναι μια σχέση ταυ-
τότητας. Δύο είναι οι βασικοί στόχοι 
για την λειτουργία του ΕΦΕΤ. Ο ένας 
είναι η ασφάλεια των τροφίμων που 
και αυτό εντάσσεται στην προστασία 
και ο άλλος η προστασία του κατα-
ναλωτή από διάφορους κινδύνους, 
από την παραπλάνηση και από την 
νοθεία και από τον κίνδυνο του οικο-
νομικό τους συμφερόντων όλα αυτά 
συνδέονται. Θα σας πω σύντομα δύο 
λόγια τι έφερε την ανάγκη και ιδρύθη-
κε ο ΕΦΕΤ. Τι γινόταν την ίδια περί-
οδο στην Ε.Ε. και πιο είναι το πλαί-
σιο σήμερα μέσα στο οποίο κινείται 
η ασφάλεια των τροφίμων και πως 
είναι η προστασία του καταναλωτή.

 Τέλος της δεκαετίας του ’90 ατέρ-
μονες συζητήσεις, από αρμόδιοι τότε 
φορείς υπουργείου Γεωργίας, Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης όλοι συμφωνούσαν 
την αναγκαιότητα να γίνει ένας φορέ-
ας να αναλάβει τα τρόφιμα λόγω της 
πολυδιάσπασης και πολυαπασχό-
λησης όλων που ο καθένας κρατά-
ει ένας μέρος. Η τότε κυβέρνηση, 
απόφασισε να ιδρύσει τον ΕΦΕΤ, το 
1999 και ανέθεσε την εποπτεία του 
στο Υπουργείο ανάπτυξης. Προφανώς 
μιας λογικής προστασίας του κατανα-
λωτή. Την ίδια εποχή, την δεκαετία 
του 90 στην Ευρώπη υπήρξαν δύο 
πολύ μεγάλες διατροφικές κρίσεις, η 
μια ήταν η σπογγώδης εγκεφαλοπά-
θεια των βοοειδών γνωστή και ως σαν 
την νόσο των τρελών αγελάδων και η 
άλλη με τις διοξίνες στα κοτόπουλα 
όπου είχαμε θανάτους στην Ευρώπη 
και αυτό ανάγκασε τις υπηρεσίες της 
κομισιόν να ιδρύσουν τότε στο τέλος 
της δεκαετίας μια Γενική Διεύθυν-
ση τη salco (στα ελληνικά Υγεία και 
καταναλωτές). 

Το 2000 δημοσιεύεται η Λευκή 
Βίβλος για την ασφάλεια των τροφί-
μων όπου εκεί μπαίνουν οι βασικοί 
άξονες αυτού μετά που ονομάστη-
κε πακέτο υγιεινής με μια νομοθε-
σία που απτό 2002 μέχρι το 2004 οι 
βασικοί κανονισμοί που προσδιόρι-
σαν όλο αυτό το πλαίσιο που κινούμα-
στε και σήμερα με πιο συγκεκριμένες 
αναπτύξεις. Αυτό έφερε πρώτον μια 
νέα αντίληψη, ο τομέας πλέον ενο-
ποιείται και εξετάζεται συνολικά για 
την ασφάλεια των τροφίμων από το 
αγρόκτημα στο τραπέζι του κατανα-
λωτή. Σήμερα αυτό που ονομάζουμε 
έξω Food Safety (ασφάλεια τροφίμων) 
αποτελείται από 4 ας πούμε πυλώνες. 

Ο ένας είναι η υγεία και η καλή 
μεταχείριση των ζώων. Ο άλλος είναι 
οι ζωοτροφές, η υγεία και η προστα-
σία των φυτών και τα τρόφιμα. Αυτοί 
οι τομείς πρέπει να λειτουργούν συν-
δυαζόμενοι και σωστά και οι 4 για να 
μπορούμε να έχουμε το τελικό αποτέ-
λεσμα ώστε το παραγόμενο και δια-
κινούμενο τρόφιμο να είναι ασφαλές. 
Καθιερώθηκε η ευθύνη των παραγό-
ντων τροφίμων. Πρέπει να υπάρχει 

σύστημα αυτοελέγχου.
Τα γνωστά HASP, οι συνθήκες υγι-

εινής και παραγωγής να είναι συγκε-
κριμένοι. Η ιχνιλασιμότητα, δηλαδή 
η δυνατότητα εάν κάνουμε να εντο-
πίσουμε ένα επικίνδυνο τρόφιμο να 
μπορούμε να ανατρέξουμε στις συν-
θήκες παραγωγής του που προϋπο-
θέτει καταγραφή όλων των στοιχεί-
ων ώστε να ανακληθεί η παρτίδα και 
να προστατευθεί έτσι ο καταναλωτής.

Και βέβαια η επισήμανση των προ-
ϊόντων. Όλο αυτό το πλαίσιο λοιπόν 
είναι υπό την ευθύνη αυτού που το 
παράγει. Υπάρχει η υποχρέωση της 
πληροφόρησης και της ενημέρωσης 
των καταναλωτών. Δημιουργήθηκε 
για την επιστημονική τεκμηρίωση 
των αποφάσεων σε επίπεδο κανο-
νιστικό, δημιουργήθηκε η ΕΦΣΑ, η 
ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια 
των τροφίμων, που κινεί δίκτυα επι-
στημονικά σε όλα τα κράτη μέλη για 
τον προσδιορισμό των κινδύνων και 
την ανάλυση την επιστημονική και 
την τεκμηρίωση. Καθιερώθηκε το 
HASP, σύστημα ταχείας επικοινωνί-
ας ώστε αν σε ένα κράτος μέλος εντο-
πιστεί ένα πρόβλημα αμέσως κοινο-
ποιείται μέσω του συστήματος σε όλα 
τα κράτη, κάθε κράτος έχει αυτήν την 
υποχρέωση, και έτσι ενημερώνονται 
όλοι για το συγκεκριμένο προϊόν και 
εμείς ενημερωνόμαστε για τις παρ-
τίδες που έχουν διατεθεί στην χώρα 
μας από το συγκεκριμένο προϊόν άμε-
σα να τις ανακαλέσουμε.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό και 
σπουδαίο. Αυτά είναι καινούρια πράγ-
ματα που ήρθαν. Στην χώρα μας επα-
νέρχομαι, άρχισε από το 2000 να 
λειτουργεί ο ΕΦΕΤ, ήταν μια πολύ 
μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων 
που ασχολήθηκαν την εποχή εκεί-
νη να τον φτιάξουν. Το δυστύχημα 
είναι ότι έμεινε ημιτελής στην ανά-
πτυξη του τη γεωγραφική τουλάχι-

στον και στην στελέχωση με το προ-
σωπικό. Πραγματικά σήμερα επειδή 
οι ανάγκες έχουν αυξηθεί σε μεγάλο 
βαθμό, υπάρχει μια πολύ δύσκολη 
προσπάθεια που γίνεται για να μπο-
ρεί να ανταποκριθεί ο ΕΦΕΤ από την 
λειτουργία του, και όλοι θα έχετε μια 
εικόνα και η κοινωνία και η αγορά 
για το τι είναι και πως λειτουργεί. 
Που λέμε όλοι ότι έχουμε ένα όνομα 
στην κοινωνία έχει και ο ΕΦΕΤ το 
δικό του και παρά τις ελλείψεις προ-
σπαθεί να είναι παρόν στις υποχρε-
ώσεις του, σε αυτά τα επίπεδα που 
σας προανέφερα. 

Η αποστολή του ΕΦΕΤ οικοδο-
μήθηκε ως φορέας ενοποίησης των 
διαδικασιών του ελέγχου του εξυγι-
ασμού των ακυρωτικών διαδικασιών 
είναι η κατάληξη των ελέγχων από 
την στιγμή που υπάρχει παραβατικό-
τητα, να οδηγηθούμε και σε υποβολή 
κυρώσεων της υπεύθυνης ενημέρω-
σης των καταναλωτών και της απο-
τελεσματικής αξιολόγησης και δια-
χείρισης των διατροφικών κινδύνων. 
Η αποστολή του είναι η προστασία 
του καταναλωτή από απάτη, νοθεία, 
παραπλάνηση από κινδύνους υπάρ-
χοντες και αναδυόμενους που σχετί-
ζονται με την κατανάλωση των τρο-
φίμων. Η εξασφάλιση της παραγωγής 
και της διάθεσης ασφαλών τροφίμων 
και του υγιούς ανταγωνισμού των 
επιχειρήσεων τροφίμων και η από-
κτηση των διατροφικών συνηθειών 
από τον καταναλωτή. 

Οι δραστηριότητες του είναι πολλές 
και ποικίλες, θα τις πω γρήγορα αλλά 
θα σας δώσω 2-3 σημεία για τον τρό-
πο που οργανώνονται οι έλεγχοι για-
τί είναι σημαντικό να έχετε μια ιδέα 
μιας και βρεθήκαμε εδώ και νομίζω 
είναι ευκαιρία οι κύριες δραστηριό-
τητες είναι η ανάδειξη και υποστή-
ριξη σε εθνικό επίπεδο προτεραιο-
τήτων στον τομέα των τροφίμων. Η 

κατάσταση προγραμμάτων επίσημου 
ελέγχου με βάση την αξιολόγηση επι-
κινδυνότητας. Για να είμαστε σε θέση 
να προγραμματίσουμε όλους αυτούς 
τους ελέγχους και τα προγράμματα. 

Για να μπορούμε να διαχειριστού-
με όλα τα διατροφικά περιστατικά 
με σωστό τρόπο πρέπει να αξιολο-
γήσουμε τον κίνδυνο κάθε φορά και 
για να τον αξιολογήσουμε χρειάζο-
νται και άλλες προϋποθέσεις. Χρειά-
ζονται δεδομένα, διατροφικές συνή-
θειες. Υπάρχουν σοβαρές μελέτες αυτή 
τη στιγμή που έχουν γίνει δεν έχουν 
όμως ολοκληρωθεί, δεν έχουν επεξερ-
γαστεί τα στοιχεία για να είναι πραγ-
ματικά εργαλεία για αυτή την αξιο-
λόγηση επικινδυνότητας. Ο ετήσιος 
προγραμματισμός όλων των επιχει-
ρήσεων δεν καλύπτει, ούτε το φάσμα 
της διατροφικής αλυσίδας, την οργά-
νωση και το συντονισμός και του επί-
σημου ελέγχου. 

Σας λέω εδώ μόνο ότι στον ΕΦΕΤ 
υπάρχει, ο βασικός κορμός και επι-
στημονικό και υψηλό επίπεδο της 
οργάνωσης των ελέγχων στο πεδίο 
των τροφίμων. Υπάρχουν και άλλοι 
μηχανισμοί ελέγχου που είναι των 
περιφερειακών ενοτήτων οι οποίες 
έχουνε 2-3 συνολικά στον διατροφι-
κό τομέα και είναι περισσότεροι από 
10 ελεγκτικοί μηχανισμοί. Υποστη-
ρίζουμε ένα αξιόπιστο σύστημα διε-
ρεύνησης καταγγελιών. Έχουμε ένα 
τηλεφωνικό κέντρο 11717, υπάρχουν 
πάνω από 1500 καταγγελίες αναφορές 
των πολιτών, εξετάζονται όλες. Ορι-
σμένες μένουν στο αρχείο οι περισ-
σότερες στην συντριπτικοί πλειοψη-
φία εξετάζονται και οδηγούμαστε σε 
συμπέρασματα και για τα συγκεκριμέ-
να ενημερώνεται και ο καταγγέλλων. 
Η καταγγελία μπορεί να είναι επώ-
νυμη ή ανώνυμη. Η διαχείριση του 
συστήματος έχει μια μεγάλη ιστορία. 

Η άμεση αντιμετώπιση των κιν-
δύνων και η διαχείριση των έκτα-
κτων καταστάσεων των αναγκών και 
των κρίσεων. Η υποστήριξη του εθνι-
κού σημείου επαφής με τον contex 
allimantarius όπου εκεί και λόγο της 
παγκοσμιοποίησης, επεξεργάζεται 
κανόνες ποιότητας, κανόνες υγιεινής 
ασφάλειας τροφίμων σε παγκόσμιο 
επίπεδο και αποκτά όλο και μεγαλύ-
τερη σημασία για αυτό. 

Οι κανόνες αυτοί για την διακίνη-
ση των αγαθών. Έχουμε πρόγραμμα 
εκπαίδευσης των επιθεωρητών των 
δημοσίων υπηρεσιών καθώς και την 
εποπτεία του συστήματος εκπαίδευ-
σης των ανθρώπων που ασχολούνται 
με τα τρόφιμα, από τις επιχειρήσεις. 
Ανάπτυξη διατροφικών μελετών για 
την διαμόρφωση πολιτικών διατρο-
φής και τέλος υπάρχει και λειτουργεί 
ένα επιστημονικό πλάνο στα πλαίσια 
του ΕΦΕΤ, για την διερεύνηση από 
επιστημονικής πλευράς των κινδύ-
νων.Εδώ θέλω να δώσω 2-3 στοι-
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χεία για τους ελέγχους. Διαμορφώ-
νουν προγράμματα ελέγχων για τις 
επιχειρήσεις που παράγουν τρόφιμα. 
Περίπου 10000 έλεγχοι γίνονται από 
τον ΕΦΕΤ, εξετάζεται όλο το σύστη-
μα των αυτοελέγχων, των συνθηκών 
παραγωγής που σας προανέφερα της 
ιχνιλασιμότητας και λοιπά. Σε όλο το 
φάσμα και της παραγωγής, αποθή-
κευσης, διακίνησης μέχρι την μαζι-
κή εστίαση. Υπάρχουν 22 προγράμ-
ματα ασφαλείας και 4 προγράμματα 
ποιότητας, που ανιχνεύουν τους κιν-
δύνους. Και έχουμε κινδύνους βιολο-
γικούς και θέλω να σας αναφέρω για 
να έχετε την ευκαιρία να το ακούσε-
τε έχουμε κριτήρια για βιολογικούς 
κινδύνους ασφάλειας τροφίμων για 
βιολογικά κριτήρια. 

Εξετάζονται για την σαλμονέλα, 
για την λιστέρια για τις ισταμίνες στα 
αλιευτικά προϊόντα για ιούς και εξε-
τάζονται για ηπατίτιδα Α. Αυτές οι 
αναλύσεις προϋποθέτουν δειγματο-
ληψίες και εργαστηριακούς ελέγχους. 
Γίνονται 3000 έλεγχοι για τους βιο-
λογικούς κινδύνους.

Για τους χημικούς κινδύνους, που 
είναι για οργανικούς λιπαντές και εδώ 
έχουμε βαρέα μέταλλα και διοξίνες 
και PCBS σε μια μεγάλη γκάμα προ-
ϊόντων ζωικής προέλευσης. Έχουμε 
περιβαλλοντικούς και βιομηχανικούς 
ρυπαντές, μόλυβδο, κάδμιο και άλλα 
σε διάφορα προϊόντα. Πολυκυκλικούς 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες, επί-
σης άλλες χημικές ουσίες. Αγροτι-
κούς λιπαντές είναι εδώ και τα νιτρι-
κά ιόντα από τις λιπάνσεις αλλά και 
τοξίνες παράγονται από μύκητες και 
είναι καρκινογόνες και άλλους χημι-
κούς κινδύνους από τα φυτοπροσθε-
τικά. Παράλληλα στο εμφιαλωμένο 
νερό κάνουμε αναλύσεις για κολο-
βακτηρίδια, e-coli και λοιπά. 

Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα είναι σημαντικός τομέας και 
αναπτυσσόμενος και εξετάζουμε αν 
υπάρχει μετανάστευση κάποιων υλι-
κών τα οποία μπορεί να είναι επικίν-
δυνα και είναι ένας τομέας που είναι 
σε ανάπτυξη και οι έλεγχοι οι δικοί 
μας όλο και διευρύνονται και επίσης 
εξετάζουμε τρόφιμα που έχουν υπο-
στεί ακτινοβολία, κυρίως μπαχαρικά 
και τέτοια. Τα προγράμματα ποιότητας 
αφορούν περισσότερο εθνικά προϊό-
ντα, λάδι, ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά 
μέλι και κοιτάμε για την αυθεντικό-
τητα των προϊόντων με δειγματολη-
ψίες τυχαίες και σε όλο το φάσμα. 
Αυτό που ονομάζουμε εμείς επίσημος 
έλεγχος τροφίμων είναι ένα σύστημα 
όλων αυτών των ελέγχων ας το πού-
με έτσι σαν μια μικρή ομπρέλα στις 
καταγεγραμμένες επίσημες επιχειρή-
σεις που παράγουν τρόφιμα και παρά-
γουν την συντριπτική πλειοψηφία δια-
κινούμενων τροφίμων στη χώρα μας 
και με αυτόν τον τρόπο καταλήγουμε 
σε κάποια συμπεράσματα στο τέλος. 

Αυτοί οι έλεγχοι δείχνουν σχετικά μια 
μικρή παραβατικότητα . Τώρα τελευ-
ταία διευρύνουμε τους ελέγχους και 
στο επίπεδο της επισήμανσης και των 
ισχυρισμών διατροφής υγείας. Είναι 
ένας μεγάλος τομέας που αναπτύσσε-
ται και εκεί συσχετίζεται ουσιαστικά 
με την παραπλάνηση των καταναλω-
τών και πολλοί υπόσχονται πολλά και 
στις διαφημίσεις και σε άλλα πράγματα 
και εδώ θα πρέπει να μπουν κανόνες 
και να λειτουργούμε με όσα επιτρέ-
πει η ενωτική και εθνική νομοθεσία. 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του 
ΕΦΕΤ. Πολύ συνοπτικά και γρήγο-
ρα. Πολυεπιστημονική στελέχωση. 
Όλες οι ειδικότητες που υπάρχουν 
και μπορούν να ασχοληθούν με τα 
τρόφιμα υπάγονται στον ΕΦΕΤ. Σε 
άλλα υπουργεία είναι με ένα τρόπο 
θα έλεγα συντεχνιακό. Κατανεμημέ-
νες στο γενικό αρχείο του κράτους. 
Υψηλό επίπεδο γνώσεων και επιστη-
μονικής κατάρτισης. Υψηλό επίπεδο 
οργάνωσης των ελέγχων, αποκλει-
στική απασχόληση με τα τρόφιμα. 
Είμαστε ο μοναδικός φορέας που 
έχουμε επιστημονική απασχόληση 
με τα τρόφιμα. 

Όλοι άλλοι ασχολούνται και με πολ-
λά άλλα πράγματα. Και ένα σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας για των παρε-
χομένων υπηρεσιών που διασφαλίζει 
την μία και ομοιόμορφη λειτουργία. 
Και έχουμε ένα σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου για να δούμε σε ποιο επίπε-
δο και με ποιον τρόπο υλοποιούνται 
οι νομοθεσίες. Ποια είναι τα προβλή-
ματα. Οι ημιτελής ανάπτυξη. Δεν έχει 
αναπτυχθεί σε όλη την εμβέλεια της 
χώρας ο ΕΦΕΤ και αυτό είναι ένα 
ζητούμενο. Το μειωμένο προσωπι-
κό για τις ανάγκες όπως αναπτύσσο-
νται. Από τις προβλεπόμενες θέσεις 
που υπήρχαν, έχει στελεχωθεί κατά το 
ήμισυ. Αυτό συμβαίνει γιατί όλες οι 
δημόσιες υπηρεσίες είχαν στελεχω-

θεί, προβλέπανε πολλές θέσεις που θα 
έπρεπε να ισχύουν και σήμερα. Επικά-
λυψη αρμοδιοτήτων. Εδώ να σας πω 
όταν ιδρύθηκε ο φορέας υπήρξε διά-
ταξη κατάργησης των αρμοδιοτήτων 
σε όλα τα άλλα υπουργεία που είχαν 
σχέση με τα τρόφιμα. Αυτό δεν έγι-
νε στην πράξη και όχι μόνο δεν έγι-
νε άλλα έχει ανοίξει και η όρεξη σε 
όλους και διεκδικούν ένα κομμάτι 
περισσότερο. 

Η κατάσταση που δημιουργείται 
και στην αγορά είναι επιεικώς απα-
ράδεκτη. Ουσιαστικά και αν δεν οργα-
νώσουμε έναν ορθολογικό τρόπο σε 
αυτόν τον τομέα έναν τρόπο αποδο-
τικό δεν θα μπορέσουμε στο τέλος να 
είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό που 
κάνουμε. Η πολυνομοθεσία. Ο πολυ-
κερματισμός των λαϊκών μηχανισμών 
που σας ανέφερα, η έλλειψη κεντρι-
κού συντονισμού και εποπτείας του 
αγροτροφικού τομέα και συντονι-
σμοί και αξιολογήσεις γίνονται. Και 
η εικόνα που έχουμε στις υπηρεσίες 
κομισιόν που έρχονται να ελέγξουν το 
σήμα είναι αρκετά καλή, ειδικότερα 
σε ότι αφορά τον ΕΦΕΤ. Αυτό όμως 
δεν αρκεί, θα είμαστε σε θέση να λει-
τουργούμε πολύ πιο αποτελεσματικά 
αν υπήρχε αυτός ο συνδυασμός και 
εποπτεία και η έλλειψη πόρων, οικο-
νομικών και προσωπικού. 

Η οποία είναι δεδομένη και φαντά-
ζομαι για όλες τις δημόσιες υπηρε-
σίες και αυτή όμως βαραίνει. Πρέπει 
να λυθούν τα προβλήματα.Είμαστε 
σε εξέλιξη για τα νέα οργανογράμμα-
τα που θα υλοποιηθούν σε όλες τις 
δημόσιες υπηρεσίες και φορείς. Οι 
κατευθυντήριες οδηγίες που ήρθαν 
από το υπουργείο διοικητικής μεταρ-
ρύθμισης ήταν αξιολόγηση δομών 
και έργου κάθε υπηρεσίας και φορέα, 
προς την κατεύθυνση εξ ορθολογισμού 
και συγκέντρωσης της πολυδιάσπα-
σης αρμοδιοτήτων σε πολλές δομές. 

Ήταν δηλαδή μια κατευθυντήρια 
οδηγία έτσι πρέπει να οργανωθούμε 
για να προχωρήσουμε. Δεν είμαι και 
πολύ αισιόδοξος ότι αυτό θα γίνει. Σε 
ότι με αφορά προσωπικά,αγωνίζομαι 
αρκετά χρόνια προς αυτή την κατεύ-
θυνση, χάρηκα και όταν το είδα δια-
τυπωμένο και μάλιστα από υπουργό 
ότι έδινε τέτοιες κατευθύνσεις. Είναι 
ένα από τα ζητούμενα, δεν είναι δυνα-
τόν να μην προχωρήσουμε σε αλλαγές 
δομών και κυρίως έργου των υπηρε-
σιών και των φορέων. 

Είναι αυτό που θα μας δώσει και 
τους πόρους, οικονομικούς και προ-
σωπικό και θα κάνει το έργο μας πολύ 
πιο αποτελεσματικό από αυτό που 
είναι σήμερα. Ενδεχομένως σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις και με διπλάσιο προ-
σωπικό. Αυτό είναι βασικό κλειδί για 
μένα, πρέπει να έχουμε ένα κεντρικό 
σχεδιασμό, να προσδιορίζουμε στό-
χους, τι θέλουμε, να ιεραρχούμε τις 
προτεραιότητες να επεξεργαστούμε τις 
πολιτικές που θέλουμε και αυτό περι-
λαμβάνει και τις πολιτικές της προ-
στασίας του καταναλωτή, ανάδειξης 
της ποιότητας,του τροφίμου κλπ και 
να βρούμε και τα εργαλεία, όπου οι 
δομές και οι πόροι για να υλοποιή-
σουμε όλα αυτά τα πράγματα. 

Θέλω να πω επίσης, ότι έχουμε 
εντοπίσει πολλά προβλήματα προσπα-
θειών για νοθεία, πρόσφατα και είμα-
στε σε θέση να το αντιμετωπίσουμε 
στη Βόρεια Ελλάδα με Ελαιόλαδο, το 
οποίο ουσιαστικά δεν είναι ελαιόλα-
δο είναι σπορέλαιο χρωματισμένου 
και έχουν πάει στη βόρεια Ελλάδα να 
το κάνουν. Δεν πήγαν στην Πελοπόν-
νησο ή στην Κρήτη και είναι δόλιο 
εισπρακτικής κλίμακας παρεμπόριο 
ελληνοποίησης που είναι υπαρκτό 
πρόβλημα, είμαστε σε συνεργασία με 
το κέντρο συντονισμού της αντιμετώ-
πισης του παραεμπορίου που είναι 
στο υπουργείο ανάπτυξης. 

Γίνονται βήματα, συνεργαζόμα-
στε εκεί, δεν φτάνουν. Για να αντι-
μετωπίσετε τέτοια φαινόμενα χρειά-
ζεται συνεργασία με πολλούς άλλους 
φορείς, πολλές άλλες υπηρεσίες και 
αυτό θα το προσπαθήσουμε όσο μπο-
ρούμε και τελειώνω λέγοντας ότι θέλω 
να σας δώσω και μία διάσταση ενός 
φερέγγυου συστήματος επίσημων 
ελέγχων. Μόνο έλεγχοι που θα επι-
βάλλουν κυρώσεις για να προστατέ-
ψουν τον καταναλωτή. 

Στην προσπάθεια που πρέπει να 
κάνει το κράτος για να συγκροτή-
σει την παραγωγική ανασυγκρότη-
ση στην χώρα, αυτή θα γίνει με ορι-
σμένα κριτήρια και στόχους, όπως η 
ανάδειξη ποιότητας που θα πρέπει να 
έχουν τα ελληνικά προϊόντα θα ανα-
δειχθούν και τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά που έχουν αυτά τα προϊόντα. 
Να είναι υγιεινά και ασφαλή για τον 
καταναλωτή. Σας λέω εδώ ότι δεχό-
μαστε πέραν των ελέγχων της ευρω-
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παϊκής επιτροπής ελέγχους γενικώς 
από τρίτες χώρες μεγάλες που εξά-
γουν προϊόντα, Κίνα,Ρωσία, Βραζι-
λία, Αμερική, Καναδάς έρχονται και 
θέλουν να δουν πως είναι οργανω-
μένο το σύστημα ελέγχου στην χώρα 
μας, να δουν και τις εταιρίες που εξά-
γουν εκεί. Αυτά είναι υπαρκτά θέματα. 
Χορηγούμε πιστοποιητικά για τις εξα-
γωγές, ένα φερέγγυο και καλά οργα-
νωμένο ελεγκτικό σύστημα, μπορεί να 
αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο για 
την χώρα και διαβατήριο για τις εξα-
γωγές των ελληνικών προϊόντων και 
όχι μόνο. Αυτή είναι η άλλη διάσταση 
ενός σωστά οργανωμένου ελεγκτικού 
συστήματος. Ευχαριστώ!

Μ. ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ: 
Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο 
Τσιάλτα, πρόεδρο του ΕΦΕΤ. Ελπίζω 
ότι θα έχουμε στο τέλος κάποιο χρόνο 
για ερωτήσεις. Όποιος θέλει να ρωτή-
σει κάτι ας το κάνει γιατί θα φύγει ο 
κύριος Τσιάλτας, έχει και άλλες υπο-
χρεώσεις και πρέπει να φύγει. 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ: Μέχρι αυτή 
τη στιγμή ο ΕΦΕΤ φέρνει αποτελέσμα-
τα; Ελέγχει τα τρόφιμα; Παράδειγμα: 
Πάω να πιω ένα ποτήρι γάλα αγελα-
δινό. Κι όπως λένε οι ειδικοί στο γάλα 
αυτό μέσα έχει και δηλητήρια - αντι-
βιωτικά από αυτά που ρίχνουμε και 
στις αγελάδες. 

Ι. ΤΣΙΑΛΤΑΣ: Από αυτά που 
ανέφερα με ρωτήσατε αν ελέγχει τα 
τρόφιμα ο ΕΦΕΤ σας ανέφερα κάποια 
στοιχεία συγκεκριμένα, τις παραμέ-
τρους τις οποίες ελέγχει στις επιχει-
ρήσεις που και τους κινδύνους που 
έχουν  αυτά τα προβλήματα όταν ανα-
φέρθηκα και είπα ότι πρέπει όλος ο 
αγροτροφικός τομέας που αποτελείται 
από τέσσερεις διακριτούς χώρους, η 
υγεία και η προστασία ζώων. 

Η καλή μεταχείριση ζώων, εκεί 
λοιπόν αν υπάρχουν αντιβιοτικά τα 
οποία χρησιμοποιούνται. Μάλλον 
αυτό θα εννοούσατε όταν ρωτήσατε 
αν υπάρχουν δηλητήρια στο γάλα. 
Είτε από τις ζωοτροφές από την τρο-
φή των ζώων αυτοί οι τομείς που δεν 
είναι του ΕΦΕΤ, ο ΕΦΕΤ ασχολείται 
από την παραγωγή των τροφίμων και 
μετά αλλά αυτός ο τομέας τι είναι ανα-
γκαίος ο συντονισμός και εποπτεία 
του συστήματος, ώστε να αξιολογούν 
στο τέλος συνολικά την αποτελεσμα-
τικότητα των ελέγχων διότι ας υπο-
θέσουμε ότι ο ΕΦΕΤ δουλεύει άριστα 
και οι άλλοι δεν δουλεύουν καλά, ή 
το αντίστροφο το τελικό αποτέλεσμα 
δεν θα είναι καλό. Αυτό λοιπόν είναι 
το ζητούμενο πράγματι, για αυτό έθε-
σα τα προβλήματα αυτά. 

Γίνονται έλεγχοι για την παρου-
σία αντιβιοτικών στο γάλα από τις 
κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου αγροτικής ανάπτυξης και τρο-

φίμων. Γίνονται ! Δεν μπορώ εγώ να 
πω ότι σήμερα ότι είναι ικανοποι-
ητικοί αυτοί οι έλεγχοι δεν το γνω-
ρίζω. Είναι αυτές υπηρεσίες που το 
κάνουν και έχουν την αρμοδιότητα 
να το κάνουν. 

Επομένως προσπαθούμε και αυτό 
το μήνυμα ήθελα να περάσω εμείς 
προσπαθούμε και ακόμα με αυτό το 
προσωπικό υπερβαίνουμε αυτούς 
για είμαστε αποτελεσματικοί. Θεω-
ρώ και από τα μηνύματα που έχω 
ότι ο περισσότερος κόσμος έχει μία 
θετική εικόνα για τον ΕΦΕΤ, ότι είναι 
παρών και κάνει κάποιες προσπά-
θειες σίγουρα για τους καταναλωτές 
είναι πολύ σημαντικό για τον Κατα-
ναλωτή να παρεμβαίνει με τις επιλο-
γές του με τις καταγγελίες του με όσα 
μέσα διαθέτει να απαιτεί και ενημέ-
ρωση και πληροφόρηση και να πιέ-
σει προς αυτή την κατεύθυνση και 
αυτούς που είναι επιτετραμμένη για 
την ασφάλεια του για την προστασία 
του να κάνω περισσότερα πράγματα. 

Είναι πολλά πράγματα. Εγώ είμαι 
πρόεδρος του ΕΦΕΤ, από την ώρα που 
ήμουνα σε αυτό το πόστο μέχρι σήμε-
ρα, πιέζω όποιος είναι Υπουργός,η 
κυβέρνηση να γίνουν αυτά που πρέπει 
να γίνονται. Όμως οι δυνατότητες οι 
δικές μου είναι μέχρι εκεί. Αν κάποια 
πράγματα για να βελτιωθεί η αποτε-
λεσματικότητα του συστήματος των 
ελέγχων εξαρτάται από ψηλότερα και 
από άλλους και δεν γίνονται, ξέρου-
με για ποιο λόγο δεν γίνονται ορισμέ-
να πράγματα σε αυτή τη χώρα. Τότε 
τι να σας πω; Και τελειώνω με αυτό.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα τα καταγγείλε-
τε αυτά; 

Εγώ δεν μπορώ να βγω δημοσί-
ως και να καταγγέλλω είναι εδώ και 
θα σας μιλήσω με ειλικρίνεια και θα 
παραθέσω τα προβλήματα,ενημερώνω 
τους πολιτικούς για τα θέματα όταν 
βλέπω ότι υπάρχει ακόμα η πολυδιά-
σπαση, αυτή η αντίληψη που περνάει 
και σε πολιτικά πρόσωπα, τις ηγεσί-
ες των υπουργείων, το τάδε υπουρ-

γείο εμείς είμαστε αρμόδιοι, και δεν 
αντιλαμβανόμαστε ότι το δημόσιο 
συμφέρον είναι ένα, και το υπηρε-
τούμε από οποιοδήποτε πόστο όλοι 
ανεξαρτήτως από πού και κυρίως 
προσπαθούμε όλοι να συνεργαστού-
με για το τελικό αποτέλεσμα. Αν λοι-
πόν είναι θέμα αρμοδιοτήτων τότε 
χαθήκαμε όλοι. 

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Σύμφωνα με στα-
τιστικές το 33% του καρκίνου οφεί-
λεται στα επεξεργασμένα τρόφιμα, 
κονσέρβες φυτοφάρμακα Τα αγροτικά 
προϊόντα λόγω μη ενημέρωσης και 
παιδείας των αγροτών παράγουν τρό-
φιμα – δηλητήρια. Έχουμε ένα δεδο-
μένο ότι ο αγρότης αγοράζει από το 
χημικό – γεωπόνο τα φυτοφάρμακα 
σε τσουβάλια. Δεν υπάρχει η σωστή 
χρήση των φαρμάκων ανάλογα των 
εκτάσεων και δεν αναφέρομαι στη 
δική σας ευθύνη, το ξεκαθαρίζω είναι 
της πολιτικής ηγεσίας για να πάρου-
νε ιατρικές αποφάσεις, οι οποίες θα 
πρέπει να προσαρμοστεί το κοινό το 
οποίο παράγει πράγματα τα οποία 
τροφοδοτούν τις αρρώστιες και τις 
δαπάνες υγείας εξαντλώντας τα οικο-
νομικά αποθέματα. 

Όταν έχει χρωματοποιητές, γευ-
στοποιητές στο τρόφιμο με το Ε και 
με τα λοιπά είναι μικρό το ποσοστό 
δεν παράγει καρκίνο. Όταν η Σουη-
δική κυβέρνηση απαγόρευσε χρωμα-
τοποιητές και γευστοποιητές σε ένα 
τρόφιμο, το οποίο έχει πιθανότητα 
καρκινογένεσης 0,005 ‰ προσέφυγε 
ο παραγωγός στο Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο και εκείνο αποφάνθηκε ότι το 
ποσοστό καρκινογένεσης και θανάτου 
είναι πολύ μικρό για να εμποδίσει τον 
εμπορικό σκοπό. Κλέβω την απόφα-
ση αυτή. Το ένα προϊόν έχει αυτό το 
ποσοστό, το άλλο έχει ο άλλο και οι 
ιντερφερόνες και ιντερλευκίνες πρέ-
πει να τροφοδοτούν την οικονομία 
της Αμερικής απομυζώντας όλων των 
εθνών τις οικονομίες, έχουμε σοβα-
ρό πρόβλημα και δεν είναι υπόθεση 
δική σας ασφαλώς. 

Με τη ευγένεια που μας αναπτύ-
ξατε το πλήρες έργο το οποίο κάνετε 
και παρακολουθούμε την αγωνία που 
σας διακατέχει να προλάβετε. Από κει 
και πέρα έφυγε ο υπουργός, δυστυ-
χώς είναι μόνο η Ένωση Κεντρώων, η 
εκπρόσωπος του κ. Λεβέντη για μπο-
ρεί να τα μεταφέρει. 

Ι. ΤΣΙΑΛΤΑΣ: Δεν έχω αντίρρη-
ση σε αυτά που λέτε. Ο αγώνας είναι 
πάντα και όσοι είναι και τεχνικοί επι-
στήμονες εδώ, ξέρουν ότι ο αγώνας 
είναι συνεχής και πάντα οι τεχνικές 
υπηρεσίες είναι πίσω, ως προς την 
δυνατότητα που έχουν ιδιωτικές επι-
χειρήσεις που έχουν και τα λεφτά για 
να ναι μπροστά στην νοθεία και στην 
παραπλάνηση και στην χρησιμοποί-
ηση των ουσιών που μπορεί να ναι 

και επικίνδυνες. Θα σας πω γίνονται 
έλεγχοι για τα φυτοφάρμακα από άλλη 
υπηρεσία του Υπουργείου, εδώ συν-
δέεται αυτό που σας είπα την έλλει-
ψη συντονισμού και εποπτείας συνο-
λικής, ώστε να αξιολογούν σωστά το 
σύστημα. 

Γίνονται έλεγχοι, δεν ξέρω τα απο-
τελέσματα γιατί δεν μας κοινοποιού-
νται, τα αποτελέσματα από τους ελέγ-
χους που γίνονται και στο χωράφι 
για συγκεκριμένες καλλιέργειες και 
για να ξέρετε οι καλλιέργειες είναι 
αυτές που τραβάνε τα περισσότερα 
φυτοφάρμακα. Λοιπόν είναι αλήθεια 
ότι χρειάζονται,γίνονται έλεγχοι και 
επιβάλλονται πρόστιμα, σε πρωτογε-
νές επίπεδο αλλά θα πρέπει να αξι-
ολογηθεί συνολικά το πρόβλημα και 
να και να αξιολογηθεί αυτή η βάση.
Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. 

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ: Θέλω να κάνω 
και εγώ μια ερώτηση. Συγνώμη για 
την ανοχή σας, θέλω εγώ, που είμαι 
και αυτοδιοικητικός, με ενδιαφέρει η 
διάρθρωση του ΕΦΕΤ με τις περιφέ-
ρειες. Στην δεκαετία του ’10 θυμάμαι 
μια δραστηριότητα της νομαρχίας του 
Πειραιά που κάθε μέρα απασχολού-
σε τον τύπο και τα ΜΜΕ με όγκους 
ψαριών, σάπιων κρεάτων, ελέγχους 
τροφίμων. Σήμερα οι περιφέρειες 
έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έλεγ-
χο ; Ο ΕΦΕΤ εποπτεύει αυτή την προ-
σπάθεια; Αν οι περιφέρειες κάναν τους 
ελέγχους και ο ΕΦΕΤ απλά επόπτευε 
μήπως γινόταν ένας ποιο συγκεκρι-
μένος έλεγχος. Υπάρχει κάτι τέτοιο; 

Ι. ΤΣΙΑΛΤΑΣ: Ο ΕΦΕΤ είναι 
ένας αυτόνομος οργανισμός νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Χρημα-
τοδοτείται από το υπουργείο αγροτι-
κής ανάπτυξης και τροφίμων και έχει 
τη δική του διάρθρωση. Οι περιφέ-
ρειες έχουν πάρει όλες τις υπηρεσίες 
των παλιών νομαρχιών και με νόμο 
έχουν τις αρμοδιότητες που είχαν και 
τότε. Άρα ένα μέρος ασκούν ελέγχους 
στα τρόφιμα αλλά ασκούν και άλλες 
πολλές αρμοδιότητες για αυτό ανα-
φέρθηκα προηγουμένως και είπα ότι 
ο ΕΦΕΤ είναι ο μόνος φορέας που 
ασχολείται αποκλειστικά με τα τρό-
φιμα. Αυτοί ασχολούνται με πολλά, 
υπάρχουν λοιπόν κατά καιρούς, είτε 
επειδή ο τότε νομάρχης επιδείκνευε 
ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή οτιδή-
ποτε, σήμερα να ασχολούνται τρεις 
διαφορετικές υπηρεσίες της περιφε-
ρειακής ενότητας,με ελέγχους στον 
τομέα των τροφίμων σε διαφορετι-
κά πεδία. 

Και ο ΕΦΕΤ και οι υπηρεσίες του 
υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης. Για 
αυτό μίλησα για πολυκερματισμό. Δεν 
έχουν διοικητική συνοχή.Άρα ένα από 
τα μείον επιπλέον αυτών είναι ότι δεν 
υπάρχει αυτή η διοικητική συνοχή, 
ο συντονισμός και η συνολική επο-

Ο κ. Ι. Ανουσάκης
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πτεία ώστε να αξιολογήσουμε τελικά 
το έργο που παράγουμε. Εγώ το κάνω 
στον ΕΦΕΤ αλλά συνολικά το κάνουμε 
εν μέρη. Έχω υπογράψει πρωτόκολλα 
συνεργασίας με δυο-τρεις περιφερει-
άρχες και αυτό φέρνει μία βελτίωση 
γιατί συμβρίσκονται οι κορυφαίοι της 
περιφέρειας και του ΕΦΕΤ και κανο-
νίζουν τα προγράμματα εναλλαγής 
πεδίων όπου γίνονται οι έλεγχοι. Ανά 
εξάμηνο αλλάζουν για να μην απο-
κτώνται συνήθειες και λοιπά. υπάρ-
χει κάτι τέτοιο αλλά δεν είναι αυτό 
που λέτε και αυτό είναι κατά τη δική 
μου άποψη και κατά τη δική μου, θα 
πρέπει να είναι ένας στόχος.

Σ. ΛΑΣΠΙΤΗ: Πρακτικά ο έλεγ-
χος που εσείς διοικείται είναι δειγ-
ματοληπτικός, προληπτικός ή κατα-
σταλτικός; Δηλαδή φροντίζετε να 
κάνετε κάποιους ελέγχους δειγμα-
τοληπτικά, τυχαία ή μόνο κατόπιν 
καταγγελιών; Επειδή μιλήσατε για 
την εποπτεία γενικότερα και επειδή 
κάνατε την συζήτηση με ένα αγρότη 
που είπε κάτι και εμένα με σόκαρε 
γι’ αυτό το τμήμα ήθελα να δω πως 
εσείς λειτουργείτε; 

Ι. ΤΣΙΑΛΤΑΣ: Προγραμματί-
ζονται οι έλεγχοι σε ετήσια βάση οι 
οποίοι είναι και ελεγχόμενοι στις επι-
χειρήσεις στον τομέα τροφίμων και 
όλοι είναι τυχαίοι. Κανείς δεν γνω-
ρίζει που θα γίνουν και λοιπά. Ένα 
το κρατούμενο. Άρα για να δούμε 
εάν τα παραγόμενα τρόφιμα παράγο-
νται κατά συνθήκες αυτές. Δεύτερον 
γίνονται δειγματοληψίες εργαστηρι-
ακά για να δούμε αν αυτά τα τρόφι-
μα έχουν κινδύνους. Ξέρουμε ποιοι 
είναι οι κίνδυνοι σε κάθε κατηγορία 
τροφίμων τι είναι στο γάλα στο τυρί 
στα οπωροκηπευτικά και λοιπά οι 
καταγγελίες 

Είναι ξεχωριστό πράγμα όποιος 
διαπιστώσει σε προσωπικό επίπεδο 
ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε ένα τρό-
φιμο που αγόρασε ή που κατανάλω-
σε, κάνει την καταγγελία επώνυμα ή 
ανώνυμα. Εξετάζεται ξεχωριστά άρα 
είναι στο στόχαστρο μας. Η πρόληψη 
με την έννοια με αυτό το σύστημα να 
αναγκάσουμε τους παραγωγούς τρο-
φίμων να παράγουν σωστά αλλά έχει 
κατασταλτικό χαρακτήρα διότι όταν 
βρεθεί η παραβατικότητα αν είναι 
ήσσονος σημασίας τότε γίνονται οι 
συστάσεις και σε δύο μήνες γίνεται 
επανέλεγχος και βλέπουμε αν βελτι-
ώθηκε η κατάσταση.

Εάν όμως σχετίζεται με την ουσια-
στική προστασία του καταναλωτή και 
με την ασφάλεια τότε πάμε κατευθεί-
αν σε κυρώσεις και σε καταστολή.Και 
βέβαια και σε επανέλεγχο για να δού-
με αν αυτά διορθώνονται.Επομένως 
οι έλεγχοι είναι σε όλα τα πεδία και 
είναι τυχαίοι όλοι. Δεν υπάρχει προ-
γραμματισμένος έλεγχος θα πάω σε 

αυτόν. Είναι τυχαίοι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Επειδή λέτε ότι είστε 
αυτόνομοι ως οργανισμός και επειδή 
λέτε ότι για να λειτουργήσει όλο αυτό 
καλύτερα χρειάζεται τους πολίτες η 
συμμετοχή,η εξέλιξη τους συστήμα-
τος ελέγχου είναι δική σας ευθύνη; 
Δηλαδή μπορείτε να αναλάβετε εσείς 
απόφαση για ένα καλύτερο μοντέλο 
ελέγχου; Και αν υπάρχει κάποιος δίαυ-
λος επικοινωνίας με τα τμήματα μέσα 
στου υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης 
με το περιβαλλοντολογικό ώστε να 
κάνετε παράλληλα κάποιες δράσεις. 

Ι. ΤΣΙΑΛΤΑΣ: Η αυτονομία αφο-
ρά μόνο τον ΕΦΕΤ,τις αρμοδιότητες 
του, τις ευθύνες του, τις δράσεις του. 
Εκεί παίρνουμε όποια πρωτοβουλία 
θέλουμε για να βελτιώσουμε τη δική 
μας παρουσία και το έργο. Παράλ-
ληλα προτείνουμε μοντέλα συνερ-
γασίας Και στην πράξη γίνεται αυτό 
στις υπηρεσίες του Υπουργείου και 
δυστυχώς εκεί μετράνε περισσότερο 
οι διαπροσωπικές σχέσεις παρά ένα 
θεσμοθετημένο πλαίσιο που είναι έξω 
από πρόσωπα.

Όμως γίνεται αυτό που λέτε και 
βέβαια τους πολίτες τους θέλουμε 
συμπαραστάτες. Εγώ λέω στις βιομη-
χανίες, γιατί προσπαθώ να βάλω και 
στο τραπέζι μία πολιτική συνεργασι-
ών με όλους τους παραγωγούς όλων 
των τομέων, ελάτε να δούμε τα προ-
βλήματα. Έχουμε κοινούς στόχους. 
Εμάς στόχος μας είναι η προστασία 
του καταναλωτή είναι και δική σας 
προτεραιότητα βεβαίως θα έπρεπε 
να είναι γιατί από τον Καταναλωτή 
παίρνετε τα χρήματα από κει ζει η 
επιχείρησή σας. 

Όσο είμαστε σε κοινούς στόχους 
συνεργαζόμαστε αν είμαστε σε αντι-
παράθεση διότι παρατηρούμε παραβα-
τικότητες εκεί θα μας βρείτε απέναντι.

Για τις υπηρεσίες ζητάμε τη συνερ-
γασία σε ένα μοντέλο που θα μπορεί 
με τον συντονισμό και την αλληλοε-
νημέρωση και κεντρικά συντονιστικά 
όργανα να αξιολογούμε όλο το έργο. 
Σας ανέφερα ότι είναι από το αγρό-
κτημα,στο τραπέζι του Καταναλωτή, 
είναι τεράστιος ο τομέας!

Μ. ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ: Σας 
ευχαριστούμε πολύ και λυπάμαι που 
ο χρόνος είναι περιορισμένος και 
θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο του 
ΠΑΚΟΕ στον κύριο Χριστοδουλά-
κη, ο οποίος και αυτός αγωνίζεται 
χρόνια με το ΠΑΚΟΕ θα μας το πει 
ο ίδιος καλύτερα παρόλο που επα-
ναλαμβάνω ο χρόνος είναι περιορι-
σμένος,στη συζήτηση που θα έχουμε 
μετά θα μπορείτε να κάνετε προσω-
πικά και εμένα ερωτήσεις γιατί προ-
σωπικά έχω παραδείγματα πάνω σε 
αυτά δεδομένου ότι έχω ασχοληθεί 
με τα κοινά πάρα πολύ, πάρα πολλά 
χρόνια και έχω συγκεκριμένα παρα-
δείγματα,στο τέλος όμως αν έχουμε 
τον χρόνο. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Γεια 
σας και από μένα. Χαίρομαι που βρί-
σκομαι κοντά σας. Δεν με λυπεί το 
γεγονός ότι είμαστε λίγοι γιατί δεν 
είναι η πρώτη φορά κάνουμε τέτοιες 
εκδηλώσεις. Είναι η δωδέκατη χρονιά 
που οργανώνουμε την ημέρα αυτή 
που έχει θεσμοθετηθεί από τον ΟΗΕ 
ως παγκόσμια ημέρα Καταναλωτή. 

Η ημέρα αυτή θεσμοθετήθηκε το 
1939 μετά όπως είπα από ένα μεγά-
λο κίνημα αγροτών στην Καβάλα το 
1932. Ανδρώθηκε και μεγαλούργησε 
στην Αμερική και στη συνέχεια στη 
Γαλλία. Σήμερα δυστυχώς υπάρχει 
ένα καταναλωτικό κίνημα στην Ευρώ-
πη πολύ δυνατό, στην Αμερική πολύ 
δυνατότερο, στην Ελλάδα όμως είναι 
ένα υποτυπώδες σύστημα που δυστυ-

χώς δεν έχει ανταπόκριση και από 
τον κόσμο. Γιατί δεν έχει τη δυνατό-
τητα να οργανώσει ομαδικά συστή-
ματα αντίδρασης. Έτσι λοιπόν φτά-
νουμε στο σημείο, εμείς σαν φορέας 
περιβαλλοντικός, που λειτουργούμε 
37 χρόνια να έχουμε ταυτόχρονα ένα 
τμήμα καταναλωτή και να κάνουμε 
ορισμένες έρευνες και ενημερώνου-
με τον κόσμο. Θα ήθελα να πω ορι-
σμένες διαπιστώσεις που έχω κάνει 
στα 37 χρόνια που περάσανε και να 
αναφέρω κάποια επιγραμματικά. Που 
δυστυχώς συμβαίνουν.

 Όταν ο καταναλωτής είναι αντι-
κείμενο εκμετάλλευσης των οποιο-
δήποτε λόμπι της εξουσίας, όταν δεν 
καλύπτεται ουσιαστικά από τα ελεγ-
χόμενα δήθεν δικαιώματά του,όταν οι 
διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης, 
μίας σάπιας κρατικής μηχανής, όταν 
η ασφάλεια της παροχής υπηρεσιών 
και των τροφίμων γίνεται καθημερινά 
επισφαλής, όταν οι παραπλανητικές 
διαφημίσεις καθημερινά αυξάνονται 
με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να γίνε-
ται έρμαιο τον αετονύχηδων εκμεταλ-
λευτών πολλές φορές της αδιαφορίας 
του, όταν ο καταναλωτής σε ποσοστό 
95% ουδέποτε φιλτράρει της σκουπι-
δοειδήσεις της καθημερινότητάς του, 
όταν το τραπεζικό σύστημα μονοπω-
λιακός διαχειριστής του παγκόσμιου 
χρηματοοικονομικού συστήματος, 
που είναι ο ρυθμιστής της οποίας 
ποιότητας της ζωής του καταναλω-
τή, όταν το όποιο σύστημα υγείας 
γίνεται αντικείμενο διαφθοράς της 
συντεχνιακής λειτουργίας των φορέ-
ων που δήθεν το λειτουργούν, όταν 
σε εμπόλεμες ζώνες όπως στη Συρία 
καθημερινά πεθαίνουν από ασιτία 20 
έως 30 παιδιά, όταν πάνω από μισό 
δις άνθρωποι στον πλανήτη πεινούν, 
όταν οι κύριες πηγές διατροφής για 
την κάλυψη διατροφικών αναγκών 
του πλανήτη μολύνονται καταστρέφο-
νται μένουν χέρσες, όταν τα τρόφιμα 
νοθεύονται μεταλλάσσονται και βομ-
βαρδίζονται με χημικά, όταν η αφύ-
σικη διατροφή και η υπερκατανάλω-
ση εξακολουθούν να γίνονται τρόπος 
ζωής με όλα τα γνωστά επακόλουθα, 
παχυσαρκία, καρκινογενέσεις, καρδι-
οπάθειες, υπέρταση, διαβήτης δεν θα 
πρέπει να γιορτάζουμε άλλα να θλι-
βόμαστε και να διεκδικούμε καλύτε-
ρη ποιότητα ζωής όχι μόνο στις 15 
Μαρτίου αλλά καθημερινά.

 Ήταν μία δουλειά που έχει γίνει 
σε όλη τη διάρκεια του ΠΑΚΟΕ, για-
τί διαθέτει δικά του πιστοποιημένα 
εργαστήρια και προσπαθεί με έρευ-
νες οι οποίες κάνει, θυσίες πολλών 
ανθρώπων συνεργατών, να βγάλει 
εις πέρας πράγματα τα οποία ούτε 
καν έχει δημιουργήσει στο κρατι-
κό μηχανισμό την ψευδαίσθηση ότι 
μπορεί να λειτουργεί δημιουργώντας 
ένα σύστημα ελέγχου όπως είπε ο κ 
πρόεδρος του ΕΦΕΤ. 
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Ο κ Τσιάλτας είπε, ότι ναι μεν 
γίνονται όλα αυτά, αλλά όταν το 1977 
ιδρύθηκε το Υπουργείο Εμπορίου που 
εκπροσωπούσε τα συμφέροντα των 
εμπόρων. Όταν δημιουργήθηκε η υπη-
ρεσία Γενική Γραμματεία Καταναλωτή 
και οι υπαίτιοι έπιαναν περιφέρειες 
που είχαν έναν αριθμό περίπου στους 
8 με 9 χιλιάδες ανθρώπους. Τώρα με 
την πολυδιάσπαση αυτή, που σαφώς 
έθεσε ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ υπάρχουν 
οι αντιδράσεις από την πλευρά των 
επαρχιών, εγώ το έκανα αυτό πρώ-
τος, όχι εγώ. Δυστυχώς όμως είναι 
όλα εις βάρος του καταναλωτή.

 Γιατί όταν δεν υπάρχει ένα συγκε-
κριμένο μοντέλο ελέγχου σε όλα τα 
συστήματα κλειστά ή ανοιχτά της 
διατροφικής αλυσίδας τότε οι αετο-
νύχηδες, όπως είπα και προηγουμέ-
νως των προμηθευτών, οι προμηθευ-
τές σαν παραγωγοί τρίβουν τα χέρια 
τους από τη στιγμή που δεν υπάρχει 
έλεγχος. Να βάλω τώρα 3,5 % λίπος 
στο γάλα και να μην βάλω 2,5 % αυτό 
το γάλα ως παράδειγμα.

 Οι ετικέτες που λειτουργούν όπως 
είπε προηγουμένως υπουργός το μέλι, 
το μέλι αυτή τη στιγμή το 50% της 
αγοράς είναι από την Κίνα και δυστυ-
χώς αυτό το μέλι από την Κίνα το 
βρίσκουμε και με δυόμιση ευρώ και 
με 3 ευρώ το βάζουνε σε πλαστικά 
δοχεία των 2 κιλών και πηγαίνουν 
από ταβέρνα σε ταβέρνα.

Το πουλάνε και τελειώνει αυτή η 
ιστορία με το μελί. Αυτό το μέλι δεν 
είναι καθόλου μέλι. Αλλά το θέμα είναι 
ποιος ελέγχει αυτό το σύστημα και 
όταν ο καταναλωτής με τη φτώχεια 
που επικρατεί σήμερα προσπαθεί να 
βολευτεί έστω και ψευδεπίγραφα ότι 
αυτό είναι μέλι τότε θα το πάρει. Εκεί 
είναι το πρόβλημα το μεγάλο, η έλλει-
ψη συντονιστικού οργάνου - ελέγχου 
γιατί ο ΕΦΕΤ δημιουργήθηκε το 1999 
αν δεν απατώμαι επί Παπανικολάου 
τότε, δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι 
τώρα το προσωπικό που απαιτείται. 
Βγάζω το καπέλο στον κύριο Τσιάλ-
τα γιατί έχει κάνει φοβερούς αγώνες 
και προσπάθεια για να βελτιώσει το 
σύστημα αλλά όταν σου κόβουν τα 
πόδια και σου παίρνουν το μισό προ-
σωπικό, τι μπορείς να κάνεις. 

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν στα βενζινά-
δικα για τη νοθεία της βενζίνης. Τόσο 
πολύ απαξιώθηκαν τελικά πόσους 
ελέγχους κάνετε κύριε πρόεδρε το 
χρόνο; 10 20 30 40 όταν καθημερινά 
όπως ξέρετε πλοία ολόκληρα διακινού-
νται στο Σαρωνικό από την Ελευσί-
να να καταλάβετε πριν από 10 μέρες 
ένα ολόκληρο πλοίο των 10 χιλιάδων 
τόνων και πήγε στην άλλη γωνία και 
άδειασε πετρελαιοφόρα. 

Όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοια φαι-
νόμενα ασυδοσία και έλλειψης αυστη-
ρού ελέγχου, ο καταναλωτής τι να πει. 
Όταν το πρόγραμμα ενός τηλεοπτικού 
σταθμού κατά 43% είναι σκουπιδο-

ειδήσεις και παραπλανητικές διαφη-
μίσεις δυστυχώς δεν έχει παρέμβει 
κανένας μέχρι τώρα δεν υπάρχει το 
νομικό καθεστώς των παραπλανητι-
κών διαφημίσεων. Κανένας δεν έχει 
φάει πρόστιμο για παραπλανητική 
διαφήμιση και βλέπετε καθημερι-
νά χιλιάδες διαφημίσεις παίζουν σε 
όλα τα κανάλια, υπάρχει έργο 120 
λεπτά άρα 40 λεπτά είναι διαφημίσεις. 
Είναι τραγικό και κανείς δεν μιλά-
ει. Κανείς δεν σηκώνει κεφάλι. Προ-
σπάθησε κάτι να γίνει με τα κανάλια 
και έγινε χαμός. Ποιοι πήραν άδειες, 
ποιοι δεν πήραν, δεν είχαν πληρώ-
σει ποτέ. Τίποτα τώρα βγαίνουν και 
από πάνω. Όλα τα κανάλια είναι ένας 
φαύλος κύκλος που αν το δούμε το 
έργο με την ψυχρή λογική να πούμε 
ότι δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατό-
τητα. Παρά το γεγονός ότι η δύναμη 
της δημοκρατίας είναι πραγματικά ο 
καταναλωτής όλοι μας είμαστε κατα-
ναλωτές, εγώ, ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ 
είμαστε καταναλωτές. Όμως δυστυ-
χώς κίνημα καταναλωτικό στην Ελλά-
δα είναι ανύπαρκτο, αυτό μπορεί να 
το επιβεβαιώσει και ο πρόεδρος του 
ΙΝΚΑ Κρήτης.

Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει κάτι.! 
Γιατί αυτό που δημιουργείται μέσα 
από τα κανάλια και τις σκουπιδο-
ειδήσεις και σκουπιδοδιαφημίσεις 
είναι μία υπερκαταναλωτική κοινω-
νία. Τώρα με τα χάλια που είμαστε 
δεν βλέπω να υπάρχει υπερκατανα-
λωτισμός, αλλά δημιουργείται στα 
παιδιά. Όταν βλέπουν ειδήσεις και 
διαφημίσεις για γαριδάκια, το πρώ-
το που ζητάνε από τον μπαμπά τους 
είναι να τους πάρουν ένα γαριδάκι 
και τι έχει αυτό το γαριδάκι; Κανείς 
δεν ξέρει.

Από κει και πέρα τώρα μπαίνουμε 
σε μία άλλη διαδικασία. Εγώ θα σας 
πω τι έχει κάνει το ΠΑΚΟΕ την τελευ-
ταία διετία για τον Καταναλωτή. Το 
βγάλαμε και σ’ένα έντυπο το οποίο 
το έχετε. 37 χρόνια συνεχείς αγώνες 
και προσπάθειες. 30 χρόνων ερευ-
νών και μελετών το ΠΑΚΟΕ. Είναι 
37 χρόνια αδιάψευστα στοιχεία για 

τη νοθεία, τη ρύπανση, τη μόλυνση 
και την επικινδυνότητα των τροφί-
μων και του τρόπου ζωής μας. Το 
τμήμα καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ έχει 
λάβει πολλές καταγγελίες μέσα στην 
τελευταία διετία. Έχει αξιολογήσει τα 
περιεχόμενά τους και έχει πραγματο-
ποιήσει δειγματοληψίες, μικροβιολο-
γικές και χημικές αναλύσεις για ακα-
τάλληλα τρόφιμα που κυκλοφορούν 
στην αγορά. Έχει προβεί μάλιστα στις 
απαραίτητες νομικές ενέργειες προ-
κειμένου να υπερασπιστεί προστα-
σία της Δημόσιας Υγείας. Αυτή τη 
στιγμή έχουμε ένα νομικό τμήμα με 
δύο εξαίρετους δικηγόρους οι οποίοι 
συνεχώς κάνουν παρεμβάσεις νομι-
κές. Συγκεκριμένα σε διάφορα δείγ-
ματα πάρθηκαν από σημεία πωλήσεις 
το 30% των δειγμάτων, για όλα σχε-
δόν τα προϊόντα βρέθηκε νοθευμένο 
ή ακατάλληλο για κατανάλωση. οι δε 
ετικέτες είναι κατά 20% ανύπαρκτες, 
50% ελλιπής και 30% αλλοιωμένες. 
Δεύτερον, τα γαλακτοκομικά προϊό-
ντα σε ποσοστό 25% των δειγμάτων 
βρέθηκαν με ληγμένες ημερομηνίες 
και μολυσμένα με κολοβακτηρίδια 
ενώ το 15% από αυτά είχαν σημα-
ντική επιβάρυνση από αντιβιοτικά.

Επίσης ένα 10% των δειγμάτων 
αυτών νοθεύτηκε με λιγότερη περι-
εκτικότητα σε λίπος ενώ σε πολλά 
γιαούρτια διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
συντηρητικών και σε πολλά παγωτά 
ανυπαρξία γάλακτος και η προσθήκη 
συνθετικών χρωμάτων. Παρατηρήθη-
κε επίσης νοθεία στη φέτα που σερ-
βίρεται σε ταβέρνες και εστιατόρια, 
η οποία παρότι είναι λευκός τυρός 
πωλείται σαν φέτα από αιγοπρόβειο 
γάλα. Στα αλλαντικά σε ποσοστό 40% 
των δειγμάτων η περιεκτικότητα σε 
νιτρώδη και νιτρικά βρέθηκε υψηλότε-
ρη κατά 100% του φυσιολογικό ορίου. 
Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβα-
ρές παραπλάνησης του καταναλωτι-
κού κοινού. Πραγματικά περιέχονται 
σε συσκευασίες που αναγράφουν για 
διαφημιστικούς μάρκετινγκ τη φράση 
«φυσικός χυμός» ενώ περιέχουν ένα 
μίγμα νερού και χρωστικών ουσιών 
με άρωμα από φρούτο.

 Βρέθηκαν επίσης στην αγορά ανα-
ψυκτικά με περιεκτικότητα σε επικίν-
δυνες ουσίες που μπορούν εύκολα να 
χαρακτηριστούν φαρμακευτικά προϊ-
όντα, ψυχοτρόπα δεν έπρεπε να κατα-
ναλώνονται αβίαστα από τα παιδιά. 

Στα εμφιαλωμένα νερά παρατη-
ρήθηκαν σοβαρότατες παρατυπίες 
στους χώρους αποθήκευσης, διακί-
νησης και διάθεσης ακόμα σοβαρές 
ανακρίβειες που αναγράφονται στις 
ετικέτες και αφορούν τους ελέγχους 
του γενικού Χημείου του Κράτους 
οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίζονται 
ελλιπείς λόγω του ότι είναι εξαιρετι-
κά περιορισμένες και ελάχιστες για 
το πλήθος των εμφιαλωμένων νερών 
που κυκλοφορούν στην Ελληνική 

επικράτεια.Η διακίνηση και διάθε-
ση των εμφιαλωμένων νερών ιδιαί-
τερα τους θερινούς μήνες στις περι-
οχές των νησιών μας γίνονται κάτω 
από απαράδεκτες συνθήκες με ξεσκέ-
παστα φορτηγά κάτω από τον καυτό 
ήλιο και θερμοκρασίες πάνω από 38 
βαθμούς Κελσίου όταν το όριο είναι 
18 βαθμοί κελσίου για την λειτουργία 
των εμφιαλωμένων νερών. 

Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το 
μικροβιακό φορτίο από κολοβακτη-
ρίδια και εντερόκοκκους που βρήκα-
με στα εμφιαλωμένα νερά τα οποία 
ήταν επικίνδυνα υψηλό για τη δημό-
σια υγεία στο 25% των δειγμάτων. 
Μάλιστα θυμάμαι πριν από δύο χρό-
νια είχαν εντοπίσει ορισμένα εμφι-
αλωμένα νερά, στα λαχανικά, στις 
εδαφολογικές έρευνες φυτοφαρμά-
κων και νιτρικών σε καλλιεργούμενο 
έδαφος και στις ρίζες τους. Στο ψωμί 
βρέθηκαν 6 απαγορευμένα βελτιωτι-
κά και προσθετικά στο 60% των δειγ-
μάτων. Στο ελαιόλαδο διαπιστώθηκε 
νοθεία σε ποσοστό 30% των δειγμά-
των, η παραπλάνηση δε του κατανα-
λωτή στις ετικέτες με ότι αναφέρεται 
είναι απερίγραπτη. Διαπιστώθηκε ότι 
αναφερόμενο από τον πυρήνα του 
σπόρου της ελιάς λάδι πολυκαιρισμέ-
νο με άσχημες οσμές αναμειγνύεται 
με λάδια νέας σοδειάς. Κυκλοφορεί 
στην αγορά σαν ελαιόλαδο. Επίσης 
παρατηρήθηκε ύπαρξη καρκινογό-
νων χρωστικών.

 Σε ποσοστό 25% των δειγμάτων 
που πήραμε, ήταν μία συνοπτική 
έρευνα που έγινε η τελευταία διετία 
από συνεργάτες του ΠΑΚΟΕ σε ένα 
ποσοστό αρκετά μεγάλο εθελοντές 
θέλω να τονίσω το εξής. Παρά το γεγο-
νός αυτά τα αποτελέσματα συνοπτι-
κά που σας είπα είναι σε μία έκθεση 
140 σελίδων η οποία δόθηκε και στο 
Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και 
στο Υπουργείο Υγείας, πολλές βιομη-
χανίες τροφίμων που λειτουργούν στα 
Οινόφυτα διαπιστώθηκε ότι το νερό 
που χρησιμοποιούν επειδή σε ένα 
μεγάλο βαθμό ακόμα υπάρχει εξασθε-
νές χρώμιο στον υδροφόρο ορίζοντα 
των Οινοφύτων επιμολύνονται πολλές 
φορές με το νερό αυτό. Είναι ακατάλ-
ληλο για τη χρήση στις βιομηχανίας 
τροφίμων της περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. Πριν από τρεις μήνες βγή-
κε μία ανακοίνωση για όλες τις βιο-
μηχανίες να τροφοδοτούνται από το 
νερό του Μόρνου που περνάει στην 
περιοχή χωρίς να χρησιμοποιούν τις 
γεωτρήσεις τις δικές τους.

Σε κάτι λόγους που πήγαμε και 
κάναμε πριν ενάμιση μήνα ευκαιρι-
ακά, χωρίς να ξέρει κανένας τίποτα, 
διαπιστώσαμε ότι λειτουργούσαν με 
τις γεωτρήσεις τις δικές τους γιατί 
έχει πέσει το σύστημα παραγωγής με 
τη γεώτρηση τους και ίσως δεν υπάρ-
χουν. Τώρα βγήκε ένα πρόγραμμα να 
κάνουν τον Αύγουστο βιομηχανική 

Ο κ Ι. Σμαρνάκης
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ζώνη από τα Οινόφυτα και από το 
Μόρνο στην γύρω περιοχή. Πιστεύω 
να σταματήσει αυτή η ιστορία με 
τη Βιομηχανική ζώνη των Οινοφύ-
των. Όσον αφορά το θέμα της ζωικής 
παραγωγής θα έλεγε κανείς οτι αγε-
λάδες τρέφονται στον ελληνικό χώρο. 
Δυστυχώς τις τροφοδοτούμε εξαιτί-
ας των φυτοφαρμάκων που λειτουρ-
γούν με τις λεγόμενες αφλατοξίνες. 
Αυτές είναι καρκίνος που δυστυχώς 
δεν ανιχνεύονται. Επίσης στο θέμα 
των αντιβιοτικών είναι πολύ σοβαρό 
ξέρετε η αγελάδα όταν νοσήσει της 
δίνουμε αντιβιοτικό Και πρέπει του-
λάχιστον να περάσουν 48 ώρες να 
την αρμέξουμε. Οι άπληστοι κτηνο-
τρόφοι και οι εταιρείες το παραγνω-
ρίζουν αυτό και αρμέγουν πριν τις 
48 ώρες με αποτέλεσμα στο γάλα να 
μεταφέρονται αυτά τα αντιβιοτικά τα 
οποία τους τα δίνουν για τη μαστίτι-
δα την οποία έχουν. 

Όσον αφορά το θέμα των εμφιαλω-
μένων νερών είναι πάρα πολύ σημα-
ντικό 24 εταιρείες που λειτουργούν 
στην Ελλάδα. 

Η γραμμή παραγωγής τους πολ-
λές φορές δεν ελέγχεται. Το Υπουργείο 
αγροτικής ανάπτυξης και το Υπουρ-
γείο Υγείας αλλά και τα δείγματα τα 
οποία παίρνονται είναι πολύ λίγα. Να 
φανταστείτε τα μπουκάλια τα πετάμε. 
Παράγονται και κυκλοφορούν στην 
αγορά ξεπερνάνε τα τριάμισι δισε-
κατομμύρια το άσχημο γεγονός είναι 
ότι η ανακύκλωση των πλαστικών 
δεν ξεπερνάει το 4% όπως ξέρουμε 
όλοι. Το πλαστικό δεν ανακυκλώνε-
ται παραμένει στο περιβάλλον τετρα-
κόσια τουλάχιστον χρόνια. Το πρωί 
είχαμε μία άλλη ημερίδα στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος όπου ακούγαμε 
για τις πλαστικές σακούλες οι οποί-
ες είναι ανακυκλώσιμες και αυτό που 
θέλω να τονίσω είναι ότι το pet δεν 
ανακυκλώνεται υπάρχει και δευτε-
ρογενές pet που είναι σε μπλε μπου-
κάλια το οποίο χρησιμοποιείται πάλι 
για το ρεύμα των πλαστικών. Το θέμα 
είναι ότι αυτές οι πλαστικές σακούλες 
πολλές φορές δεν καίγονται δεν ανα-
κυκλώνονται γίνονται ένας κόμπος. 
Δυστυχώς δεν ανακυκλώνονται και 
πρέπει να καούν.

Τραγικό το γεγονός ότι δυστυχώς 
6 μήνες μετά ανακοινώθηκε από το 
νοσοκομείο των Παίδων παιδιά ηλικί-
ας τριών μηνών έως 2 χρόνων. Έχουν 
καρκίνο του παχέος εντέρου και στο-
μάχου γεγονός το οποίο συγκλόνι-
σε 10 χρόνια δεν είχαμε ακούσει για 
καρκίνο νεογνών. Ανακοινώθηκαν 
30 περιστατικά στο νοσοκομείο των 
Παίδων και δυστυχώς η διατροφή 
είναι από τα γάλατα τα οποία κυκλο-
φορούν και περιέχουν συντηρητικά 
φυτοφάρμακα τα οποία δυστυχώς δεν 
έχουν ανιχνευτεί. Όλα αυτά τα χρόνια 
του ΠΑΚΟΕ έχει δικά του εργαστήρια 
πιστοποιημένα και ότι μπορεί κάνει. 

Εμείς πέντε άνθρωποι προσπαθούμε 
να αντικαταστήσουμε, ποιον το κρά-
τος; Τον ΕΦΕΤ;; Δεν γίνεται. Ότι μπο-
ρούμε κάνουμε πάρα ταύτα επιβιώ-
νουμε 37 χρόνια. Είμαι πρόεδρος του 
ΠΑΚΟΕ. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας 
μου έλεγε, παιδί μου όταν ρίξεις μία 
πέτρα κάτω από το μπαλκόνι ή Πρό-
εδρος θα χτυπήσεις ή σκύλο. Έχω 
στεναχωρηθεί πάρα πολύ που ακόμα 
είμαι πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ και θέλω 
να βρω ανθρώπους που να συνειδητο-
ποιήσουν την αναγκαιότητα οποιου-
δήποτε περιβαλλοντικού καταναλω-
τικού φορέα. Ποιος όμως θα κάνει 
συγκεκριμένη δουλειά ή συγκεκριμένη 
έρευνα ούτως ώστε να ενημερώνεται 
ο κόσμος και να ξέρει τι του γίνεται. 
Εμείς εδώ και 37 χρόνια βγάζουμε 
μία εφημερίδα κάθε μήνα. Η εφημε-
ρίδα αυτή είναι η φωνή του ΠΑΚΟΕ 
προς τα έξω, την μοιράζουμε δωρεάν. 
Την εφημερίδα αυτή εάν την πάρετε 
στα χέρια σας που είναι 64 έως 80 
σελίδες ανά μήνα και τη μοιράζου-
με δωρεάν. Στα μέτρο, αεροδρόμιο 
στα ΚΕΠ, στους δήμους όπου βρού-
με. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι 
πάρα πολύ μικρή έχοντας τα καθη-
μερινά του προβλήματα ναι μεν την 
αρπάζει την εφημερίδα να τη διαβά-
σει, αλλά από κει και πέρα οι καταγ-
γελίες που γίνονται είναι πάρα πολύ 
λίγες. Είναι πάρα πολύ λίγες γιατί 
ο άλλος σκέφτεται το τηλέφωνο το 
οποίο θα κάνει σήμερα πια. Με τους 
ανθρώπους στην λαχαναγορά που-
λάνε χονδρικής λαχανικά μαζεύουν 
οτιδήποτε βρουν στο δρόμο και από 
την άλλη βλέπεις και ανθρώπους οι 
οποίοι πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ 

χωρίς να ελέγξουν τίποτα. Η έλλειψη 
λοιπόν ενημέρωσης του Καταναλω-
τή για την ασφάλεια των τροφίμων 
για την ποιότητά του είναι υψίστης 
σημασίας. Πρέπει να συνειδητοποι-
ήσουμε όλοι ότι η ενημέρωση του 
καταναλωτή πρέπει να γίνει σημαία 
για όλους μας γιατί όλοι μας είμαστε 
καταναλωτές.

Εγώ θα έκανα την πρόταση μία 
που είναι ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ εδώ 
να πιέσουμε όλοι είτε να γίνει στις 
ειδήσεις, στις εκπομπές της τηλεόρα-
σης, να γίνεται κάθε εβδομάδα σαν 
εβδομαδιαίο γεγονός μία ενημερωτι-
κή δεκάλεπτο για την ποιότητα των 
τροφίμων γενικότερα για την ποιότη-
τα των υπηρεσιών του καταναλωτή. 
Αυτό είναι ένα άλλο δράμα που θα 
μας το αναλύσουν ο κ Αλεξάνδρου, 
ο νομικός σύμβουλος του ΠΑΚΟΕ σε 
λίγο διότι η παροχή των υπηρεσιών 
είναι το κάτι άλλο.

 Μιλάμε για τα τρόφιμα, έχουν 
επικεντρωθεί στα τρόφιμα υπηρεσί-
ες που παρέχονται στον Καταναλω-
τή σήμερα είναι χειριστής ποιότητας 
αφενός είναι ανεξέλεγκτες αφετέρου 
είναι μία πληγή στην οικονομία την 
πραγματική οικονομία του κράτους 
που λέμε ότι έχουμε κράτος- οικο-
νομία. Όσον αφορά το μαύρο χρή-
μα σήμερα ξεπερνάει την πραγματι-
κή οικονομία μέχρι 40%. Το 40% της 
πραγματικής οικονομίας είναι παρα-
οικονομία βλέπεις τον υδραυλικό του 
λες απόδειξη. Τι είναι αυτό σου λέει. 
Βλέπεις τον ηλεκτρολόγο στο συνερ-
γείο των αυτοκινήτων και του ζητάς 
απόδειξη. Τι είναι αυτό σου λέει από-
δειξη. Η λέξη απόδειξη έχει φύγει από 

το λεξιλόγιό μας πια. Ειλικρινά με τον 
κύριο Τσιάλτα είμαστε από την ίδια 
γειτονιά γεννημένοι. Βγήκαμε στο 
ίδιο μετερίζι, μας συνδέει συναισθη-
ματικά κάποια κοινή καταγωγή. Τότε 
στον Πειραιά θυμάμαι που πηγαίνα-
με στη θάλασσα παίζαμε και πιάνα-
με καβούρια. Τώρα πια δεν πλησιάζε-
ται.. Στην συζήτηση που θα γίνει θα 
έχουμε την δυνατότητα να μιλήσου-
με. Πιστεύω ότι θα έχουμε τον χρόνο 
μετά να πούμε περισσότερα. Ευχαρι-
στώ πάρα πολύ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ: Είπατε για τα 
γάλατα για τα μωρά που παθαίνουμε 
καρκίνο. Αυτά τα γάλατα είναι εισα-
γόμενα ή ελληνικά; 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Είναι 
οι σκόνες γάλα των πολυεθνικών που 
πωλιόνται στα φαρμακεία. Υποτίθε-
ται ότι ο ΕΟΦ έχει μια αρμοδιότη-
τα να ελέγχει τα φαρμακεία τι που-
λάνε. Αλλά αυτά πουλάνε ακόμα και 
παπούτσια.

Μ. ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ: 
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χρι-
στοδουλάκη και να παρακαλέσω τον 
εκπρόσωπο του κυρίου Μασούτη να 
έρθει εδώ. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είμαι ο κύριος 
Αναγνώστου, περιφερειακός διευθυ-
ντής της εταιρίας Μασούτη, σας ευχα-
ριστώ για την πρόσκληση και ζητάω 
συγνώμη εκ μέρους του κυρίου Ιωάν-
νη Μασούτη που λόγο πολύ σοβαρών 
υποχρεώσεων που είχε δεν γινόταν 
να παρευρεθεί παρόλο που το ήθελε. 
Και εγώ ενημερώθηκα προ ωρών να 
σας το πω, έρχομαι από Χαλκίδα. Πολύ 
σοβαρή κουβέντα που γίνεται σήμερα 
εδώ, πολύ σοβαρά τα ζητήματα. Εγώ 
είμαι από ένα κλάδο που είμαστε στη 
μέση, βαλλόμαστε από όλες τις μπά-
ντες που λένε και από τον καταναλωτή 
και από το κράτος και από τους προ-
μηθευτές. Αυτό που έχω φέρει μαζί 
μου είναι η έρευνα του ΕΚΑΠ η οποία 
δείχνει ότι ο Έλληνας καταναλωτής 
έχει ακόμα εμπιστοσύνη στο ελληνι-
κό σούπερ μάρκετ, θέλει να πιστεύει 
σε αυτό, αυτά που δείχνουν τα στοι-
χεία είναι ότι ο Έλληνας καταναλω-
τής ψάχνει να βρει μες στην κρίση 
ένα οικονομικό προϊόν, το καλό προϊ-
όν, δηλαδή αυτό που λέμε στα αγγλι-
κά value for money, και στα ελληνι-
κά αυτό που λέμε σχέση ποιότητας 
τιμής. Αυτό προσπαθούμε να δίνου-
με εμείς στον καταναλωτή μετά από 
μάχες που έχουμε εμείς με τους προ-
μηθευτές, μέσα από προσφορές, μέσα 
από τις εκπτώσεις και όλα αυτά που 
βλέπετε στην τηλεόραση, το πανηγύ-
ρι που γίνεται κατά κάποιο τρόπο και 
ο καταναλωτής βρίσκεται στη μέση. 
Τα στοιχεία δείχνουνε ότι υπήρχε η 
πιστότητα του πελάτη σε μια αλυσί-
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δα, και πήγαινε 3 φορές την εβδομά-
δα σε ένα σούπερ μάρκετ, τώρα μπο-
ρεί να πάει αλλά πάει σε διαφορετικά 
σούπερ μάρκετ αναλόγως των εκπτώ-
σεων και των προσφορών που υπάρ-
χουνε στην αγορά. 

Ο κλάδος προσπαθεί να δίνει αυτό 
που λέμε ποιοτικά αποτελέσματα προς 
τον πελάτη. Να μπαίνει μέσα και να 
μην τον βλέπουμε σαν καταναλωτή 
αλλά σαν άνθρωπο. Το έχει ανάγκη 
ο καταναλωτής τώρα πια. Έχει την 
ανάγκη να αισθανθεί ότι είναι άνθρω-
πος μέσα στην αίθουσα του σούπερ 
μάρκετ. Και όλοι μας προσπαθούμε 
λίγο πολύ να το κάνουμε αυτό. Να 
του λέμε ευχαριστώ στο ταμείο, την 
καλημέρα και ο πελάτης αξιολογεί όλα 
αυτά. Θέλει να ναι άνθρωπος μες στο 
μαγαζί και όχι καταναλωτής.

Οι σοβαρές αλυσίδες προσπαθού-
με να το δώσουμε αυτό σε έναν κατα-
ναλωτή. Δεν θα σας κουράσω άλλο. 
Μεγάλες αλυσίδες έχουν προσαρμο-
στεί στην κρίση και σε αυτή την τάση 
προσπαθώντας να παρέχουνε υψηλή 
ποιότητα με λιγότερα χρήματα,γιατί 
το καλάθι έχει μειωθεί πάρα πολύ. 
Ο πελάτης, θέλει ο καταναλωτής να 
πάρει, αυτά που έπαιρνε πριν για να 
αισθανθεί καλά, αλλά δεν μπορεί, άρα 
που πάει; Πάει σε μια λύση φθηνότε-
ρων προϊόντων που έχουν το οποιο-
δήποτε αποτέλεσμα που λίγο πολύ 
όλοι γνωρίζουμε. 

Εμείς από την πλευρά μας σαν 
εταιρία Μασούτη μπορούμε να πού-
με ότι προσπαθούμε να είμαστε συνε-
χώς συνεπείς προς τις ανάγκες του 
καταναλωτικού κοινού και εύχομαι ότι 
καλύτερο για όλους μας και καλή επι-
τυχία στον φορέα και σε όλους τους 
φορείς που παλεύουνε για μια καλύ-
τερη αγορά. Σας ευχαριστώ!

Μ. ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ: Θα 
παρακαλέσω τώρα τον κύριο Ανουσά-
κη. Ο κ Ανουσάκης ο πρόεδρος του 
ΙΝΚΑ Κρήτης και πιστεύω να μας πει 
πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.

Ι. ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: H παραπομπή 
του κυρίου Χριστοδουλάκη ότι δεν 
υπάρχει καταναλωτικό κίνημα, μπορεί 
να έκανε αυτόν τον σχολιασμό αλλά 
εγώ δεν είμαι πρόεδρος του κατανα-
λωτικού κινήματος. το καταναλωτικό 
κίνημα είναι μία οντότητα μία δυνα-
μική η οποία περιλαμβάνει όλους, το 
κράτος, τον αρχηγό του κόμματος και 
λοιπά...Βέβαια πρέπει να θυμόμαστε 
ότι εάν μεταφερθεί στον απλό Πολί-
τη, στον απλό καταναλωτή η άποψη 
«μη δίνεις σημασία, όπως είναι οι 
πολιτικοί είναι και αυτός, όλοι ψεύ-
τες είναι» τότε φθείρεται η πίστη και 
το ενδιαφέρον να οργανωθεί και τότε 
μένουν οι κακοί και ο εκπρόσωπος 
της αγοράς ξέρει πολύ καλά τι σημαί-
νει αυτό, σημαίνει ότι η μεταφορά του 
κεφαλαίου μένει στους μπαγαπόντη-

δες και στους απατεώνες και το βού-
λιαγμα των μικροεπιχειρήσεων. Η 
προστασία του καταναλωτή έχει δύο 
σκέλη και το κυριότερο είναι η προ-
στασία του υγειούς κεφαλαίου προ-
στατεύοντας και καθοδηγώντας τον 
καταναλωτή να επιλέγει και να αγο-
ράζει σωστά αντί για μέλι εκείνα με 
2,5 ευρώ με λιγότερο μέλι να διαλέ-
γει εκείνα με 8 ευρώ. 

Κι αυτό όμως πρέπει να ναι ευθύ-
νη της πολιτείας γιατί έρχεται και 
παρέρχεται και τα κόμματα αλλάζουν 
και ο ένας διαδέχεται τον άλλον. Έχω 
δει ένα τεράστιο πολιτικό έλλειμα 
στην πατρίδα μας και αυτό είναι η 
αιτία όλων των κακών. Γνωρίζω την 
αγορά και έχω πει στον Σκλαβενίτη, 
όταν πούλαγε 0,20 ευρώ την πατάτα: 
«Πώς μπορείτε να πουλάτε την πατά-
τα 0,10 με 0,20 ενώ πριν 20 χρόνια 
την πουλούσατε 0,70 ευρώ και 0,90» 
και μου απάντησε: « Κύριε Ανουσάκη 
και τότε μπορούσα να την πουλάω με 
0,10 ευρώ και με 0,20 αλλά τότε δεν 
θα μου ξαναέδιναν». 

Κρατήστε το αυτό. Η αγορά δεν 
είναι αυτή η ομορφιά που προσπα-
θούν και πετυχαίνουν να μας δώσουνε 
οι διευθυντές των διαφόρων σούπερ 
μάρκετ,τα οποία είναι πεφωτισμένα, 
πανέμορφα διαταγμένα και τα λοιπά.

Το Media Markt όταν ήρθαν του 
είπα του αφεντικού εκεί πέρα: «Είστε 
μια διεθνής αλυσίδα, ήρθατε εδώ, εμείς 
πιθανολογήσαμε ότι με την επάρκεια 
την κεφαλαιακή που διακρίνεστε θα 
δημιουργήσετε ένα ανταγωνισμό προς 
τα κάτω όσο αφορά τις τιμές» και επί-
σης μου απάντησε «Κύριε Ανουσά-
κη δεν γίνεται αυτό εμείς πρέπει να 

κρατάμε ψηλά τις τιμές και μάλιστα 
αυτή είναι η συμφωνία. Αν ρίξουμε 
τις τιμές δεν θα μας δίνει προϊόντα 
και είναι ένας αυτός που προμηθεύει 
τα ηλεκτρικά προϊόντα στην Ελλάδα.» 
Υπάρχει λοιπόν μια αφανής μαφία 
της αγοράς από πίσω που δεν μπορεί 
κανείς να διαταράξει ούτε να ξηλώσει 
απλά γιατί μόλις η κυβέρνηση κάνει 
την προσπάθεια και βρει τσιμέντο 
τα παρατάει και ασχολείται με άλλα. 

Έτσι λοιπόν υποφέρει και ο κόσμος 
που πουλάει πράγματα και εμείς που 
αγοράζουμε πράγματα. Υπάρχει ένα 
καρτέλ στην Ελλάδα το οποίο δεν 
συντηρείται από τελικούς παρόχους, 
από τα σούπερ μάρκετ δηλαδή, αλλά 
από αυτούς που βρίσκονται πίσω από 
εκεί. Στο οποίο ανέπτυξε και σήμε-
ρα μια ημερίδα ο Παπαδημητρίου, ο 
υπουργός οικονομίας και ανάπτυξης 
και τα λοιπά, τους πήραμε να τους 
πούμε διάφορα, δεν τους άρεσαν, 
αλλά εμάς δεν μας νοιάζει. 

Εμείς είμαστε εδώ και υπάρχει και 
ένα εκπρόσωπος του κοινοβουλίου εδώ 
και είναι μεγάλη χαρά για μας, αλλά 
θέλω να σας πω εν περιλήψη εκείνα 
που μας καταλόγισε ο πρόεδρος του 
ΠΑΚΟΕ ότι δεν κάνουμε. Όταν έρχε-
ται η καταγγελία σε μας και επειδή 
εποπτευόμαστε και είμαστε όργανα 
του υπουργείου ανάπτυξης ότι δεν 
έχουμε δικαίωμα να παίρνουμε αμοι-
βές για τις υπηρεσίες που παρέχου-
με και υποστηριζόμαστε στην επίλυ-
ση διαφορών από τον γραμματέα του 
καταναλωτή ο οποίος μπορεί να επι-
βάλει ποινές, από τον συνήγορο του 
καταναλωτή, από τον ΕΦΕΤ, οι οποίες 
αρχές όπως τις ανέφερα με την σειρά, 

όλες είναι υποχρεωμένες να απαντή-
σουν εντός 10ημέρου για την καταγ-
γελία την οποία διαβιβάζουμε. 

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήπο-
τε δημόσια αρχή αρνηθεί να απα-
ντήσει στο 10ήμερο η εισαγγελική 
παραγγελία την αναγκάζει και ελέγ-
χεται δικαστικά ο δημόσιος λειτουρ-
γός, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας 
ή ο υπάλληλος που προχώρησε την 
καταγγελία και την απάντησε. Είναι 
μεγάλες οι δυνατότητες των κατα-
ναλωτών αλλά έχει πληγεί το κέντρο 
πρόσληψης της εμπιστοσύνης από 
την αστάθεια της συμπεριφοράς των 
πολιτικών, των οποίων συμπεριφορά 
ακτινοβολεί συνολικά σε όλο το κοι-
νωνικό περιβάλλον. 

Έχει ενσωματωθεί στον χαρακτη-
ρισμό καταναλωτής όλο το δυναμι-
κό της υπόστασης του ανθρώπου, η 
υγεία, η διατροφή,, παιδεία,,τα νοσο-
κομεία, το περιβάλλον, οι δρόμοι, και 
ο Νόμος 2251/94 όπως ισχύει σήμερα 
παρέχει στις ενώσεις καταναλωτών 
όλη την εξουσία και όλη την δυναμι-
κή για μπορέσουν να υπηρετήσουν 
εκείνα που δεν μπορούν να υπηρε-
τήσουν οι πολιτικοί γιατί εκβιάζουν 
ότι βγάζουν σκάρτο. 

Τα μεγάλα συμφέροντα με την 
υπερσυγκέντρωση κεφαλαίου κατα-
φέρνουν να ελέγχουν τα μέσα ενη-
μέρωσης του κοινού και να μπορούν 
να επηρεάζουν τις αποφάσεις για τις 
πολιτικές εκλογές. Αυτά είναι το μαύ-
ρο περιβάλλον στο οποίο εμείς πρέπει 
να συνεχίσουμε να σας πείθουμε ότι 
πρέπει και ότι μπορείτε να οργανω-
θείτε και να έχετε αποτελέσματα. Ο 
πρόεδρος κύριος Χριστοδουλάκης δεν 
κουράστηκε ποτέ να φωνάζει ενάντια 
στα μεταλλαγμένα που τροφοδοτούν 
τις δαπάνες υγείας των κρατών με τις 
αρρώστιες που μοιράζουν. Όταν βλέ-
πουν τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ κρύβο-
νται με απαντήσεις άλλα αντί άλλων 
και όταν εμείς κολυμπούμε σε ρύπους 
ευτυχισμένοι, μετά από τις επισκέψεις 
από τον γιατρό, οι γυναίκες υποφέ-
ρουν και το επόμενο από την πρώτη 
μόλυνση της γυναίκας είναι τρομα-
κτικό και δεν πρέπει να αναφερθού-
με περισσότερο. 

Η ένωση καταναλωτών του ΙΝΚΑ 
και οι άλλες, έχουν αρμοδιότητα το 
καθήκον και την προστασία του πολίτη 
που στην ύπαρξη του ενσωματώθηκε 
στον ορισμό ο καταναλωτής παροχών 
και υπηρεσιών, όλο και δυσκολότερα 
μπορούμε να ανταποκριθούμε επειδή 
κορυφώνεται η ανεκτικότητα η ψευ-
τιά και η πολιτική που τα τροφοδο-
τεί αεί στην άβυσσο. Υπονομεύουμε 
τα δάνεια,εμείς οι Έλληνες πολίτες 
που τα σπέρναν από τον ουρανό για 
την ενοχοποίηση μας που την πέτυ-
χαν. Και ενώ τότε όταν ρωτούσαν τον 
κύριο Βαρουφάκη γιατί τα σπέρνου-
νε, δεν μου απάντησε. Τώρα που ο 
σύλλογος δεν υπάρχει το ευρωπαϊκό 
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δίκιο για χώρες που είναι στο μνημό-
νιο του, είπε ντροπή σας. Όπως κατα-
λαβαίνετε, ο στίχος, «το δίκιο είναι 
το δίκιο του εργάτη αν δεν καταργή-
θηκε θα πρέπει να αλλάξει δυναμικά 
και να λέγεται το δίκιο είναι το δίκιο 
του πολίτη και όσο υπάρχουν μνη-
μόνια δεν υπάρχει κεκτημένο δίκαιο 
για την Ελλάδα. 

Ο Υπουργός Παπαδημητρίου λέει 
ότι ο καταναλωτής πρέπει να είναι 
ευγενής με τους πωλητές και τις επι-
χειρήσεις και τον ρώτησα το πρωί αν 
έχει επισημάνει στοιχεία, ή αν βλέπει 
τους καταναλωτές αγενείς στα μαγα-
ζιά Δηλαδή όταν βγαίνει στην αγορά 
ο καταναλωτής και τους πιστεύει και 
του πουλούν σκουπίδια και θάνατο 
και πρέπει να είναι ευγενής μόνο και 
μόνο για να πάρει φράγκα.

Μερικές αναφορές: Από σαλμονέ-
λα δυο νεκροί, Μεβγάλ παιδικό τρόφι-
μο αλλοιωμένο, μούχλα σε κρουασάν 
της Έβγα, αντί για παγωτά έχουμε το 
παγωμένο γλύκισμα,. Η σιδερώστρα 
που έκαψε τα δυο πόδια της νοικο-
κυράς αποσύρθηκε από το ΙΝΚΑ. Η 
στριφτή τυρόπιτα με γυαλιά μες στην 
κοιλιά του παιδιού που κατουρούσε 
αίμα ήταν με ISO παραχθείσα. Το 
33% του καρκίνου βρέθηκε σε τρο-
ποποιημένα τρόφιμα. 

Σολωμό, κονσέρβες και άλλα. Από 
περιοχές που αρδεύονται όπως είπε 
ο Πρόεδρος με ρύπους στο νερό, κρέ-
ατα από υπερμεγενθυμένα ζώα,νό-
στιμα καρκινογόνα τρόφιμα με Ε120 
και άλλα. Προσοχή ! Δεν τα βάζουμε 
με τον Μασούτη γιατί δεν φτιάχνει 
αυτός τα τρόφιμα, τα βάζουμε με την 
έλλειψη ελεγκτών που κατήγγειλε ο 
πρόεδρος του ΕΦΕΤ. Να ελέγχετε τις 
τιμές σε 3 μαγαζιά πριν αγοράσετε 
και έτσι θα επωφελείστε με 30% στο 
πορτοφόλι σας. Να είστε κοντά στο 
ΙΝΚΑ, ΚΕΠΚΕ, ΠΑΚΟΕ και να χτυ-
πάτε τις πόρτες αντί για εκδηλώσεις 
στις πλατείες. Να χτυπάτε τις πόρτες 
των διαδοχικών 300ων και αντί της 
δικής τους ανάγκης να τους λέτε απλά 
δεν τα κάνατε καλά, να μην ξαναπά-
τε στη βουλή. 

Να μην κατεβείτε στην επόμενες 
εκλογές, να ξέρετε όμως ότι υπάρ-
χουν και βουλευτές όταν γυρίζουν στο 
σπίτι τους κλαίνε. Πρέπει να είμαστε 
πιο ζωντανοί και να συμμετέχουμε, 
να ενεργούμε για να βλέπουν ότι δεν 
είμαστε αδιάφοροι, τότε πράγματι 
μπορούμε να φέρουμε αποτέλεσμα. 
Ευχαριστώ!

Μ. ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ: 
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ανου-
σάκη. Ήταν περιεκτικός και σύντομος 
σεβόμαστε τους αγώνες του αρκετά 
χρόνια τώρα αλλά δυστυχώς και αυτός 
μένει στην αφάνεια. Διότι άλλοι είναι 
αυτοί οι οποίοι διαφεντεύουν όλα 
αυτά που λέει ο κύριος Ανουσάκης.

Μ. ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ: Ναι 
κύριε Γιαννακάκη.

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ: Εγώ νομίζω 
για να κάνουμε κάτι,να βγει και από 
σήμερα κάτι αλλά και για αύριο, εγώ 
προτείνω από αυτή τη στιγμή, η ισχύς 
εν τη ενώσει, όσοι είμαστε εδώ,πι-
στεύω ότι είμαστε όλοι σκεπτόμενοι 
και μας ενδιαφέρουνε τα καθαρά τρό-
φιμα, να αρχίσουμε σήμερα, γραπτώς, 
όχι προφορικά, ένα πανελλήνιο κίνη-
μα καταναλωτών.

Μ. ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ: Θα 
κάνουμε μία κοινή προσπάθεια και 
για αυτό δεν αγωνιζόμαστε καθένας 
από το δικό του μετερίζι,όλοι αγωνι-
ζόμαστε όλοι έχουμε κάνει πολλούς 
αγώνες όπως ανέφερε ο κ Ανουσάκης 
με τους πολιτικούς και εγώ προσω-
πικά είχα πολλές σχέσεις από διάφο-
ρα κόμματα φιλικές σχέσεις με κομ-
ματικούς και όταν τους τα λέω αυτά 
γελάνε. 

Θα παρακαλέσω τώρα επειδή ο 
χρόνος δυστυχώς είναι ένας κακός 
σύμβουλος εδώ θα παρακαλέσω τον 
κύριο Σμαρνάκη να έρθει. Είναι ο 
πρόεδρος της πανελλήνιας τεχνολο-
γίας τροφίμων. 

Ι. ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ: Σας ευχαρι-
στώ πολύ για την πρόσκληση για να 
είμαι μαζί σας σήμερα στην ημέρα 
του καταναλωτή. Κάθε προσπάθεια 
που γίνεται από οποιοδήποτε φορέα 
για την υπεύθυνη ενημέρωση των 
Ελλήνων πολιτών μας βρίσκει αρω-
γούς. Για το λόγο αυτό είμαι εδώ για 

να αναπτύξω σύμφωνα με το αίτη-
μα του προέδρου του ΠΑΚΟΕ τα επι-
τεύγματα στην τεχνολογία τροφίμων 
τα τελευταία 11 χρόνια. 

Πρωτού όμως μπω σε αυτό θα 
ήθελα λίγο το χρόνο σας προκειμένου 
να σας ενημερώσω για το τί είναι η 
Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τρο-
φίμων, ποιο είναι το έργο της και τι 
κάνει. Η ένωση μας ιδρύθηκε το 1981, 
εκπροσωπεί τους επιστήμονες τεχνο-
λόγων τροφίμων, αποφοίτους πτυ-
χιούχους ανώτατης τεχνολογικής 
εκπαίδευσης και πανεπιστημιακής. 
Αριθμούμε άνω των τριών χιλιάδων 
μελών εκτός της βιομηχανίας τροφί-
μων που είναι ο φυσικός μας χώρος 
με την οποία ασχολούμαστε με την 
παραγωγή τροφίμων και τον ποιοτικό 
έλεγχο τους, την έρευνα και την ανά-
πτυξη νέων προϊόντων αλλά και των 
τμημάτων προμηθειών, εκτός από το 
χώρο που οι πιο πολλοί συνάδελφοι 
βρίσκονται, απασχολούμαστε σε ελε-
γκτικούς μηχανισμούς. 

Στον ΕΦΕΤ υπάρχουμε, στις περι-
φέρειες, στο Υπουργείο αγροτικής 
ανάπτυξης, κυρίως σε αυτές τις υπη-
ρεσίες. Στους ιδιωτικούς ελεγκτικούς 
μηχανισμούς οι οποίοι ελέγχουν τα 
συστήματα ασφάλειας τροφίμων στις 
επιχειρήσεις, στις εμπορικές επιχει-
ρήσεις ως σύμβουλοι ανάπτυξης, 
ίδιοι τεχνολογίας και καινοτομίας και 
παραγωγής νέων τροφίμων αλλά και 
στην εκπαίδευση σε όλες τις βαθμί-
δες της εκπαίδευσης τα λέω αυτά για 
να αντιληφθείτε την τεχνολογία τρο-
φίμων ότι βρίσκονται παντού σε όλο 
το κύκλωμα παραγωγικής  δραστηρι-

ότητας και της εγκληματικής δραστη-
ριότητας στο χώρο του τροφίμου...

Από το 2007, η ένωση μας είναι ο 
μοναδικός Εθνικός εκπρόσωπος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση Τεχνολόγων Τρο-
φίμων - Επιστημών τροφίμων όπως 
και στην διεθνή Lifo. Ποιος είναι 
όμως ο ρόλος της Ελληνική κοινωνί-
ας; Γιατί καλούμαστε να ανταπεξέλ-
θουμε; Αναφέρω μερικούς από τους 
βασικούς στόχους σε συλλογικό επί-
πεδο αλλά και σε προσωπικό επίπε-
δο από το χώρο εργασίας μου αλλά 
και από το κοινωνικό χώρο.

Η ένωση μας προσπαθεί να επι-
τύχει το πρώτο και βασικό την παρα-
γωγή ασφαλών τροφίμων, διότι είμα-
στε κι εμείς καταναλωτές, οφείλουμε 
να ελέγχουμε την ασφάλεια των προ-
ϊόντων τα οποία παράγουμε από το 
χωράφι μέχρι το ράφι. Δεύτερον τη 
συνεργασία μας με άλλους επιστημο-
νικούς φορείς. 

Όπως ορθώς ανέφερε ο πρόεδρος 
του ΕΦΕΤ, αυτή η προσέγγιση μας 
δίνει το αποτέλεσμα. Δεν διεκδικούμε 
το αλάθητο είμαστε μόνοι εμείς υπεύ-
θυνοι για τα τρόφιμα και συνεργαζό-
μαστε με όλες τις ειδικότητες, κατά το 
πρότυπο που λειτουργεί στον ΕΦΕΤ, 
προκειμένου να πετύχουμε το κατάλ-
ληλο αποτέλεσμα με επαγγελματικούς 
φορείς όχι με επιστημονικούς. Προ-
σπαθούμε να συμβάλλουμε στην παρα-
γωγική ανασυγκρότηση της χώρας. 

Ειδικά από τότε που ξεκίνησε η 
οικονομική κρίση, μιλάνε για οικο-
νομική ανασυγκρότηση. Για τους 
πιο πολλούς είναι μία κοινή κουβέ-
ντα αλλά εμείς το εφαρμόζουμε στην 
καθημερινότητας μας. 

Τελευταία με κάλεσαν στην Καλα-
μάτα για ένα συνέδριο για τα φάρ-
μακοτρόφιμα- λειτουργικά τρόφιμα. 
Είναι κάποια καινούργια χαρακτηρι-
στικά τα οποία θα σας πω παρακά-
τω. Οι καλαματιανοί είναι περήφανοι 
για το λάδι τους και τους ρωτάω. Έχει 
την ίδια θέση με την ποιότητά του και 
με τον εμπορικό σκοπό το λάδι σας; 
Είναι τοπ παγκοσμίως είναι τοπ και 
εμπορικά παγκοσμίως ; και οικονο-
μικά; Και τους ρωτάω που είναι τα 
τρένα για να μεταφέρουν το λάδι στη 
Βόρεια Ευρώπη; 

Ο σιδηρόδρομος της Πελοποννή-
σου φτάνει μέχρι το Κιάτο. Τα λιμά-
νια και οι δρόμοι είναι ένα κομμάτι 
αυτών των υποδομών. Η προστιθέ-
μενη αξία στο προϊόν, στο καλύτερο 
λάδι στον κόσμο 85% του ελληνικού 
ελαιολάδου είναι εξαιρετικό, το ισπα-
νικό είναι 15% και το ιταλικό είναι 
50%. Άρα και εκεί έχουμε πλεονέκτη-
μα πόσο πωλείται το ελληνικό λάδι 
το κιλό 3,5 Πόσο πουλιέται το ιταλι-
κό; μπορεί και 20.... και μερικοί που 
το πουλάνε για καλλυντικό μπορεί 
και 100€. Θέλω να πω ότι ενώ έχου-
με συγκριτικά πλεονεκτήματα στα 
προϊόντα μας δεν καταφέρνουμε να 
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τους δώσουμε την προστιθέμενη αξία 
εκείνη που θα απευθυνθεί στου κατα-
ναλωτές και στις κατάλληλες αγορές. 

Ο κύριος πριν είπε γιατί κάνουμε 
τόσες πολλές εισαγωγές; 

-Διότι δεν παράγουμε τρόφιμα. Η 
Ελλάδα έχει έλλειμμα στη παραγω-
γή τροφίμων γιατί εγκαταλείφθηκε ο 
πρωτογενής τομέας και ένα μεγάλο 
ποσοστό ήρθε στην Αθήνα να γίνουν 
δημόσιοι υπάλληλοι και δεν υπάρ-
χει κανένας να παράγει και θέλουμε 
να κάνουμε μια πιο εύκολη δουλεία.

Ας επιστρέψουμε στο θέμα μας 
στο οποίο με καλέσατε να μιλήσω. 
Καταρχήν η προσφορά της τεχνολο-
γίας τροφίμων τα τελευταία χρόνια 
στη ποιότητα των προϊόντων είναι 
πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν αναπτυχθεί 
νέες καινοτόμοι μέθοδοι με οικολογι-
κό χαρακτήρα, για να μειωθεί και το 
ενεργειακό αποτύπωμα αλλά και το 
βιομηχανικό αποτύπωμα ( δεν σημαί-
νει ότι το εφαρμόζουν απαραίτητα 
όλες οι βιομηχανίες αλλά αρκετές το 
εφαρμόζουν. Επειδή προέρχομαι και 
εγώ από το χώρο της βιομηχανίας, 
μπορώ ευσυνείδητα να σας πώ ότι 
οι σοβαρές ελληνικές βιομηχανίες – 
επιχειρήσεις και τους νόμους εφαρ-
μόζουν και τα προϊόντα είναι υψη-
λής ποιότητας. Βέβαια υπάρχει μια 
παραβατικότητα της τάξεως του 30 %.

Ανίχνευση της νοθεία και της απά-
της. Νομίζετε ότι χωρίς την πρόοδο 
της τεχνολογίας τροφίμων θα μπο-
ρούσαμε να βρούμε αν το μπιφτεκά-
κι που τρώμε στο σουβλατζίδικο της 
γειτονίας έχει άλογο μέσα;

Όχι βέβαια. Για όμως μπορούμε 
να το βρούμε; Διότι έχει αναπτυχθεί 
η τεχνολογική έρευνα σε επιστημο-
νικές μεθόδους τέτοιες ώστε να μας 
επιτρέπουν να το ανιχνεύουμε και 
να το ανακαλύπτουμε.

Τα άλλα κρέατα είναι καλύτερα;
Όχι βέβαια απλά στην Ελλάδα το 

άλογο δε το τρώμε. Είναι ανήθικο. Για 
την Ελλάδα δε επιτρέπεται η κατα-
νάλωση αλόγου όπως στην Ιταλία. 
Στην Ιταλία τρώνε άλογο, γαϊδούρι 
και μουλάρι.

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ: Υπάρχει υγι-
εινή τροφή;

Ι. ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει 
υγιεινή και ανθυγιεινή τροφή. Υπάρ-
χει ο τρόπος που θα επεξεργαστείς 
το τρόφιμο και τα ήθη και έθιμα της 
κοινωνίας στην οποία απευθύνεσαι.

Για παράδειγμα όταν έχω ένα υγι-
ές ζώο, το οποίο έχει σφαγεί με τις 
κατάλληλες συνθήκες και προδιαγρα-
φές, το προϊόν που θα πάρω θα είναι 
πολύ καλής ποιότητας. Αρκεί να είναι 
κατάλληλο για την Ελλάδα.

Για παράδειγμα στην Ελλάδα δε 
τρώμε μαϊμού. Αν μου πουλήσουν 
μαϊμού αντί για μοσχάρι, με παρα-
πλανούν. Δεν είναι απαραίτητο να 

πούμε ότι κινδυνεύει η υγεία του 
καταναλωτή με τη κατανάλωση για 
παράδειγμα του αλόγου, το πρόβλημα 
είναι ότι εξαπατάται ο καταναλωτής.

Άρα είναι πολύ σημαντική η συμ-
βολή των εργαλείων που σου δίνει 
η επιστήμη και η τεχνολογία τροφί-
μων. Τώρα αν τα χρησιμοποιείς εξα-
πατώντας τον καταναλωτή είναι άλλο 
πρόβλημα, εμείς σαν πρόεδρος των 
τεχνολόγων τροφίμων τα χρησιμοποι-
ούμε για να βοηθήσουμε τον κατα-
ναλωτή και όχι να τον εξαπατούμε. 
Αυτοί που κάνουν το αντίθετο είναι 
απέναντι μας ως πολίτες, όχι μόνο 
ως επιστήμονες.

Έχουν αναπτυχθεί με βάση την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας τροφίμων 
τα τελευταία χρόνια προϊόντα κατάλ-
ληλα για ειδικές ομάδες καταναλωτών. 
( π.χ. ελεύθερα γλουτένης). Υπάρχουν 
άνθρωποι οι κοιλιοκακικοί ή δυσα-
νεκτικοί στη λακτόζη, οι οποίοι δεν 
μπορούν να φάνε προϊόντα που περι-
έχουν αυτά τα υλικά, άρα έχει αναπτυ-
χθεί η μέθοδος εκείνη να τα βγάζει και 
να προσθέσει κάτι άλλο το οποίο δε 
τους κάνει κακό. Αυτά τα πράγματα 
είναι καινούργια είναι νεοφανή, έχουν 
αναπτυχθεί τα τελευταία δέκα χρόνια. 
Παλιότερα, στη Αμερική υπάρχουν τα 
προϊόντα peanut free. Δηλαδή προϊό-
ντα που δεν έχον φιστίκι. Υπάρχουν 
άνθρωποι που μπορούν να φάνε 1-2 
p.p.m. φιστίκι και να πεθάνουν. Εμείς 
ως επιστήμονες και τεχνολόγοι τρο-
φίμων δεν οφείλουμε αν αναπτύξου-
με προϊόντα ασφαλή για αυτούς τους 
ανθρώπους;

ΕΡΏΤΗΣΗ: -Αλλεργίες;

Ακριβώς, οι αλλεργίες είναι ένα 
μεγάλο πρόβλημα και έχει αναπτυχθεί 
μία τεράστια νομοθεσία για αυτό το 
ζήτημα και είναι υποχρεωτικά εδώ 
και δύο χρόνια να επισημαίνονται τα 
αλλεργιογόνα όχι μόνο στα συσκευ-
ασμένα τρόφιμα αλλά και στα χύμα 
τρόφιμα. 

Και εσείς ως καταναλωτές έχετε 
την ευθύνη γιατί θα πρέπει να ενη-
μερώνεστε διότι ακόμα και να παραγ-
γείλεις σουβλάκι ή πίτσα στο σπίτι 
είναι υποχρεωμένη η εταιρεία που 
θα το παραγγείλεις, να σε ενημερώ-
σει για τις αλλεργιογόνες ουσίες που 
περιέχει, προτού τα παραλάβεις και 
τα πληρώσεις.

Και σήμερα με την δυνατότητα 
του διαδικτύου είναι αδιανόητο να 
μη μπορείς να μεταφέρεις πληροφορί-
ες, είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε.

Θα σας πω τέσσερα πέντε σημεία 
που η τεχνολογία τροφίμων έχει κάνει 
πρόοδο τα τελευταία χρόνια προς την 
προστασία του καταναλωτή.

1. Οι αντιμικροβιακές εδώδινες 
μεμβράνες επικάλυψης για την ασφα-
λή συντήρηση των τροφίμων χωρίς 
θερμική επεξεργασία. Για παράδειγ-
μα τα αλλαντικά – λουκάνικα έχουν 
εδώδινες μεμβράνες

2. Η επεξεργασία με υπερπίε-
ση. Δηλαδή εφαρμόζουμε υπερπίε-
ση κατά την παραγωγή μειώνοντας 
την θερμοκρασία στην οποία εκτίθε-
ται το προϊόν.

3. Τροποποιημένη ατμόσφαιρα. 
Ζώντας σε μια παγκοσμιοποιημένη 
χώρα εισάγουμε και εξάγουμε προϊ-
όντα. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να 
φτάσουν ασφαλή και καλοδιατηρημέ-

να. Πως γίνεται αυτό; Γνωρίζουμε ότι 
το οξυγόνο είναι σύμμαχος για την 
ανάπτυξη μικροβίων και εχθρός για 
τα τρόφιμα. Συνεπώς τροποποιούμε 
την ατμόσφαιρα στη οποία υπάρχει 
το τρόφιμο ώστε να παρατείνουμε την 
ζωή του, χωρίς χημικά και ακτινοβο-
λίες. Είναι φιλικός τρόπος.

4. Η οικολογική διαχείριση και 
επεξεργασία των υποπροϊόντων. Για 
παράδειγμα στη Ελλάδα έχουμε μεγά-
λη παραγωγή τυριών. Ένα υποπροϊ-
όν της τυροκομικής είναι η παραγω-
γή ορού γάλακτος, κοινώς τυρόγαλα, 
το οποίο ή πήγαινε στα σκουπίδια ή 
στο παρακείμενο ρυάκι και κατέλη-
γε στη θάλασσα. Αυτό σκοτώνει τα 
ψάρια γιατί καταστρέφει τη ζωή! Η 
ρήψη υποπροϊόντων στη θάλασσα 
δημιουργεί ευτροφισμούς. Άρα λοι-
πόν πρέπει να βρεθούνε προϊόντα 
που θα αξιοποιούν τα υποπροϊόντα.

Δεν θα ήθελα να σας κουράσω 
άλλο. Απλά θα ήθελα κλείνοντας, να 
καταλάβετε ότι τα επιτεύγματα της 
επιστήμης και της τεχνολογίας τρο-
φίμων τα τελευταία χρόνια και σας 
επισημαίνω ότι ως τεχνολόγοι τροφί-
μων είμαστε παρόντες με πολύ ισχυρό 
επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο 
και εμπειρία στην ελληνική παραγω-
γή να τα υποστηρίξουμε και είμαστε 
αρωγοί σε όλες αυτές τις προσπάθει-
ες για τη βελτίωση της παραγωγικής 
ανασυγκρότησης. Σας ευχαριστώ πολύ 
που με καλέσατε και είμαι στη διά-
θεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση.

ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Καλη-
σπέρα σας, στη σημερινή μου παρου-
σίαση, θα αναφερθώ συνοπτικά, στο 
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νομικό πλαίσιο που διέπει την προστα-
σία των καταναλωτών από την παροχή 
υπηρεσιών και στη συνέχεια θα ανα-
φερθώ ενδεικτικά σε κάποιες κατη-
γορίες υπηρεσιών, οι οποίες παρου-
σιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Ο βασικός νόμος, ο οποίος διέ-
πει την προστασία των καταναλωτών 
από την παροχή υπηρεσιών είναι ο 
Νόμος 2251/1994. Στο άρθρο 3 του 
Νόμου και στον ορισμό 6, υπό τον 
τίτλο «σύμβαση παροχής υπηρεσι-
ών», ορίζεται ότι σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών είναι «κάθε σύμβαση, 
πλην σύμβασης πώλησης, βάσει της 
οποίας ο προμηθευτής παρέχει ή 
αναλαμβάνει να παράσχει υπηρεσία 
στον καταναλωτή, ο δε καταναλωτής 
καταβάλλει ή αναλαμβάνει να κατα-
βάλει το τίμημα». 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 8 
του ιδίου Νόμου, όπως, τροποποι-
ήθηκε με το Ν. 3587/2007, υπό τον 
τίτλο «Ευθύνη του παρέχοντος υπη-
ρεσίες» ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: 

Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται 
για κάθε περιουσιακή ζημία ή ηθι-
κή βλάβη που προκάλεσε παράνομα 
και υπαίτια, με πράξη ή παράληψή 
του, κατά την παροχή αυτών στον 
καταναλωτή. Ως παρέχων υπηρεσί-
ες νοείται όποιος, στο πλαίσιο της 
άσκησης επαγγελματικής δραστηρι-
ότητας, παρέχει υπηρεσία, κατά τρό-
πο ανεξάρτητο.

Ο ζημιωθείς υποχρεούται να απο-
δείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνά-
φεια μεταξύ της παροχής της υπη-
ρεσίας και της ζημίας. Σύμφωνα με 
τα ως άνω, η διάταξη του άρθρου 8 
αποτελεί τον κανόνα δικαίου στον 
οποίο βασίζεται εν πολύς, το σύστη-
μα ευθύνης καθώς θέτει τις αναγκαί-
ες προϋποθέσεις για να ιδρυθεί νομι-
κά ευθύνη σε βάρος του παρέχοντος 
υπηρεσίες. Σύμφωνα με την άνω διά-
ταξη, οι προϋποθέσεις καταλογισμού 
ευθύνης είναι: πρώτον, η παροχή υπη-
ρεσιών, δεύτερον, η ύπαρξη υπαιτιό-
τητας και παρανομίας, τρίτον, η πρό-
κλησή ζημίας και τέταρτον, η ύπαρξη 
αιτιώδους συνάφειας μεταξύ παρο-
χής υπηρεσιών και της επελθούσας 
ζημίας. Για τη δημιουργία ευθύνης 
δεν είναι απαραίτητο ο ζημιώσας και 
ο ζημιωθείς να ευρίσκονται σε συμ-
βατική σχέση ή κάποια παραγωγι-
κή διαδικασία αλλά αρκεί και μόνο 
η ζημία να συνδέεται αιτιωδώς από 
την παροχή υπηρεσιών ανεξαρτήτως 
εάν μεταξύ του ζημιώσαντος και του 
ζημιωθέντος είχε καταρτισθεί σύμβα-
ση παροχής υπηρεσιών.

ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ από την πλευρά 
του παρέχοντος τις υπηρεσίες προ-
κύπτει εάν οι υπηρεσίες που παρείχε 
δεν είναι σύμφωνες με την προσδο-
κώμενη ασφάλεια καθώς σε αυτή την 
περίπτωση παραβιάζονται οι συναλ-
λακτικές υποχρεώσεις. Με τον όρο 
συναλλακτικές υποχρεώσεις εννοούμε 

τις συνταγματικές, αστικές, ποινικές 
καθώς και τις ειδικές διατάξεις που 
ισχύουν σε κάθε επιμέρους επαγγελ-
ματικό κλάδο.

 Οι συναλλακτικές υποχρεώσεις 
του παρέχοντος υπηρεσίες προσδι-
ορίζονται ως η συμπεριφορά που 
πρέπει να επιδεικνύει ο μέσος συνε-
τός επαγγελματίας στα πλαίσια των 
επαγγελματικών του δραστηριοτήτων 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 330 του 
Αστικού Κώδικα, όπου ορίζεται ότι: 
«αμέλεια υπάρχει όταν δεν καταβάλ-
λεται η επιμέλεια που απαιτείται στις 
συναλλαγές». 

Ως προς ΤΟ ΒΑΡΟΣ απόδειξης, 
ενώ ο Νόμος 2251/1994 δεν περι-
λαμβάνει διάταξη για το βάρος από-
δειξης του ζημιωθέντος από ευθύνη 
παραγωγού, για την περίπτωση της 
ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες, 
περιλαμβάνονται οι διατάξεις των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 8, 
από τις οποίες συνάγεται ότι ο ζημι-
ωθείς δεν έχει το βάρος της απόδει-
ξης υπαιτιότητας και της παράνο-
μης συμπεριφοράς του παρέχοντος 
υπηρεσίες. Ο δε παρέχων τις υπηρε-
σίες από την πλευρά του δύναται να 
ανταποδείξει ότι παρείχε υπηρεσίες 
σύμφωνα με τους κανόνες του νόμου, 
της επιστήμης και της τέχνης. Δηλα-
δή, ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το 
βάρος απόδειξης της έλλειψης δικού 
του πταίσματος. 

Μετά από αυτή την εισαγωγή, που 
αφορούσε το γενικό νομικό πλαίσιο, 
θα ήθελα να αναφερθώ ενδεικτικά 
σε κάποιες κατηγορίες υπηρεσιών, οι 
οποίες παρουσιάζουν μεγάλο ενδια-
φέρον για τους καταναλωτές.

Κατά πρώτον, θα ήθελα να ανα-
φερθώ στην ευθύνη του παρέχοντος 
ιατρικές υπηρεσίες.

Η ευθύνη του παρέχοντος ιατρικές 
υπηρεσίες διέπεται από δύο κανόνες 
δικαίου, αφενός τους κανόνες δεο-
ντολογίας και αφετέρου τη θεμελί-
ωση ιατρικής ευθύνης, βάσει του Ν. 
2251/1994.

Ως προς τους κανόνες δεοντολο-
γίας αυτοί είναι νομοθετικά κατοχυ-
ρωμένοι με τον Κώδικα Ιατρικής Δεο-
ντολογίας (Ν. 3418/2005), που ισχύει 
παράλληλα με τον Κώδικα Ασκήσε-
ως του Ιατρικού Επαγγέλματος (ΑΝ 
1565/1936).

Οι κανόνες δεοντολογίας αποτε-
λούν τη βάση για την απόδοση ευθύ-
νης σε ιατρό καθώς με αυτούς θεω-
ρείται η συμπεριφορά του παράνομη 
όχι μόνο όταν αντιβαίνει κάποιον 
συγκεκριμένο κανόνα δικαίου αλλά 
και όταν αντιβαίνει τους κανόνες της 
καλής πίστης. Οι κανόνες δεοντολογί-
ας θέτουν τα όρια που ορίζονται κάθε 
φορά από τα συναλλακτικά ήθη και 
την καλή πιστή, των οποίων η υπέρ-
βαση θεμελιώνει αστική ευθύνη. Ο 
εν λόγω Κώδικας εκτός των πειθαρ-
χικών κυρώσεων (του άρθρου 36), 
προβλέπει και ενδοσυμβατική ευθύ-
νη του ιατρού καθώς και την αδικο-
πρακτική (του άρθρου 914) του Αστι-
κού Κώδικα. 

Ενδεικτικά μερικοί κανόνες που 
θεσπίζονται από τον Κώδικα Ιατρι-
κής Δεοντολογίας είναι: 

α) Η υποχρέωση ενημέρωσης του 
ασθενούς αφενός για την θεραπευτι-
κή και την φαρμακευτική αγωγή και 
την ενδεχόμενη χειρουργική επέμβα-

ση και αφετέρου για τη συγκεκριμένη 
ιατρική πράξη, που θα ακολουθηθεί 
με σκοπό την παροχή της απαιτού-
μενης συναινέσεως του ασθενούς. 

β) Η υποχρέωση τήρησης του 
ιατρικού απορρήτου του ασθενούς, 
το οποίο θεσπίζεται στο άρθρο 13 
του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας 
και στο άρθρο 23 του ΑΝ 1565/1939 
«περί ασκήσεως του Ιατρικού Επαγ-
γέλματος».

Η παραβίαση από την πλευρά του 
ιατρού τόσο της υποχρέωσης ενημέ-
ρωσης όσο και της τήρησης του ιατρι-
κού απορρήτου εκτός των πειθαρχικών 
κυρώσεων, επισύρει και την αστική 
ευθύνη του ιατρού κυρίως βάσει του 
άρθρου 57 του Αστικού Κώδικα περί 
προσβολής της προσωπικότητας, ενώ 
στη δεύτερη περίπτωση της παραβί-
ασης του ιατρικού απορρήτου επι-
σύρει και ευθύνη περί προσωπικών 
δεδομένων (βάσει του Ν. 2472/1997).

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώ-
ρισμα της ιατρικής ευθύνης είναι η 
κατοχή εξειδικευμένης γνώσης από 
τον ιατρό για να μπορεί να ασκεί την 
δραστηριότητα του με επάρκεια ως 
επιστήμονας. Από τον συνδυασμό των 
(άρθρων 652, 330 και 914) του Αστι-
κού Κώδικα, προκύπτει ότι ο ιατρός 
είναι υποχρεωμένος να ενεργεί βάσει 
των θεμελιωδών αρχών της ιατρικής 
επιστήμης και τα διδάγματα της πεί-
ρας και να επιδεικνύει μεγαλύτερη 
επιμέλεια από αυτήν που απαιτεί το 
άρθρο 330 του Αστικού Κώδικα. Η 
μη τήρηση των άνω αρχών συνιστά 
παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας και 
θεμελιώνει αποζημίωση για τον ασθε-
νή για αδικοπραξία βάσει του άρθρου 
914 του Αστικού Κώδικα. 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω εκτός 
από τους κανόνες δεοντολογίας η 
ευθύνη του παρέχοντος ιατρικές υπη-
ρεσίες διέπεται και από τους κανόνες 
που θεσπίζει ο Ν. 2251/1994 και ειδι-
κότερα το άρθρο 8.

Στο άρθρο 8 εμπίπτουν όλα τα πρό-
σωπα φυσικά ή νομικά, που παρέ-
χουν ιατρικές υπηρεσίες όπως, ιατροί, 
νοσηλευτές, Δημόσια Νοσοκομεία, 
Ιδιωτικές Κλινικές κ.λπ. Το βάρος 
απόδειξης βάσει αυτής της διατάξε-
ως, το έχει ο ζημιωθείς, ο οποίος θα 
πρέπει να αποδείξει το είδος και την 
έκταση της ζημίας που υπέστη, ενώ 
ο ιατρός μπορεί να απαλλαγεί εάν 
ανταποδείξει ότι ενήργησε σύμφωνα 
με τους κανόνες της ιατρικής επιστή-
μης. Βέβαια, η κατανομή του βάρους 
απόδειξης κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι 
ιδιαίτερα δυσχερής καθώς η απόδειξη 
μη πταίσματος από την πλευρά του 
ιατρού είναι δύσκολη εάν αναλογι-
σθεί κανείς την παρέμβαση πολλών 
παραγόντων, όπως βοηθητικό προσω-
πικό, ιατρικός εξοπλισμός, μια σειρά 
εξετάσεων από άλλους ιατρούς, προη-
γηθείσες φαρμακευτικές αγωγές, που 
καθιστούν δύσκολο τον απόλυτο έλεγ-
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χο του ιατρού.
Κατά δεύτερον, θα ήθελα να ανα-

φερθώ στην ευθύνη του παρέχοντος 
νομικές υπηρεσίες.

Η αστική ευθύνη του παρέχοντος 
νομικές υπηρεσίες, όπως του δικηγό-
ρου, του συμβολαιογράφου και λοι-
πών νομικών, προβλέπεται από το 
άρθρο 73 του Εισαγωγικού Νόμου 
της Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος 
ορίζει ότι: «αγωγή κακοδικίας κατά 
δικηγόρου, συμβολαιογράφου, κ.λπ., 
επιτρέπεται μόνο εάν στηρίζεται σε 
δόλο ή βαριά αμέλεια ή αρνησιδικία 
και ο ενάγων ζημιώθηκε από τις πρά-
ξεις ή παραλείψεις. 

Δεν επιτρέπεται αγωγή κακοδικί-
ας, όταν περάσουν έξι μήνες από την 
πράξη ή παράλειψη που επικαλείται ο 
ενάγων». Επίσης, η ευθύνη του δικη-
γόρου ρυθμίζεται και από τις διατά-
ξεις 160 επ. του Κώδικα Δικηγόρων, 
όπου σύμφωνα με το άρθρο 161 § 1 
επεκτάθηκε ο χρόνος παραγραφής 
στα 3 έτη, ορίζοντας ότι: «όταν ο δικη-
γόρος, ο οποίος με πράξη, ενέργεια 
ή παράλειψη προκάλεσε ζημία στον 
εντολέα του παράνομα, από δόλο ή 
βαριά αμέλεια, έχει υποχρέωση να 
τον αποζημιώσει».

Στο ερώτημα εάν οι νομικές υπη-
ρεσίες υπάγονται στο άρθρο 8 του 
Νόμου 2251/1994, η Ολομέλεια του 
Αρείου Πάγου έδωσε αρνητική απά-
ντηση, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 18/1999 
αποφάσεώς του, όπως επιβεβαιώθηκε 
μεταγενέστερα και με την υπ’ αριθμ. 
1057/2009 απόφασή του. Ο Άρει-
ος Πάγος λοιπόν έκρινε ότι η άσκη-
ση του δικηγορικού λειτουργήματος 
ανάγεται στην οργάνωση της απονο-
μής της δικαιοσύνης και στην εμπέ-
δωση της έννομης τάξης με παράλ-
ληλη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
και ελευθεριών του ανθρώπου. Για το 
λόγο αυτό, η μεν είσοδος στο δικηγο-
ρικό σώμα ακολουθεί το πρότυπο της 
εισόδου σε δημόσια υπηρεσία (δια-
γωνισμός, ορκωμοσία, προαγωγή), η 
δε άσκηση της δικηγορίας διέπεται 
από ειδικούς κανόνες (ασυμβίβαστα, 
πειθαρχική ευθύνη, εκπτώσεις, αμοι-
βές). Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι 
η παροχή των δικηγορικών υπηρεσι-
ών, εκτιμώμενη τόσο από την πλευρά 
των σκοπών που επιδιώκει ο νόμος 
περί προστασίας των καταναλωτών, 
όσο και από την άποψη της ειδικής 
φύσης του δικηγορικού λειτουργήμα-
τος, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμο-
γής του νόμου 2251/1994, από τον 
οποίο και δεν καταργήθηκε η ειδι-
κή για τους δικηγόρους ρύθμιση της 
ευθύνης τους κατά το άρθρο 73 του 
ΕισΝ.Κ.Πολ.Δ.

Στη συνέχεια, θα ήθελα να ανα-
φερθώ στην ευθύνη του παρέχοντος 
τραπεζικές χρηματοπιστωτικές υπη-
ρεσίες.

Όταν ο πελάτης της Τράπεζας ως 
αποδέκτης χρηματοπιστωτικών υπηρε-

σιών ή πραγματοποιώντας συναλλαγή 
αποτελούμενη από καταχρηστικούς 
όρους ή είναι αποδέκτης διαφημιστι-
κού μηνύματος για υπηρεσίες της, 
υποστεί ζημία εξαιτίας ελαττωματι-
κών προϊόντων ή λόγω επιβολής κατα-
χρηστικών όρων ή γίνει αποδέκτης 
από αθέμιτη ή παραπλανητική δια-
φήμιση έχει το δικαίωμα να στραφεί 
κατά της Τράπεζας τόσο με τις δια-
τάξεις της αδικοπραξίας, όσο και με 
τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για 
την ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσί-
ες. Και αυτό γιατί η Τράπεζα πληροί 
την απαιτούμενη από το νόμο προ-
ϋπόθεση της παροχής ανεξάρτητων 
υπηρεσιών καθ’ όσον δεν δεσμεύεται 
από τις υποδείξεις των πελατών αλλά 
ενεργεί διατηρώντας την ανεξαρτη-
σία της, αφού η ίδια καθορίζει τους 
όρους παροχής των υπηρεσιών της. 

Όμως στο σημείο αυτό πρέπει να 
τονισθεί ότι οι Τράπεζες έχουν βρει 
νομικό έρεισμα, σε περίπτωση κατα-
βολής ποσού σε μη δικαιούχο, καθώς 
περιλαμβάνουν ρήτρες που περιορί-
ζουν την ευθύνη τους, μόνο σε περι-
πτώσεις δόλου η βαριάς αμέλειας 
των υπαλλήλων τους. Αυτό το νομικό 
έρεισμα ευρίσκεται στο άρθρο 3 Ν.Δ. 
17.7/1923, που ορίζει ότι: «η πληρώ-
σασα … απαλλάσσεται και εάν η υπο-
γραφή ήτο πλαστή, ή εάν η εκδότρια, 
κατά την πληρωμήν, ετέλει εν δόλω ή 
εν μεγάλη αμελεία». Συνεπώς, δημι-
ουργήθηκε και μάλιστα με την σύμφω-

νη γνώμη της νομολογίας αντινομία 
μεταξύ της παραπάνω διάταξης και 
των ρυθμίσεων του Ν. 2251/1994, οι 
οποίες απαγορεύουν κάθε συμφωνία 
περιορισμού ή απαλλαγής από την 
ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες.

Γενικότερα όμως, η νομολογία σε 
θέματα καταχρηστικών γενικών όρων 
από Τράπεζες έχει δικαιώσει αρκε-
τές φορές τους καταναλωτές. Όπως 
επί παραδείγματι, με την υπ’ αριθμ. 
589/2001 απόφαση του Αρείου Πάγου, 
όπου κρίθηκε ότι αφενός είναι άκυ-
ρος ο ΓΟΣ (Γενικός Όρος Συναλλα-
γών), που επιρρίπτει το βάρος απόδει-
ξης στον κάτοχο πιστωτικής κάρτας 
και αφετέρου ότι η χρέωση από την 
Τράπεζα στον λογαριασμό του κατό-
χου ποσών σχετικών με τις συναλλα-
γές από απόσταση για τις οποίες δεν 
έχει υπογραφεί κάποιο μέσο απόδει-
ξης, συνιστά υπαίτια παροχή ελαττω-
ματικών υπηρεσιών και συνεπώς η 
ένωση καταναλωτών έχει δικαίωμα 
να ασκήσει αγωγή κατά της Τράπεζας, 
βάσει του άρθρου 8 του Ν. 2251/1994. 

Επίσης με τις υπ’ αριθμ. 711/2007 
και 961/2007, αποφάσεις του Πρωτο-
δικείου Αθηνών, κηρύχθηκαν παράνο-
μοι και καταχρηστικοί οι κάτωθι όροι: 

α) Έξοδα, που επιβάλλονταν για 
ανάληψη μετρητών, μέσω πιστωτι-
κής κάρτας. 

β) Έξοδα για εξέταση αιτήματος 
δανειοδότησης, τα οποία κρίθηκαν 
δυσανάλογα υψηλά. 

γ) Προμήθεια για κατάθεση ποσού 
στον λογαριασμό ενός τρίτου προσώ-
που, παρόλο που η κατάθεση λειτουρ-
γεί υπέρ του πελάτη της τράπεζας.

δ) Προμήθεια ή έξοδα 50 ευρώ 
για να χορηγηθεί βεβαίωση οφειλών, 
σε όποιον θέλει να μεταφέρει το χρέ-
ος του σε άλλη τράπεζα. 

ε) Έξοδα αδράνειας για λογαρια-
σμούς κατάθεσης που έμεναν σε αδρά-
νεια για περισσότερους από 18 μήνες.

στ) Η δυνατότητα να διαμορφώ-
νει η Τράπεζα μονομερώς τα επιτό-
κια καταθέσεων χωρίς να χρησιμο-
ποιεί εύλογα κριτήρια. 

Επίσης έχουν κριθεί παράνομοι 
και καταχρηστικοί, οι κάτωθι όροι: 

α) Η είσπραξη από τη Τράπεζα 
για τη χορήγηση του δανείου εξό-
δων χρηματοδότησης του δανείου.

β) Η είσπραξη εξόδων φακέλου.
γ) Η αξίωση της Τράπεζας, σε περί-

πτωση πρόωρης εξόφλησης δανείου, 
να καταβάλει ο δανειολήπτης ποσό 
ύψους 2,5% επί του ποσού που αφορά 
την πρόωρη προεξόφληση, σε δάνεια 
με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

δ) Η δυνατότητα της Τράπεζας να 
καταγγέλλει τη σύμβαση σε περίπτω-
ση καθυστέρησης πληρωμής οποιασ-
δήποτε δόσης.

ε) Η επιφύλαξη της δυνατότητας 
είσπραξης από την Τράπεζα προμή-
θειας κατά τη διάρκεια του δανείου.

στ) Ο υπολογισμός από την Τρά-
πεζα των τόκων με έτος 360 ημερών, 
αντί 365, με αποτέλεσμα να επιβαρύ-
νεται ο δανειολήπτης με επιπλέον 
ποσοστό επί του επιτοκίου για κάθε 
ημέρα του χρόνου.

θ) Η επιβολή χρονικού περιθωρί-
ου στον πελάτη για να αμφισβητήσει 
τις χρεώσεις του, άλλως θεωρείται ότι 
τις αποδέχεται.

Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στο 
νόμο 3587/2007, που τροποποίησε και 
συμπλήρωσε τον άνω Ν. 2251/1994, 
ενσωματώνοντας την οδηγία 2005/29 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 149) και ειδικότερα 
στα άρθρα 9α έως 9θ, που αφορούν 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Οι πιο συνηθισμένες αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές είναι:

α) Όταν διαφημίζουν υπηρεσίες 
σε πολύ χαμηλές τιμές, αν και δεν δια-
θέτουν επαρκή αποθέματα, ενώ οφεί-
λουν να ενημερώνουν τους κατανα-
λωτές για τον διαθέσιμο αριθμό των 
προς πώληση υπηρεσιών. Η πρακτι-
κή αυτή είναι συνηθισμένη στους 
παρέχοντες τουριστικές υπηρεσίες 
καθώς ενώ διαφημίζουν εισιτήρια 
σε πολύ χαμηλές τιμές, όταν κάποιος 
προσπαθήσει να κάνει κράτηση, τον 
πληροφορούν ότι τα εισιτήρια έχουν 
εξαντληθεί και ότι η μειωμένη τιμή 
αφορούσε μόνο έναν περιορισμένο 
αριθμό θέσεων. 

β) Ψευδείς ισχυρισμοί για θερα-
πείες. Κάθε φορά που ένα προϊόν δια-
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φημίζεται ως θεραπευτικό – για αλλερ-
γίες, απώλεια βάρους κ.λπ. – έχετε το 
δικαίωμα να γνωρίζετε, αν οι σχετι-
κοί ισχυρισμοί έχουν επιβεβαιωθεί 
επιστημονικώς. Σε πολλές περιπτώ-
σεις, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν 
καμία βάση από ιατρική άποψη, και 
απλά προσφέρουν απατηλές ελπίδες.

γ) Στον τομέα της παροχής ασφα-
λιστικών υπηρεσιών, η υπ’ αριθμ. 
743/2009 απόφαση του Εφετείου Θεσ-
σαλονίκης έκρινε αθέμιτη πράξη, τη 
δωρεάν οδική βοήθεια με σύμβαση 
ασφάλισης αυτοκινήτου. 

δ) Περαιτέρω, υπάρχουν αποφά-
σεις του συνηγόρου του καταναλωτή 
και επιβολή προστίμων από την Γενι-
κή Γραμματεία Καταναλωτή κυρίως 
σε συμβάσεις τηλεφωνίας και παρο-
χής ηλεκτρικού ρεύματος για από-
κρυψη ή μη πλήρη ενημέρωση των 
συμβατικών όρων. 

ε) Επίσης, εάν ένας πάροχος υπη-
ρεσιών π.χ. υδραυλικός ή ηλεκτρολό-
γος αποσυνδέσει την παροχή νερού 
ή ρεύματος με σκοπό να εξαναγκά-
σει τον καταναλωτή να του καταβά-
λει υψηλότερη αμοιβή αυτό θεωρείται 
επιθετική πρακτική. Διότι ο πάροχος 
υπηρεσιών κάνει κατάχρηση επιρρο-
ής για να εκμεταλλευτεί τη θέση ισχύ-
ος του σε σχέση με τον καταναλωτή.

ζ) Τέλος, υπάρχει πρόνοια για 
την αποτροπή εκμετάλλευσης ευάλω-
των καταναλωτών, π.χ. η διαφήμιση 
μαγνητικών βραχιολιών που μπορούν 
να απομακρύνουν τον πόνο, μπορεί 
να στοχεύει στο γενικό κοινό, όμως 
μόνο οι ευάλωτοι καταναλωτές επη-
ρεάζονται από αυτήν.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο 
καταναλωτής μπορεί να στραφεί κατά 
του παρόχου με τις διατάξεις του Ν. 
2251/1994, όπως τροποποιήθηκε 
από το Ν. 3587/2007, περί ευθύνης 
του παρέχοντος υπηρεσίες καθώς και 
με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα 
περί αδικοπραξίας και να ζητήσει επι-
πλέον την αποκατάσταση της ηθικής 
βλάβης που υπέστη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το συμπέρασμα που προκύπτει από 

τα ανωτέρω είναι ότι ο Ν. 2251/1994 
αποτέλεσε μία σημαντική νομοθετική 
ρύθμιση για την προστασία των κατα-
ναλωτών από τις παρεχόμενες υπη-
ρεσίες. Πλην όμως, δεν εξειδίκευσε 
τους τομείς των παρερχομένων υπη-
ρεσιών ανάλογα με τον βαθμό επικιν-
δυνότητας τους και σε σχέση με τα 
έννομα αγαθά που προστατεύονται, με 
αποτέλεσμα, να δημιουργείται δυσαρ-
μονία με τους υφιστάμενους κώδικες 
επαγγελμάτων και υπηρεσιών. Αντι-
θέτως, εάν ο Ν. 2251/1994 είχε εξει-
δικεύσει τη νομοθεσία σε κάθε τομέα 
των παρερχομένων υπηρεσιών θα 
υπήρχε στην υπηρεσία του κατανα-
λωτή ένα ενιαίο νομοθετικό κείμε-

νο, που θα κάλυπτε όλους του τομείς 
παροχής υπηρεσιών χωρίς τη σημε-
ρινή αντινομία. 

Εάν λοιπόν ο Ν. 2251/1994 είχε 
εξειδικεύσει τη νομοθεσία σε κάθε 
τομέα των παρερχομένων υπηρεσιών 
ο καταναλωτής θα γνώριζε καλύτερα 
και το πώς θα προστατευτεί και το 
πως θα μπορούσε ασκήσει τα δικαι-
ώματά του. 

   Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ:  Προσωπικά 

αισθάνθηκα ικανοποιημένος από 
τις εισηγήσεις που άκουσα. Ως συνερ-
γάτης του ΠΑΚΟΕ, δεν ασχολούμαι 
με τα τρόφιμα αλλά με περιβαλλο-
ντολογικές έρευνες και βέβαια σαν 
πολίτης - καταναλωτής έχω ανησυχί-
ες και προβληματισμούς. Εκείνο που 
θα ήθελα να πω και να τονίσω είναι 
ότι το ΠΑΚΟΕ έχει πραγματοποιή-
σει τεράστια ερευνά που είναι κατα-
γεγραμμένη σε φακέλους για περι-
βαλλοντολογικά ζητήματα και αυτός 
ο τεράστιος όγκος δουλειάς θα πρέ-
πει να αποκρυσταλλωθεί και να εξελι-
χτεί σε ένα ανανεωμένο και εξελιγμέ-
νο κέντρο με τελευταίας τεχνολογίας 
εργαστήρια και εξοπλισμό ώστε να 
δημιουργήσει ένα τμήμα για έλεγχο 
τροφίμων ώστε να είναι αρωγός και 
σύμμαχος του καταναλωτή. Άκουσα 
το κύριο Σμαρνάκη με τις σημαντι-
κές και αξιόλογες πληροφορίες που 
μας παράθεσε και θα ήθελα να συμ-

βάλει και αυτός στη δημιουργία ενός 
τμήματος του ΠΑΚΟΕ για τον έλεγ-
χο των τροφίμων. Έχω μια απορία 
την οποία θα τη λύσουμε πιστεύω 
μέσα από τη συζήτηση. Εισάγονται 
τόσα τρόφιμα στα τελωνεία, γίνεται ο 
κατάλληλος έλεγχος; Στην εσωτερική 
αγορά γίνεται έλεγχος; Η περιφέρεια 
θα μπορούσε να αναλάβει δράση και 
πρωτοβουλία με τον ΕΦΕΤ ώστε να 
γίνει σωστός συντονισμός και ακρόα-
ση πολιτών για προστασία του κατα-
ναλωτή. Ευχαριστώ.!

ΓΙΑΝΑΚΑΚΗΣ: Μέσα από τη 
συζήτηση που είχαμε σήμερα ήθε-
λα να τονίσω τη δημιουργία κινή-
ματος ελέγχου τροφίμων και θα ήθε-
λα να ρωτήσω τον κ. Σμαρνάκη αν 
είναι ευχαριστημένος από τη δου-
λειά που γίνεται στον έλεγχο τροφί-
μων στην αγορά.

Ι. ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ: Στην Ελλάδα 
έχουμε 200.000 επιχειρήσεις. Από 
αυτές το 99% είναι μικρές και δεν 
έχουν κανένα στέλεχος. Τι νομίζετε 
κάνουν ελέγχους; Οι μεγάλες επιχει-
ρήσεις οι οποίες είναι στελεχωμέ-
νες όχι μόνο με τεχνολόγους τροφί-
μων άλλα και με άλλες ειδικότητες η 
συγκριτική τους πλειοψηφία λειτουρ-
γούν σωστά, προφανώς υπάρχει μια 
παραβατικότητα τη οποία δε την γνω-
ρίζουμε αλλιώς θα τους είχαμε πιάσει. 
Αλλά σας λέω ξανά ότι εκεί που υπάρ-
χει το μαύρο σκοτάδι είναι στις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις στις οποίες δεν 

υπάρχει κανένας έλεγχος. Για παρά-
δειγμα υπάρχουν 20.000 αρτοποιία, 
έχει κανένας τεχνολόγο τροφίμων, 
γίνεται κάποιος έλεγχος; Δεν νομίζω.

ΓΙΑΝΑΚΑΚΗΣ: - Από τις μεγάλες 
επιχειρήσεις είστε ευχαριστημένος;

Ι. ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ: Από την εικόνα 
που έχω όσες επιχειρήσεις δε κάνουν 
καλά τη δουλειά τους κάποια στιγμή 
τους τσακώνουμε. Μην μπερδεύουμε 
περιπτώσεις που έγινε κάτι καταλά-
θος. Η νοθεία και η άπατη που γίνο-
νται στα τρόφιμα είναι ευθύνη των 
εναλλακτικών αρχών και πρέπει να 
τους πιάσουν, αυτό ανέλυσε και ο 
πρόεδρος του ΕΦΕΤ πριν. Κάνουμε 
στοχευμένους ελέγχους για να πιά-
σουμε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπο-
ρούμε να ελέγξουμε τους πάντες, θα 
έπρεπε να έχεις 100 φορές παραπά-
νω υπαλλήλους. Τονίζω ότι το μεγα-
λύτερο κομμάτι των μεγάλων επιχει-
ρήσεων λειτουργούν με τους κανόνες 
και εφαρμόζουν τα πρότυπα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σαφώς 
και οι μεγάλες επιχειρήσεις προσέ-
χουν όσο μπορούν και μπορούν να 
ελεγχθούν καλύτερα. Όμως το ερώτη-
μα είναι σε ποιο ποσοστό των ελέγ-
χων αντιπροσωπεύουν οι μεγάλες και 
ποιο οι μικρές. Όπως ξέρετε οι μεγά-
λες επιχειρήσεις ξεπερνάνε το 75%. 
Με αποτέλεσμα πάρα πολλά τρόφιμα 
που κυκλοφορούν στην αγορά που 
όπως το γιαούρτι, μέλι, τα λουκάνικα 
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κ.α. που παράγονται από μικρές επι-
χειρήσεις δεν ελέγχονται. Στα Οινό-
φυτα υπάρχουν μεγάλες βιομηχανί-
ες τροφίμων και παρατήρησα πως 
χρησιμοποιούν το δικό τους νερό 
των γεωτρήσεων αντί να χρησιμο-
ποιήσουν του Μόρνου και ρώτη-
σα αλλά δεν έχουν απαντήσει. Η 
κατανάλωση είναι τόσο μεγάλη και 
πληρώνουν στο δήμο πολλά λεφτά;

Ι. ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ: Θα σας πω. 
Το πρώτο πράγμα που κάνει ο ΕΦΕΤ 
σε μια επιχείρηση είναι ο έλεγχος 
του νερού. Αν μια ελεγκτική αρχή 
επισκεφτεί μία επιχείρηση, το πρώτο 
πράγμα που κοιτάει πέρα από την 
άδεια λειτουργίας είναι οι αναλύ-
σεις νερού. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Στα 
Οινόφυτα εργάζεστε;

Ι. ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ: Όχι, δεν 
εργάζομαι στα Οινόφυτα.

Π.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Σας 
λέω για τη συγκεκριμένη βιομηχα-
νική περιοχή που λέγεται Οινόφυτα. 
Επειδή στην περιοχή αυτή οι ανα-
λύσεις νερού που κάνουμε δείχνουν 
υψηλές συγκεντρώσεις εξ ασθενούς 
χρωμίου, καλίου που είναι καρκι-
νογόνα, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν 
χρησιμοποιούν το νερό του Μόρνου.

Η ουσία είναι η εξής, οι καρκί-
νοι σε νεογνά είναι ένα καμπανάκι 
που χτυπάει για όλους μας. Ένα παι-
δικό γάλα που περιέχει ίχνη φυτο-
φαρμάκων μέσα και εξαιτίας αυτών 
των φυτοφαρμάκων δημιουργούν 
αρνητικές καταστάσεις. Τα τρόφι-
μα πιστεύετε ότι ελέγχονται; Έπρεπε 
ανά μία βδομάδα να γίνονται ανα-
λύσεις αλλά δεν γίνονται. Πρώτη 
φορά στα χρονικά στην Ελλάδα. Το 
νοσοκομείο Παίδων που είναι γεμά-
το νεογνά με καρκίνο έχει χτυπή-
σει καμπανάκι, έχει κάνει καταγγε-
λία και δεν ασχολείται κάνεις. Δεν 
πρέπει να εφησυχάζουμε. Αυτός 
είναι ο προβληματισμός μου σαν 
πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ και με στε-
νοχωρεί διότι ο κόσμο είναι αδιά-
φορος και δεν ασχολείται. Βρείτε 
μου μια ετικέτα που να αναγράφει 
ότι τα τρόφιμα περιέχουν αλλεργι-
ογόνα. Καμία.

Ι. ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ: Το σωστό 
είναι να μην υπάρχουν αλλεργιο-
γόνα. Από τη στιγμή που υπάρχει 
ακόμα και σε μικρή ποσότητα να 
βρίσκεται, μπορεί και να σε σκο-
τώσει. Άρα ο νόμος τι λέει; Γράψε 
το υπάρχει ή δεν υπάρχει. Εγώ έχω 
μια άλλη άποψη των πραγμάτων. 
Η παραβατικότητα που αναφέρα-
τε πριν και τα ποσοστά, τα οποία 
δεν τα αμφισβητώ, δεν μου κάνει 
εντύπωση διότι δεν γίνεται σωστή 

εφαρμογή των νόμων. Κανονικά θα 
έπρεπε να είναι μηδέν. Αλλά δεν ζού-
με σε μία κοινωνία αγγέλων και η 
παραβατικότητα υπάρχει. Για αυτό 
λοιπόν δεν θα πρέπει να εθελοτυ-
φλούμε, διότι όλοι είμαστε πολίτες 
που αγωνιούμε για τα τρόφιμα για 
αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Προ-
σπαθώ να σας δείξω και μία άλλη 
οπτική εικόνα των πραγμάτων διό-
τι βρίσκομαι μέσα στην παραγωγή 
και σας τονίζω ότι οι ελληνικές επι-
χειρήσεις λειτουργούν σωστά και 
εμείς σαν ένωση εξετάζουμε την 
ασφάλεια των τροφίμων και όχι 
τόσο την ποιότητα.

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ήθε-
λα να σας ρωτήσω και να ενημερω-
θώ για τις δραστηριότητες σας, έχε-
τε κάνει παρέμβαση εξωθεσμική για 
τις παραπλανητικές διαφημίσεις;

Ι. ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ: Δεν είναι 
δικής μας αρμοδιότητα. Μας ζητά-
νε πολλές φόρες να μιλήσουμε σε 
εκπομπές άλλα είναι πιο σοβαρό 
και υπεύθυνο για τον καταναλωτή 
να ακούσει τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ 
να πει κάτι.

Ι. ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Υπάρχουν 
ορισμένες αρχές οι οποίες είναι 
εκλεγόμενες από την ολομέλεια του 
κοινοβουλίου και είναι ανεξάρτητες 
πραγματικά. Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, 
το ηθικότατο πρόσωπο που είδατε 
εδώ είναι στο χέρι του κάθε υπουρ-
γού. Όποιος υπουργός θέλει μπορεί 
να τον πάρει και να τον πάει στο 
υπουργείο ανάπτυξης, οικονομί-
ας κλπ. Υπάρχει μια αγωνιά. Αυτός 
ο άνθρωπος που μίλησε προηγου-
μένως πάσχει διότι δεν έχει προ-
σωπικό να κάνει την δουλειά του. 
Ο κυκλικός έλεγχος που κάνει μια 

φορά τον χρόνο και μπορούσε να 
τη κάνει περισσότερες φορές τον 
χρόνο, θα γινόταν συνείδηση στον 
παραγωγό και στον καταστημα-
τάρχη, ότι δεν θα την γλιτώσω για-
τί αυτοί περνάνε όχι μια φορά τον 
χρόνο αλλά οχτώ φορές τον χρόνο. 

Μ. ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ: 
Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώ-
τηση, γιατί κάνουμε εισαγωγή και 
δεν χρησιμοποιούμε προϊόντα δικά 
μας. Γιατί πολύ απλά δεν μας αφή-
νουν, βρίσκω λεμόνια πεταμένα στο 
δρόμο και πάω να ψωνίσω και βρί-
σκω Αργεντινής πανάκριβα, σκόρδα 
και κρεμμύδια Τουρκίας πολύ πιο 
ακριβά από τι θα έκαναν τα δικά 
μας. Βιοτεχνίες και βιομηχανίες 
έκλεισαν γιατί όπως είπε και ο κύρι-
ος Ανουσάκης, κλείσουνε τα πάντα 
για να γίνουμε υπάλληλοι των 500 
και 700 ευρώ Πως να ευδοκιμήσει 
η Ελλάδα. Την πήρε την Ελλάδα και 
την σήκωσε δυστυχώς. Πριν 25 χρό-
νια κάναμε ένα συμβούλιο για να 
συζητήσουμε τα θέματα που απα-
σχολούσαν την Κρήτη.

 Εγώ είχα αναλάβει να μιλήσω 
για την αιολική και ηλιακή ενέργεια. 
Μόνο που δεν έφαγα ξύλο από τους 
πολιτικούς. Γιατί; Γιατί είχα στοι-
χεία τότε ότι ο καρκίνος στην Κρή-
τη είχε τετραπλασιαστεί από την 
αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων 
και όταν είπα να αλλάξει καλλιέρ-
γεια πλακώθηκα με έναν υπουργό. 
Το ίδιο έγινε για την αιολική και 
ηλιακή ενέργεια. Δεν είχαμε γεννή-
τριες και όταν αποφάσισα να βάλω 
μου είπαν όχι. Δεν μας αφήνουν να 
αναπτύξουμε αυτές τις επιχειρήσεις. 
Τώρα έχει καλυφθεί η περιοχή από 
αμερικάνικες εταιρίες και πουλάνε 
την ενέργεια στην ΔΕΗ. Τα νοσοκο-
μεία στην Κρήτη είναι γεμάτα από 

αρρώστους που προσβλήθηκαν από 
την διατροφή. 

Ι. ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Έχουμε μια 
χθεσινή απόφαση του ειρηνοδικεί-
ου του οποίου δικαίωσε τον εγγυ-
ητή, ο οποίος προσχωρώντας την 
παραίτηση από την προστασία του 
αν η τράπεζα δεν τα ζητήσει πρώτα 
από τον οφειλέτη. 

Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Ο 
κύριος Γιαννακάκης πρότεινε να ξεκι-
νήσει ένα κίνημα πανελλήνιο όσον 
αφορά την προστασία του κατανα-
λωτή και για τα τρόφιμα. Εγώ δεν 
έχω κανένα πρόβλημα. Ο κύριος 
Ανουσάκης θεωρεί ότι έχουν γίνει 
πολλά κινήματα, σωματεία, κατανα-
λωτικές οργανώσεις και το αποτέλε-
σμα κανένα.  Ήταν λοιπόν μια ημε-
ρίδα που συγκεντρωθήκαμε, είπαμε 
ορισμένα πράγματα, ευχαριστούμε 
πολύ τους ομιλητές και τους παρευ-
ρισκόμενους. 

Το ΠΑΚΟΕ είναι η 13η χρονιά που 
κάνει αυτή τη δουλεία και είδα ότι 
σε όλη την Ελλάδα δεν έγινε καμιά 
άλλη εκδήλωση. Υπάρχουν 14 κατα-
ναλωτικές οργανώσεις που λειτουρ-
γούν δεν ξέρουν την σημερινή ημέρα; 
Καταλήγοντας θέλω να πω το εξής. 
Στείλαμε 8500 χιλιάδες ηλεκτρονι-
κά μηνύματα και κολλήσαμε 5000 
χιλιάδες αφίσες και δώσαμε 10000 
εφημερίδες του ΠΑΚΟΕ. Δυστυχώς 
μερικοί από αυτούς μας έστειλαν 
και μηνύματα και μας απάντησαν 
οι περισσότεροι το ίδιο μοτίβο, ότι 
δεν μπορούν να παρευρεθούν. Σε 
όλην την κυβέρνηση στείλαμε email. 

Ο κόσμος είναι αδιάφορος και 
δεν ασχολείται με τα σοβαρά προ-
βλήματα που ταλανίζουν την κοι-
νωνία μας. 

ΤΕΛΟΣ


