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Θέμα:
 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ … ΛΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ

Στις 16/10/2017 με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής, το
ΠΑΚΟΕ εξέδωσε το με αριθμό 231 Δελτίο Τύπου, που ήταν αποτέλεσμα δεκάμηνης
έρευνας του (Ιανουάριος 2017 έως Οκτώβριος 2017) και είχε σχέση με την διατροφή
και για συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων. Όσον αφορά τα ελαιόλαδα
διαπιστώθηκε νοθεία σε ποσοστό 75% των δειγμάτων (το πρόσφατο σκάνδαλο του
ηλιέλαιου) αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Η παραπλάνηση δε του
καταναλωτή σε όσα αναφέρονται στις ετικέτες των φιαλών είναι απερίγραπτη.
Διαπιστώθηκε ότι: α) αναφέρονται ως ελαιόλαδα πυρηνέλαια, β) λάδια
πολυκαιρισμένα με άσχημες οσμές αναμειγνύονται με λάδια νέας σοδειάς και
κυκλοφορούν στην αγορά σαν ελαιόλαδα, γ) παρατηρήθηκε η ύπαρξη καρκινογόνων
χρωστικών σε ποσοστό 31% των δειγμάτων.

Μετά απ’ αυτά το ΠΑΚΟΕ κατέθεσε στις 18/10/2017 καταγγελία- αναφορά,
στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου και στην εισαγγελέα, όπου περιγραφόταν αυτή η
έρευνα.
Μετά το χτεσινό (28/11/2017) Δελτίο Τύπου του ΕΦΕΤ, που δηλώνει ότι
εξαρθρώθηκε ‘’ εγκληματική οργάνωση ‘’, που είχε στο ενεργητικό της την νοθεία σε
μεγάλες ποσότητες ελαιόλαδου, με επικίνδυνη για την δημόσια υγεία ‘’ λιπαρή ύλη ‘’
χωρίς να προσδιορίζει την επικινδυνότητα αλλά ούτε και την σύσταση της ύλης
αυτής, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να είναι έρμαιο όλων αυτών των τυχοδιωκτών
και αετονύχηδων της αγοράς που την λυμαίνονται, δίχως να υπάρχει ουσιαστικά
έλεγχος από την … πολιτεία.
Το ΠΑΚΟΕ για μία ακόμα φορά δικαιώνεται και δηλώνει ότι μέχρι την Τρίτη
4/12/2017, θα δημοσιοποιήσει ονόματα εταιρειών, για μία άλλη εγκληματική
δραστηριότητα σε βάρος της υγείας των Ελλήνων και ιδιαίτερα των παιδιών μας, που
αναφέρεται στην παραγωγή και ανεξέλεγκτη διακίνηση των γαλακτοκομικών
προϊόντων.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

