
 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Προς: τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

           τον Υπουργό Εσωτερικών 

 τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Σάπια κρέατα σε άπορους στη Σαλαμίνα από Περιφέρεια Αττικής 

Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν μετά την έγγραφη καταγγελία του ΕΦΕΤ 

προς το Αστυνομικό Τμήμα Σαλαμίνας, για διάθεση ακατάλληλων κρεάτων 

στους άπορους του νησιού, το οποίο χειρίζεται την υπόθεση, μετά από 

μηνύσεις πολιτών, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά. 

Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Αττικής (η οποία είναι αρμόδια) μέσω του 

προγράμματος ΤΕΒΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας-ΤΕΒΑ/FEAD), που 

επιδοτείται από την ΕΕ, για το μήνα Φεβρουάριο προχώρησε στη διανομή 

τροφίμων και είδη ανάγκης σε 11.174 ωφελούμενους στους δήμους της 

Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια 

Αττικής προχώρησε στην παράδοση των ακατάλληλων τροφίμων (ειδικότερα  

κρέατος που προερχόταν από την Ολλανδία (περίπου 8 τόνοι βόειου και 

χοιρινού) στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία και τα διένειμε στις 

18 και 19 Φεβρουαρίου. Τη δεύτερη μέρα μάλιστα παρευρισκόταν κατά τη 

διανομή και κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής (Επιτροπή Παραλαβής 

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων).  

Μετά από μήνυση οικογένεια στο ΑΤ Σαλαμίνας, ενημερωνόμαστε πως 

επιστράφηκαν περίπου 300 κιλά κρέατος τα οποία στις 2 Μαρτίου έλεγξε 

κλιμάκιο του ΕΦΕΤ που επισκέφθηκε το νησί. Σύμφωνα με το υπηρεσιακό 

σημείωμα των ελεγκτών (1313/11-3-2021), ολόκληρη η ποσότητα αυτή – αν 

και βρισκόταν σε καταψύκτες – παρουσίαζε «αλλοίωση των οργανοληπτικών 

χαρακτήρων τους (έντονη δυσοσμία και αλλοίωση χρώματος)», ενώ μετά από 

εργαστηριακή εξέταση διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός «εντεροβακτηριοειδών 
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βακτηριδίων» που το καθιστούν «μη ασφαλές – ακατάλληλο για ανθρώπινη 

κατανάλωση»…  

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Ποιος έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των κρεάτων που μοιράσθηκαν; 

2. Ισχύει πως τα κρέατα βρίσκονταν σε φορτηγό πλοίο της Salas Group 

S.A.; Αν ναι, ποια η ευθύνη της συγκεκριμένης εταιρίας; 

3. Ποιες είναι οι υγειονομικές προϋποθέσεις αποθήκευσης των τροφίμων 

που διανέμονται στους άπορους; Πού αποθηκεύονται, για πόσο 

διάστημα και υπό ποιες συνθήκες; 

4. Ποια είναι τα ποιοτικά κριτήρια για τα τρόφιμα που μοιράζει η 

περιφέρεια Αττικής στις άπορες οικογένειες; Παρακαλούμε να μας 

προσκομισθεί το σχετικό έγγραφο. 

5. Από πού προμηθεύεται η Περιφέρεια Αττικής τα τρόφιμα για τους 

άπορους; Παρακαλούμε να προσκομισθεί αναλυτικά η λίστα και οι 

προϋποθέσεις επιλογής κάθε προμηθευτή. 

6. Ποια η διαδικασία ελέγχου των τροφίμων που διανέμονται στις άπορες 

οικογένειες και ποιος υπογράφει τη βεβαίωση για την ποιότητά τους; 

7. Είχε γίνει έλεγχος των συγκεκριμένων κρεάτων; Αν ναι, παρακαλούμε 

να μας προσκομισθεί το σχετικό έγγραφο. 

8. Τα αλλοιωμένα κρέατα αφορούσαν μονάχα σε εκείνα που 

διανεμήθηκαν στη Σαλαμίνα ή και σε άλλους δήμους; 

9. Έχει γίνει σχετική έρευνα και ενημέρωση των υπολοίπων δήμων της 

περιφερειακής ενότητας Πειραιώς και Νήσων; 

10. Ποιες ενέργειες έγιναν για την άμεση ενημέρωση τω πολιτών που είναι 

δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος στη Σαλαμίνα; 

11. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν για την άμεση ανάκληση των 

κρεάτων και την αντικατάστασή τους με νέα, ελεγμένα κρέατα; 

12. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν προβλήματα υγείας που 

μπορεί να προκληθούν από την κατανάλωση του κράτος; 

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




