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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0986/2006, του Θεόδωρου Δαλμάρη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με παραβίαση στην Ελλάδα κοινοτικών διατάξεων σχετικά με ειδικούς όρους 
για την χορήγηση αδειών σε καταστήματα που δραστηριοποιούνται στη 
χονδρική πώληση και τη διανομή προϊόντων ζωικής προέλευσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την αντίθεσή του σχετικά με ορισμένες εταιρείες που παράνομα 
ασκούν πρακτικές τεμαχισμού και κοπής κρέατος σε τεταρτημόρια τόσο στην κεντρική 
κρεαταγορά της Αθήνας όσο και σε ορισμένες άλλες κρεαταγορές στην Ελλάδα, 
διατεινόμενος ότι οι μέθοδοι λειτουργίας τους παραβιάζουν κατάφωρα τη συναφή νομοθεσία, 
παραπέμποντας σχετικά στην οδηγία 92/120/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης 
προσωρινών και περιορισμένων παρεκκλίσεων από τους ειδικούς κοινοτικούς υγειονομικούς 
κανόνες για την παραγωγή και την εμπορία ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης, στην 
οδηγία 91/497/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την τροποποίηση και την κωδικοποίηση της οδηγίας 
64/433/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών 
νωπών κρεάτων ώστε να καλύπτεται η παραγωγή και η διάθεση νωπού κρέατος στην αγορά 
και στην απόφαση της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ειδικούς όρους 
για την έγκριση των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε αγορές χονδρικής πώλησης. Ο 
αναφέρων επισημαίνει ότι οι εν λόγω εταιρείες λειτουργούν με χαμηλό κόστος και μπορούν 
να πωλούν τα προϊόντα τους φθηνότερα, προκαλώντας στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
Καθώς οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών τροφίμων και κτηνιατρικής στην κεντρική 
κρεαταγορά των Αθηνών και στο σφαγείο της Πρέβεζας το 2002 δεν βελτίωσαν την 
κατάσταση, και τα σημερινά υγειονομικά πρότυπα και τα πρότυπα λειτουργίας συνιστούν 
σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
αναλάβει δράση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Απριλίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Ιουλίου 2007.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν επιστολή πανομοιότυπη με την επιστολή που αποτελεί το 
θέμα της παρούσας αναφοράς, υπό τη μορφή καταγγελίας. Η εν λόγω καταγγελία 
καταχωρήθηκε επίσημα στις 28.02.2007 και κινήθηκε διαδικασία έρευνας από τις υπηρεσίες 
της Επιτροπής. Ο καταγγέλλων έχει ενημερωθεί σχετικά με τη διαδικασία.

Μία από τις δράσεις που προγραμματίστηκαν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής στο πλαίσιο 
της προαναφερθείσας διαδικασίας έρευνας ήταν μια αποστολή επιθεώρησης του Γραφείου 
Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Επιτροπής στην Ελλάδα μεταξύ της 18ης και 29ης 
Ιουνίου 2007. Τα αποτελέσματα και τα πορίσματα της εν λόγω έρευνας θα εκτιμηθούν και θα 
ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων στοιχείων, από τις υπηρεσίες που εξετάζουν την καταγγελία.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Το ΕΚ ενημερώθηκε δις σε ακροάσεις το 2007 και το 2008 σχετικά με προσπάθειες 
παρακολούθησης και βελτίωσης της κατάστασης στην Ελλάδα. 
Πολυάριθμοι έλεγχοι του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (υπηρεσία 
ελέγχων του ΓΤΚΘ της ΓΔ Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών) διακρίβωσαν ότι η 
αγορά του Ρέντη στην Αθήνα δεν συμμορφωνόταν προς τις υγειονομικές απαιτήσεις της 
Κοινότητας1, π.χ. παράνομες εγκαταστάσεις τεμαχισμού, ελλείψεις στις δομές και τις 
συνθήκες υγιεινής, περιλαμβανομένης της μόλυνσης του κρέατος, της έλλειψης ελέγχου και
/ή κυρώσεων. 
Παρά την αρχική συμφωνία των ελληνικών αρχών, ότι η αγορά θα ανακατασκευαζόταν, 
προκειμένου να πληροί αυτές τις προϋποθέσεις μέχρι τα μέσα του 2005, η αγορά εξακολουθεί 
να λειτουργεί. 

Εστάλησαν δύο προειδοποιητικές επιστολές (29 Σεπτεμβρίου 2007/14 Φεβρουαρίου 2008). 
Με επιστολή τους της 31ης Μαρτίου 2008, οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι 13 νέες 
εγκαταστάσεις μεταφέρθηκαν στα νέα κτίρια και έλαβαν έγκριση σύμφωνα με τους 
κοινοτικούς κανόνες υγιεινής. Επιπροσθέτως, 12 ακόμη εγκαταστάσεις αναμενόταν να 
μεταφερθούν στα νέα κτίρια μέχρι τέλους του Απριλίου του 2008. Για αυτά εξακολουθούσε 
να εκκρεμεί η έγκριση. Οι εναπομείνασες εγκαταστάσεις, που λειτουργούσαν στα παλαιά 
κτίρια της αγοράς του Ρέντη, κάλυπταν μόνο ανάγκες χονδρικής και επιθεωρούνταν ανά 
τακτά διαστήματα. Επιστολή των ελληνικών αρχών με ημερομηνία 26 Μαρτίου 2008, που 
αφορούσε την αναφορά, επαναλαμβάνει τις ανωτέρω δηλώσεις.
Ένας άλλος έλεγχος του ΓΤΚΘ διεξήχθη από τις 31 Μαρτίου έως τις 9 Απριλίου 2008. Για 
μία ακόμη φορά διακριβώθηκε ότι παρόλο που σημειώθηκε κάποια πρόοδος, 
εξακολουθούσαν να υπάρχουν αρκετές ελλείψεις από πλευράς κανόνων υγιεινής στα παλαιά 
και νέα κτίρια. Το δεύτερο νέο κτίριο παραδόθηκε τον Μάρτιο του 2008. Και πάλι 

                                               
1 Κοινοτικοί κανονισμοί για την υγιεινή (ήτοι κανονισμός (EΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων, 
κανονισμός (EΚ) αριθ. 853/2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης και κανονισμός (EΚ) αριθ. 854/2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των 
επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, 
εγκαταστάσεις παρασκευής τροφίμων).
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επισημάνθηκαν προβλήματα που άπτονταν της διάταξης του χώρου και των συνθηκών 
υγιεινής. Το παλαιό τμήμα της αγοράς εξακολουθούσε να λειτουργεί υπό συνθήκες που δεν 
ήταν σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών υγιεινής σε ό,τι αφορά τον 
χειρισμό του νωπού κρέατος. Το ΓΤΚΘ προέβη σε αρκετές συστάσεις για τη βελτίωση του 
ελέγχου και της επιβολής από πλευράς των ελληνικών αρχών εν γένει, παρακίνησε δε ιδίως 
να αναληφθεί δράση στην αγορά του Ρέντη για τη διόρθωση των ελλείψεων στη δομή, τη 
χωρική διάταξη, τη συντήρηση και τις υγειονομικές απαιτήσεις και την ευθύνη της αρμόδιας 
αρχής. 

Το ΓΤΚΘ διεξήγαγε γενικό έλεγχο στην Ελλάδα από 1 έως 5 Δεκεμβρίου 2008, κατά τη 
διάρκεια του οποίου η ομάδα ελέγχου εξέτασε επίσης ζητήματα που άπτονται της αγοράς του 
Ρέντη. Τα πορίσματα αυτής της αποστολής του ΓΤΚΘ θα είναι σύντομα διαθέσιμα στον 
ακόλουθο ιστότοπο :
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Ελλάδα από 21 έως 25 Νοεμβρίου 2008, η 
Επίτροπος Βασιλείου τόνισε ότι απαιτείται διεξοδική αναθεώρηση του ελληνικού 
συστήματος επιβολής χωρίς χρονοτριβή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι έλληνες πολίτες 
απολαμβάνουν της ίδιας προστασίας με τους ευρωπαίους πολίτες.


