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Σε αναστολή της παραγωγικής διαδικασίας βρίσκεται η επιχείρηση στην Πρέβεζα

Σε αναστολή της παραγωγικής διαδικασίας βρίσκεται η επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στην Πρέβεζα μετά την ενημέρωση για την ύπαρξη επιμολυσμένων παρτίδων
συσκευασμένου καπνιστού σολομού, οι οποίες παρήχθησαν στις εγκαταστάσεις της
επιχείρηση σολομού ενώ οι σχετικοί έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι επίλυσης του
προβλήματος. σύμφωνα με το τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε Πρέβεζας .

Την ίδια στιγμή μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στους εργαζομένους του εργοστασίου
που εδρεύει στην πόλη μας, καθώς είδαν στον τόπο εργασίας τους, το κλιμάκιο της
Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΦΕΤ Ηπείρου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, να κάνουν
εξονυχιστικούς ελέγχους.

Οι εργαζόμενοι ανησυχούν για το τι μέλλει γενέσθαι, ενώ ειδοποιήθηκαν πως θα
ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης από τη διοίκηση του εργοστασίου.
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Στην ανακοίνωση του τμήματος Κτηνιατρικής σημειώνεται ότι ολόκληρη η ποσότητα των
συγκεκριμένων παρτίδων προϊόντος Σολωμού σε φέτες, έχουν διακινηθεί προς την μητρική
εταιρεία που εδρεύει στην Ολλανδία και ότι καμία ποσότητα δεν έχει διακινηθεί από τις
εγκαταστάσεις της εταιρείας που εδρεύει στην Πρέβεζα τόσο προς την αγορά της Π.Ε.
Πρέβεζας, όσο και προς την ελληνική αγορά.

Ο Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων Γιάννης Μίχας, τοποθετήθηκε επίσημα
για το θέμα, με δήλωσή του, η οποία αναφέρει : «Ο ΕΦΕΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο
Επαφής για τη λήψη ειδοποιήσεων (Alerts) που σχετίζονται με μη ασφαλή προϊόντα που
διακινούνται εντός της Ε.Ε. Όπως και στο παρελθόν, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, από
τη στιγμή που οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΕΤ ενημερώθηκαν για την ύπαρξη
επιμολυσμένων παρτίδων του προϊόντος, αντέδρασαν άμεσα και προχώρησαν στους
σχετικούς ελέγχους με τη συνεργασία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας.

Έχω δώσει εντολή για ενδελεχή έλεγχο των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και των
παραγόμενων από αυτή προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον προκύψουν νεότερα
στοιχεία, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση».

Ο ΕΦΕΤ εξέδωσε και επίσημη ενημέρωση, η οποία αναφέρει: «Ο ΕΦΕΤ έλαβε πληροφόρηση
από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές σχετικά με
ανίχνευση Salmonella Thompson σε παρτίδες συσκευασμένου καπνιστού σολομού, οι οποίες
παρήχθησαν από την ελληνική επιχείρηση στην Πρέβεζα. Η συγκεκριμένη επιχείρηση
αποτελεί θυγατρική μονάδα της ολλανδικής εταιρείας για λογαριασμό της οποίας γίνεται η
ανωτέρω παραγωγή.

Ο ΕΦΕΤ προέβη άμεσα στις προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία ενέργειες,
ενημερώνοντας την επιχείρηση για την ανάκληση/απόσυρση των επιμολυσμένων παρτίδων.
Από τους σχετικούς ελέγχους και σύμφωνα με σχετική δήλωση της εταιρείας, προέκυψε η
μη διακίνηση των επιμολυσμένων παρτίδων καπνιστού σολομού και ότι δεν διακινεί κανένα
από τα παραγόμενα σε αυτήν προϊόντα στην εσωτερική αγορά. Αποκλειστικός πελάτης της
είναι η μητρική εταιρεία στην Ολλανδία.

Οι σχετικοί έλεγχοι συνεχίζονται από κλιμάκιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΦΕΤ
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Ηπείρου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ενώ ο ΕΦΕΤ είναι σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τις
ολλανδικές αρχές όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις Ολλανδικές αρχές καπνιστός σολομός μολυσμένος με το
βακτήριο της σαλμονέλας, ο οποίος πιστεύεται ότι προήλθε από εργοστάσιο της
ολλανδικής εταιρείας στην Πρέβεζα, έγινε αιτία να αρρωστήσουν περίπου 200 άνθρωποι
στην Ολλανδία και περισσότεροι από 100 στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να ανακληθούν
ποσότητες του προϊόντος σε αυτές τις δύο χώρες, ανακοίνωσαν οι ολλανδικές υγειονομικές
Αρχές. Η εταιρεία διαθέτει ψάρια σε πολλά μεγάλα ολλανδικά σουπερμάρκετ και σε
καταστήματα τροφίμων σε όλο τον κόσμο.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε πάντως πως η εταιρία ερευνά τα αίτια της μόλυνσης.
«Διεξάγεται έρευνα η οποία δείχνει πως το πρόβλημα περιορίζεται σε μία γραμμή
παραγωγής, σε ένα εργοστάσιο (στην Ελλάδα)», δήλωσε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι . «Δεν
μπορούμε ακόμη να πούμε ποια ήταν η αιτία της μόλυνσης» και τόνισε ότι η εταιρία
σταμάτησε όλα τα στάδια της παραγωγής καπνιστού σολομού μέχρι να ολοκληρωθεί η
έρευνα..
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