
 
 

 
 

 

 

 
  

Δελτίο τύπου 

Πολεμώντας τη διατροφική απάτη που κοστίζει 40 δις δολάρια 
με στόχο την προστασία της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων 

 Ένα νέο εργαλείο αξιολόγησης της ευπάθειας σε απάτη προσφέρουν η SSAFE και 
η PwC στις εταιρείες τροφίμων 

 Το νέο ελεύθερο διαδικτυακό εργαλείο βοηθά τις εταιρείες τροφίμων να 
προστατεύσουν τους καταναλωτές και αποτελεί προπομπό των νέων παγκόσμιων 
προδιαγραφών ασφάλειας τροφίμων που αναμένεται να εκδώσει η Παγκόσμια 
Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (GFSI) 

 Οι διατροφικές απάτες αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα το κόστος του οποίου 
υπολογίζεται μεταξύ 30 και 40 δις δολαρίων  

Με την κυκλοφορία ενός νέου εξειδικευμένου εργαλείου που έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει 
στην καταπολέμηση της απάτης και την προστασία των καταναλωτών, από εδώ και στο εξής θα 
είναι πολύ δύσκολο να εισχωρήσει κάποιος στις εφοδιαστικές αλυσίδες και να βγάλει κέρδος 
διαπράττοντας διατροφικές απάτες. 

Σύμφωνα με την SSAFE και την PwC, το νέο αυτό εργαλείο –που αναπτύχθηκε από την SSAFE σε 
συνεργασία με την PwC, το Πανεπιστήμιο Wageningen, το Πανεπιστήμιο VU του Άμστερνταμ και 
κορυφαίες εταιρείες του κλάδου τροφίμων από όλο τον κόσμο– θα δώσει τη δυνατότητα στις 
εταιρείες τροφίμων να αξιολογούν τις αδυναμίες που τις καθιστούν ευάλωτες σε διατροφικές 
απάτες. Οι διατροφικές απάτες επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ενώ υπολογίζεται 
ότι κοστίζουν στην παγκόσμια αγορά τροφίμων 30 με 40 δις δολάρια ετησίως1. 
 
Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της SSAFE Quincy Lissaur: «Πρόσφατα περιστατικά 
διατροφικής απάτης έχουν εντείνει την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας του κλάδου τροφίμων 
να ανιχνεύει και να καταπολεμά την απάτη στις εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων. Η SSAFE ως 
μη κερδοσκοπική οργάνωση πιστεύει ότι η προστασία των καταναλωτών είναι ζωτικής σημασίας. 
Με την ανάπτυξη αυτού του δωρεάν εργαλείου ευελπιστούμε να συμβάλουμε στην ενίσχυση των 
εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας των εταιρειών, μειώνοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες 
νοθείας των τροφίμων με στόχο το κέρδος. 
 

                                                             
1 John Spink, Michigan State University, 2014.  
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Σύμφωνα με έρευνα της PwC, πάνω από μία στις τρεις εταιρείες πέφτουν θύματα απάτης2. 
Κατανοώντας σε βάθος τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, οι εταιρείες 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν πόρους και να λάβουν μέτρα για την ανίχνευση και την αποτροπή 
της διατροφικής απάτης πριν τα εκτεθειμένα τρόφιμα φτάσουν στους καταναλωτές», προσθέτει 
ο κ. Lissaur. «Η συνεργασία με την PwC, η οποία έχει μακρά παράδοση στον τομέα διαχείρισης 
κινδύνου και βελτιστοποίησης διαδικασιών, αυξάνει την αξία και την επιρροή αυτού του 
εργαλείου». 
 
Ο Craig Armitage, επικεφαλής των Υπηρεσιών Διαχείρισης Αλυσίδας Εφοδιασμού και 
Αξιοπιστίας Τροφίμων του παγκόσμιου δικτύου της PwC, υποστηρίζει ότι οι ισχύουσες πρακτικές 
ασφάλειας τροφίμων δεν είναι πάντα σχεδιασμένες για την αντιμετώπιση της απάτης: «Εκτός 
από το οικονομικό κόστος, η διατροφική απάτη μπορεί να βλάψει τη δημόσια υγεία και να 
κλονίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Τα διατροφικά σκάνδαλα, όπως είναι η πώληση 
κρέατος αλόγου ως μοσχαρίσιου ή η προσθήκη μελαμίνης σε γαλακτοκομικά προϊόντα καθιστούν 
επείγουσα την ανάληψη δράσης από τον κλάδο τροφίμων».  
 
Το εργαλείο αξιολόγησης της ευπάθειας σε διατροφική απάτη που δημιουργήθηκε από την 
SSAFE και την PwC αποτελεί προπομπό των νέων απαιτήσεων ασφάλειας τροφίμων που 
θεσπίζονται από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (Global Food 
Safety Initiative - GFSI) του Consumer Goods Forum καθώς και από πολλές ρυθμιστικές αρχές σε 
όλο τον κόσμο. 
 
Ο Craig Armitage προσθέτει: «Η παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων βάζει τέλος στην απάτη. Η 
χρήση του ελεύθερου διαδικτυακού εργαλείου μας θα δώσει ακόμη περισσότερες δυνατότητες 
στις εταιρείες τροφίμων να εντοπίσουν τις αδυναμίες τους και να εμπνεύσουν στους πελάτες τους 
μεγαλύτερη σιγουριά για την ασφάλεια των τροφίμων που προσφέρουν.  

Μπορεί τα τρόφιμα για τους περισσότερους από εμάς να συνδέονται με τη γεύση και τη 
διατροφή, όμως για τους απατεώνες το φαγητό αποτελεί έναν τρόπο να βγάλουν εύκολο κέρδος. 
Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις εταιρείες τροφίμων να βρεθούν στον πυρήνα αυτής της 
πρωτοβουλίας, ώστε οι απατεώνες να είναι λιγότερο πρόθυμοι και ικανοί να διαπράξουν 
διατροφικές απάτες». 
 
Το εργαλείο Food Fraud Vulnerability Assessment της SSAFE και της PwC διατίθεται δωρεάν σε 
όλες τις εταιρείες τροφίμων σε μορφή Excel εδώ  ή online εδώ. Επίσης είναι  είναι διαθέσιμο στα 
App Store και Google Play. 

 
 
Σημειώσεις 
 
Σχετικά με το εργαλείο Food Fraud Vulnerability Assessment της SSAFE και της PwC  

 Η SSAFE –σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Wageningen, το Πανεπιστήμιο VU του Άμστερνταμ 
και κορυφαίες εταιρείες του κλάδου τροφίμων από όλο τον κόσμο– συνεργάστηκε με την PwC για 
την ανάπτυξη ενός εργαλείου αξιολόγησης της ευπάθειας σε διατροφικές απάτες. Το εργαλείο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν για τον εντοπισμό αδυναμιών που αυξάνουν τον κίνδυνο 
διατροφικής απάτης, παρέχοντας στις εταιρείες μια βάση για την ανάπτυξη στρατηγικών 
αντιμετώπισης και ελέγχου που θα μειώσουν τον κίνδυνο απάτης.  

 Η SSAFE αρχικά συνέλαβε την ιδέα και ανέπτυξε την αξιολόγηση ευπάθειας σε διατροφική απάτη 
σε συνεργασία με εταιρείες του κλάδου, όπως αναφέρεται παραπάνω. Το εργαλείο δεν παρέχει 
συγκεκριμένες τεχνικές αντιμετώπισης ή ανίχνευσης απάτης ή πρόβλεψης μελλοντικών 

                                                             
2 PwC, Global Economic Crime Survey, 2014.  
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περιστατικών διατροφικής απάτης, όμως παρέχει καθοδήγηση για το πώς και πού μπορούν να 
αναζητήσουν λύσεις οι εταιρείες του κλάδου. 

 Το εργαλείο θα βοηθήσει τον κλάδο τροφίμων να προετοιμαστεί για τις νέες απαιτήσεις που θα 
υποχρεώνουν τις εταιρείες τροφίμων να υποβάλλονται σε αξιολογήσεις ευπάθειας σε διατροφική 
απάτη. 

 Το εργαλείο διατίθεται ελεύθερα στις εταιρείες τροφίμων να το χρησιμοποιήσουν και να το 
κοινοποιήσουν σε μεμονωμένα άτομα, τμήματα και γεωγραφικούς τομείς εντός ενός οργανισμού 
για να αποκτήσουν σαφή εικόνα των αδυναμιών. 

 Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας του 

κλάδου τροφίμων για την αξιολόγηση οποιουδήποτε συστατικού, προϊόντος ή εγκατάστασης για 

ευπάθεια σε απάτη.  

 Είναι διαθέσιμο για online χρήση εδώ ή λήψη εδώ, ενώ κυκλοφορεί και σε app. 

Σχετικά με τη online αξιολόγηση 

 Οι απαντήσεις που υποβάλλονται στην αξιολόγηση είναι εμπιστευτικές και ανώνυμες, και δεν 
είναι δυνατή η ταυτοποίηση ατόμων και οργανισμών από τις πληροφορίες που καταγράφονται. Οι 
απαντήσεις θα γενικευτούν και θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή συγκριτικής αξιολόγησης, 
έρευνας και ενδοεταιρικής πληροφόρησης.  

 Περισσότερες πληροφορίες για το εργαλείο παρέχονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο Food fraud 
vulnerability assessment θα βρείτε εδώ.  

 
Σχετικά με την οργάνωση SSAFE 
Η SSAFE είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση που βασίζεται στα μέλη της και έχει στόχο να 
προάγει τη διαρκή βελτίωση και παγκόσμια αποδοχή διεθνώς αναγνωρισμένων συστημάτων και 
προτύπων ασφάλειας τροφίμων μέσω συμπράξεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό που κάνει 
την SSAFE μοναδική είναι η έμφαση που δίνει στη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου τροφίμων –η συνεργασία της 
με την PwC αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο υλοποιεί το παγκόσμιο όραμά 
της. 
 
Αποστολή της SSAFE είναι να προάγει τη διαρκή βελτίωση και παγκόσμια αποδοχή διεθνώς 
αναγνωρισμένων συστημάτων και προτύπων ασφάλειας τροφίμων μέσω συμπράξεων του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα. Μάθετε περισσότερα στο www.ssafe-food.org. 
 
Σχετικά με την PwC και τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Αλυσίδας Εφοδιασμού και Αξιοπιστίας 
Τροφίμων της PwC 
Η PwC προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού και αξιοπιστίας 
τροφίμων. Η PwC δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση σε σχέση με την ασφάλεια οποιουδήποτε τροφίμου 
ή με το αποτέλεσμα οποιασδήποτε υπηρεσίας ή διαδικασίας που σχετίζεται με τρόφιμα. Το υλικό που 
παρέχεται και οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς 
γενικής πληροφόρησης. Δεν αποτελούν σύσταση ή συμβουλή ούτε αποτελούν επαρκή βάση για τη 
λήψη οποιασδήποτε απόφασης που σχετίζεται με θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας και αξιοπιστίας 
τροφίμων. Μάθετε ακόμα περισσότερα στην ιστοσελίδα www.pwc.com/foodsupplyservices 
 
Σχετικά με την PwC  
Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση 
σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 157 χώρες με περισσότερα από 208.000 
στελέχη που δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις ελεγκτικές, φορολογικές και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Πείτε μας τι έχει αξία για σας και μάθετε ακόμα 
περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.pwc.gr.   

https://ffv.pwc.com/vsat/#/
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http://www.pwc.com/foodsupplyservices
http://www.pwc.gr/


 
 
 
 

 

 

4 από 4 

Η επωνυμία ‘PwC’ αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών και/ή σε μία ή περισσότερες από τις 
εταιρείες μέλη, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες 
πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure.  
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