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Θέκα: «Τπνβνιή παξαίηεζεο από ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ ηνπ ΕΦΕΣ»  
 
 

Κύξηε Τπνπξγέ, 
 
Σε ζπλέρεηα ηεο πξνθνξηθήο παξαίηεζεο πνπ ζαο είρα ππνβάιεη ζηηο 19 Οθησβξίνπ όπνπ, θαηά 

ηελ ζπλάληεζή καο ζην γξαθείν ζαο, είρα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή κνπ από ηε ζέζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ ΔΣ ηνπ ΕΦΕΤ, ζαο ππνβάισ θαη γξαπηώο ηελ παξαίηεζή κνπ όπσο κνπ δεηήζαηε. 

 

Θα ήζεια, όκσο, λα αλαθέξσ θαη ηνπο ιόγνπο πνπ κε νδήγεζαλ ζηελ απόθαζε απηή, αξθεηνύο 

από ηνπο νπνίνπο ζαο είρα θαη ηόηε παξαζέζεη. Παξά ην γεγνλόο όηη ζε ιίγν θιείλσ 6 ρξόληα ζην 

ηηκόλη ηνπ ΕΦΕΤ, ε παξνπζία θαη ελαζρόιεζή κνπ κε ηα ζέκαηα ηνπ θνξέα θαη ηνπ ηνκέα ησλ 

ηξνθίκσλ ήηαλ ζπλερήο, θαζεκεξηλή, ππεύζπλε θαη ζύκθσλα κε όιεο ηηο αληηθεηκεληθέο 

ελδείμεηο επηηπρήο, παξά ηα πνιύ ζεκαληηθά εκπόδηα πνπ αληηκεηώπηζα αιιά θαη ηελ πιήξε 

αδηαθνξία ηνπ επνπηεύνληνο Υπνπξγείνπ (ΥΠΑΑΤ) λα ππνβνεζήζεη ην έξγν ελόο ηόζν 

ζεκαληηθνύ θνξέα όπσο ν ΕΦΕΤ. Καη ζα κπνξνύζα λα είρα αιιάμεη απόθαζε θαη λα παξακείλσ 

κέρξη ην ηέινο ηεο ζεηείαο κνπ (Μάηνο 2019), αλ από ηηο πξώηεο κέξεο ηεο δηθήο ζαο παξνπζίαο 

δηαθαηλόηαλ έζησ θαη ε ειάρηζηε πξόζεζε γηα κία άιιε πνξεία. 

 

Η ηύρε πνπ ην ΤΠΑΑΣ επηθύιαμε ζηνλ ΕΦΕΣ  

 

- Παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηέο κνπ από ην 2013, δελ ηνπνζεηήζεθε Γεληθόο 

Δηεπζπληήο θαη νύηε ηώξα θαίλεηαη εθηθηό. Απηό είρε ζαλ επαθόινπζν ηελ ύπαξμε πνιιώλ 
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πξνβιεκάησλ δηνηθεηηθνύ θαη ζπληνληζηηθνύ ραξαθηήξα πνπ δπζρέξαηλαλ ζεκαληηθά ην έξγν 

ηεο Δηνίθεζεο. 

- Παξά ηελ θξαπγαιέα έιιεηςε πξνζσπηθνύ ζηνλ ΕΦΕΤ, ππήξμε εκπάξγθν από πιεπξάο 

πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ΥΠΑΑΤ, όηαλ δεθάδεο ππάιιεινη από δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη θνξείο 

αηηήζεθαλ ηελ κεηαθίλεζή ηνπο ζηνλ ΕΦΕΤ από ην 2016 κέρξη ζήκεξα. Τν ππάξρνλ πξνζσπηθό 

είλαη θαηά 47% ιηγόηεξν από ην πξνβιεπόκελν (257 αληί γηα 488), ππάξρνπλ πνιιά ζεκαληηθά 

Τκήκαηα ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο κε 2 ππαιιήινπο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο είλαη πξντζηάκελνο 

ελώ ππάξρνπλ πνιιέο Πεξηθεξεηαθέο Δ/λζεηο πνπ δελ έρνπλ αθόκα ηδξπζεί θαη άιιεο πνπ είλαη 

αξθεηά ππνζηειερσκέλεο. Όια απηά καο ζηεξνύλ ηελ δπλαηόηεηα λα θαηαγξαθνύκε κεηαμύ 

ησλ θνξπθαίσλ ειεγθηηθώλ θνξέσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ ζε επίπεδν ΕΕ. Παξά ηα ζρεηηθά 

ζεκεηώκαηα κνπ γηα δσηηθήο ζεκαζίαο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο 

πγείαο, ππήξμαλ ζήκεξα δεζκεύζεηο ζαο γηα πξνζσπηθό γηα άιιεο ππεξεζίεο ηνπ ΥΠΑΑΤ αιιά 

όρη γηα ηνλ ΕΦΕΤ, επηβεβαηώλνληαο ηελ πεπνίζεζή κνπ όηη ν ΕΦΕΤ δελ είλαη ζηηο πξνηεξαηόηεηεο 

ηνπ ΥΠΑΑΤ θαη δελ έρεη γίλεη αθόκα αληηιεπηόο ν ξόινο ηνπ θαη ε ζεκαληηθόηεηά ηνπ.  

- Η ρξεκαηνδόηεζε από ην Υπνπξγείν θαιύπηεη κόλν ηηο κηζζνινγηθέο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνύ, 

νη δξάζεηο θαη νη ινηπέο δαπάλεο θαιύπηνληαη από εηζπξαηηόκελα πξόζηηκα θαη ηέιε πνπ είλαη 

παληειώο αλεπαξθή. Απηό επηβεβαηώλεη ηελ εληύπσζε όηη γηα ην ΥΠΑΑΤ ν ΕΦΕΤ είλαη ηξίηεο 

θαηεγνξίαο νξγαληζκόο. 

- Τν λέν νξγαλόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ δεκηνπξγεί λέεο 

επηθαιύςεηο όρη κόλν κε ηνλ ΕΦΕΤ αιιά αθόκα θαη εληόο ηνπ Υπνπξγείνπ. Απηό ζηελ πξάμε 

ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηνπ ΕΦΕΤ θαη επηηείλεη ην πλεύκα αληηπαξάζεζεο θαη αλνξζνινγηθήο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο. 

- Παξά ηηο δεθάδεο ησλ ελεκεξσηηθώλ ζεκεησκάησλ δηαρξνληθά πξνο ην ζύλνιν ηεο πνιηηηθήο 

εγεζίαο, αιιά θαη ηηο πξνθνξηθέο ελεκεξώζεηο, όπνπ επηζεκαίλνληαη κε ηνλ πην γιαθπξό ηξόπν 

ηα πξνβιήκαηα θαη πξνηείλνληαη ιύζεηο, απνηέιεζκα κέρξη ζήκεξα δελ ππήξμε, θάηη πνπ ελίζρπε 

ηηο γεληθόηεξεο εληππώζεηο πεξί απαμίαο. 

- Παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο γηα ηνλ ζθνπό απηό πξνηάζεηο, ππήξμε πιήξεο απνπζία 

ζεζκνζεηεκέλνπ ζπληνληζκνύ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, όπσο απηόο νξίδεηαη 

από ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία (από ην αγξόθηεκα ζην ηξαπέδη ηνπ θαηαλαισηή). Απηό είρε ζαλ 

απνηέιεζκα αδπλακία ζπιινγηθήο ιεηηνπξγίαο, δεκηνπξγία επηθαιύςεσλ θαη δπζιεηηνπξγία ζην 

ηειηθό απνηέιεζκα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ηνκέα από πιεπξάο ΥΠΑΑΤ. 

- Από ηηο κέρξη ηώξα ζπλαληήζεηο καο, απνθόκηζα ηελ εληύπσζε ύπαξμεο κηαο κε ζαθνύο 

άπνςεο γηα ηνλ ξόιν ησλ δηαθόξσλ θνξέσλ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ αληίζηνηρσλ ειέγρσλ κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη ζύγρπζε θαη λα ηίζεηαη ζην επίθεληξν ε πξσηνγελήο παξαγσγή, νη 

παξαγσγνί θαη ην εηζόδεκά ηνπο θαη όρη παξάιιεια θαη ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ε δεκόζηα 

πγεία θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ επηβεβαηώλνληαο ηνπο θόβνπο κνπ γηα ηελ ηύρε πνπ 

επηθπιάζζεηε ζηνλ ΕΦΕΤ.  

Πνιιέο θνξέο έρσ ζε δεκόζηεο παξεκβάζεηο κνπ πξνζπαζήζεη λα πείζσ επηρεηξεκαηνινγώληαο 

πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε, όηη ε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, ε αλαζπγθξόηεζή ηεο θαη ε 

πξνζηαζία ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγώλ πεξλάεη κέζα από ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο, 
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ηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ γεσξγηθώλ 

πξντόλησλ θαη ηξνθίκσλ θαη γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ελόο θεξέγγπνπ ειεγθηηθνύ 

κεραληζκνύ πνπ ζα δηεπθνιύλεη ηελ πξόζβαζε ησλ ηξνθίκσλ ζηηο αγνξέο θαη ζα αλνίγεη λένπο 

νξίδνληεο ζηηο εμαγσγέο. 

Από ηελ ζηηγκή, ινηπόλ, πνπ δελ έρεη γίλεη αθόκα αληηιεπηόο ν ξόινο θαη ε ζεκαληηθόηεηα ηνπ 

ΕΦΕΤ από ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΥΠΑΑΤ θαη θαίλεηαη όηη νη ρεηξόηεξεο κέξεο γηα ηνλ ΕΦΕΤ 

είλαη κπξνζηά καο κε επαθόινπζν κηα ελδερόκελε παξέθθιηζε από ην θύξην έξγν ηνπ ρσξίο 

θακία πιένλ αληίδξαζε από ηελ λέα Δηνίθεζή ηνπ, ίζσο, γηα ηελ δηάζσζε ηνπ ζεκαληηθνύ κέρξη 

ζήκεξα έξγνπ πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο 

ηνπ θαηαλαισηή θαη παξά ην γεγνλόο όηη απηό δελ ζπκβαδίδεη κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο 

ΕΕ, ηίζεηαη εμ αληηθεηκέλνπ ζέκα κεηαθίλεζεο ηνπ ΕΦΕΣ ζε άιιν Τπνπξγείν (π.ρ. Τπ. 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο), όπνπ ζα βξεη ην θαηάιιειν θιίκα θαη ζα κπνξέζεη λα 

νινθιεξώζεη αλεκπόδηζηνο ηελ αλάπηπμή ηνπ θαη λα πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία, ηηο επηρεηξήζεηο, 

ηελ αγνξά θαη ηνλ θαηαλαισηή ην ζεκαληηθό έξγν ηνπ.   

 

- Τν βαζηθό ζπκπέξαζκα είλαη όηη ν ΕΦΕΤ δελ απνηεινύζε θαη δελ απνηειεί επ' νπδελί 

πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΥΠΑΑΤ θη απηόο είλαη ν έλαο βαζηθόο ιόγνο ηεο 

απόθαζήο κνπ λα απνρσξήζσ θαη λα δεηήζσ ηελ αληηθαηάζηαζή κνπ. 

Οθείισ, όκσο, λα παξαηεξήζσ όηη παξά ηα αλαθεξζέληα πξνβιήκαηα θαη ηελ κε δηάθνξνπο 

ηξόπνπο ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ππνλόκεπζεο ηνπ ξόινπ ηνπ, ν ΕΦΕΤ θαηεγξάθε ζηελ 

ζπλείδεζε ησλ πνιηηώλ θαη ησλ θαηαλαισηώλ ζαλ ν θνξέαο εθείλνο πνπ πξνζηαηεύεη ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο. Αιιά θαη ζην επίπεδν ησλ επηρεηξήζεσλ, θαηεγξάθε ζαλ ν θνξέαο πνπ 

ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ βειηίσζε πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ, πξνζθέξνληαο 

έλα έξγν αμηνπξόζεθην θαη δπζαλάινγν ησλ αληηθεηκεληθώλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 

 

Αληηκεηώπηζε πξνβαιιόκελσλ επηθαιύςεσλ αξκνδηνηήησλ από άιια Τπνπξγεία 

 

Καη ζαλ λα κελ έθηαλαλ όια απηά πνπ είρακε λα αληηκεησπίζνπκε κέζα ζην Υπνπξγείν, 

εκθαλίζηεθαλ από ην 2016 ηάζεηο ακθηζβήηεζεο ηνπ ξόινπ ηνπ ΥΠΑΑΤ θαη ηνπ ΕΦΕΤ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ. Παξά ηελ πάξνδν 18 εηώλ από ην 2000 ζηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζηελ 

κελ ΕΕ ζεκειηώζεθε ν λένο ηξόπνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ από ην αγξόθηεκα 

ζην ηξαπέδη ηνπ θαηαλαισηή, ζηελ δε ρώξα καο ν ΕΦΕΤ θαηαμηώζεθε ζαλ ν θύξηνο θαη 

απνθιεηζηηθόο θνξέαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα ηξόθηκα θαη ζπληνλίδεη θαη επνπηεύεη ηνπο ειέγρνπο 

ηξνθίκσλ, δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο επηρεηξνύλ λα θξελάξνπλ ηηο ζύγρξνλεο 

εμειίμεηο θαη λα επαλέιζνπκε ζην θαζεζηώο ηεο πνιπλνκίαο, επηθάιπςεο, πνιπδηάζπαζεο θαη 

πιήξνπο ζύγρπζεο ζηελ αγνξά κε πνιύ δπζκελή απνηειέζκαηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ 

θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Να επαλέιζνπκε, δειαδή, ζηηο ζπλζήθεο ηνπ ηέινπο ηεο 10εηίαο ηνπ 

1990 πνπ επέβαιαλ ηόηε ηελ ίδξπζε ηνπ ΕΦΕΤ. Σεκεηώλνπκε όηη ελώ ε ίδξπζε ηνπ ΕΦΕΤ ην 

1999 έγηλε κε ζθνπό λα αλαζπγθξνηεζνύλ θαη λα ελνπνηεζνύλ νη πνιπδηαζπαζκέλνη θαη 
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ειιεηκκαηηθνί ειεγθηηθνί κεραληζκνί θαη λα αξζεί ε δηάρπζε ησλ ειέγρσλ ζε πνιπάξηζκα θέληξα 

επζύλεο κε αιιειεπηθαιππηόκελεο αξκνδηόηεηεο, εληνύηνηο αθόκε θαη ζήκεξα Υπνπξγεία όπσο 

ην Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη ην Υγείαο (αιιά θαη ην Οηθνλνκηθώλ ζε κηθξόηεξν βαζκό θαη 

βέβαηα ζε άιιν επίπεδν θαη ην ίδην ην ΥΠΑΑΤ), θαιππηόκελα πίζσ θαη από ην ξόιν ηεο 

Παγθόζκηαο Τξάπεδαο, έρνπλ επηδνζεί ζε λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο (Ν. 4512/2018 πεξί 

επνπηείαο νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ), ελ αγλνία ηνπ ΕΦΕΤ θαη ηνπ ΥΠΑΑΤ σο πξνο ην 

επηδησθόκελν απνηέιεζκα, νη νπνίεο ζα ζεκάλνπλ ηνλ πεξαηηέξσ θαηαθεξκαηηζκό ηνπ ηνκέα ηνπ 

ειέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο εληαίαο πξνζέγγηζεο ησλ ειέγρσλ ηεο αγξν-δηαηξνθηθήο 

αιπζίδαο, αλ δελ ππάξμεη ζην ηέινο ζώθξσλ αληηκεηώπηζε θπξίσο από πιεπξάο Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Γηα ην ηόζν ζνβαξό απηό ζέκα, ε αληίδξαζε ηεο λέαο πνιηηηθήο 

εγεζίαο ήηαλ από ριηαξή έσο αλύπαξθηε, ρσξίο αληίδξαζε ζηελ επηρεηξνύκελε απνδόκεζε ό,ηη 

ζεηηθνύ έρεη κέρξη ηώξα πξνθύςεη ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ κε ηελ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

ΕΦΕΤ. Γηα λα κελ πσ όηη ζε νξηζκέλεο ζηηγκέο, ζην όλνκα ηεο ζπλεξγαζίαο, δηαθαηλόηαλ θαη ε 

πξόζεζε απνδνρήο ηεο αλνξζνινγηθήο θαη νπηζζνδξνκηθήο απηήο πξνζπάζεηαο.  

Απηόο είλαη ν δεύηεξνο βαζηθόο ιόγνο ηεο απόθαζήο κνπ λα απνρσξήζσ θαη λα δεηήζσ 

ηελ αληηθαηάζηαζή κνπ. 

Σεκεηώλσ απηό πνπ ζαο είπα ζηηο 19.10 όηαλ δήηεζα ηελ αληηθαηάζηαζή κνπ, όηη εμαληιήζεθε 

θαη ην ηειεπηαίν ίρλνο αληνρήο θαη αλνρήο κνπ κπξνζηά ζε ηόζν θαη ηέηνην 

αλνξζνινγηζκό πνπ καο γπξίδεη 20 ρξόληα πίζσ. Καη απηό αθνξά όρη κόλν ηα άιια 

Τπνπξγεία αιιά θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ίδηνπ ηνπ ΤΠΑΑΣ. Δπζηπρώο, ε άγλνηα θαη ν 

εξαζηηερληζκόο είλαη θαθνί ζύκβνπινη. 

 

Σειηθά ζπκπεξάζκαηα 

Γηα ηνλ ΕΦΕΤ, δηαξθέο δεηνύκελν είλαη ε νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμήο ηνπ ώζηε λα παίμεη κε 

πιεξόηεηα ηνλ ζεκαληηθό ηνπ ξόιν ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ρσξίο, όκσο, κέρξη ζηηγκήο λα βξεη αληαπόθξηζε από ηελ πνιηηεία. 

Καη ν αγώλαο απηόο είλαη δπζηπρώο δηαρξνληθόο. 

Σηνλ ηνκέα απηόλ, ν θνξέαο έρεη λα επηδείμεη έλα επίπεδν νξγάλσζεο ησλ ειέγρσλ πνιύ πάλσ 

από ηνλ κέζν θνηλνηηθό όξν, κεδεληθέο ζπζηάζεηο από ηελ DG SANTE γηα ην πξνθίι ηεο ρώξαο 

ζηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηα εύζεκα ησλ δηεπαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ ησλ ηξνθίκσλ 

γηα ηνλ ηξόπν πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα πξάγκαηα.  

Τν λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ ηξνθηθή αιπζίδα αλζξώπσλ θαη δώσλ ζε επξσπατθό επίπεδν 

είλαη εληαίν όπσο εληαίνο θαη αδηάζπαζηνο είλαη θαη ν επίζεκνο έιεγρνο ηξνθίκσλ. Οπνηαδήπνηε 

δηαθνξνπνίεζε από ην ηζρύνλ πιαίζην (π.ρ. παξάιιειεο δξάζεηο άιισλ Υπνπξγείσλ γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ) κε νπνηνδήπνηε πξόζρεκα (πγεηνλνκηθέο 

δηαηάμεηο ή πξνζηαζία θαηαλαισηή) είλαη αλώθειε, ρσξίο αληηθείκελν θαη πέξαλ ηνπ γεγνλόηνο 

όηη δελ ζα έρεη λνκηκνπνηεηηθή θαη εμνπζηνδνηηθή βάζε, ζα δεκηνπξγήζεη πνιιαπιά πξνβιήκαηα 

θαη ζα απνζπληνλίζεη όρη κόλν ηνλ ΕΦΕΤ αιιά ζπλνιηθά ην ζύζηεκα επηζήκσλ ειέγρσλ ησλ 

ηξνθίκσλ. Απηνί, βέβαηα, πνπ ζα ππνζηνύλ ηηο κεγαιύηεξεο ζπλέπεηεο ζα είλαη νη ίδηεο νη 
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επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαη ηα θαηαζηήκαηα καδηθήο εζηίαζεο θαη δηάζεζεο ηξνθίκσλ 

ελώ όια απηά ζέηνπλ πξνθαλώο ζε θίλδπλν ηελ απνηειεζκαηηθή θαη νξζνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

θξάηνπο. 

 

Ο ΕΦΕΤ ηδξύζεθε θαη ιεηηνπξγεί κε βαζηθή αξκνδηόηεηα θαη επζύλε ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ, ηνκέα γηα ηνλ νπνίνλ θαηαζέηεη ζε εηήζηα βάζε ιεπηνκεξή απνινγηζκό θαη γηα ηνλ 

νπνίνλ θξίλεηαη. Τν ζεκαληηθό θαηά γεληθή νκνινγία έξγν πνπ επηηειεί ν ΕΦΕΤ ζηνλ ηνκέα 

απηόλ επηηπγράλεηαη ράξηο ζηνλ ππεξβάιινληα δήιν θαη ην επίπεδν ησλ ππαιιήισλ θαη 

ζηειερώλ ηνπ γηα ην νπνίν έξγν ζα αλακέλακε ηνπιάρηζηνλ ηηο δεκόζηεο επραξηζηίεο ηεο 

εγεζίαο ηνπ ΥΠΑΑΤ. Γηα λα κελ κηιήζσ γηα ηελ Δηνίθεζε πνπ ππό ηηο πξναλαθεξζείζεο πνιύ 

δύζθνιεο ζπλζήθεο παξαδίδεη έλαλ νξγαληζκό γηα ην έξγν ηνπ νπνίνπ, ζηνλ ηνκέα 

αξκνδηόηεηάο ηνπ, όινη κηινύλ κε ηα θαιύηεξα ιόγηα. Μαθάξη λα ηζρύεη ην ίδην θαη γηα ηνπο 

άιινπο νξγαληζκνύο θαη ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ.  

Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ επζύλε αληηκεηώπηζεο ησλ ειιελνπνηήζεσλ θαη ηνπ παξαεκπνξίνπ έρεη 

ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγεί ζην ΥΠΑΑΤ άιινο νξγαληζκόο ηνπ νπνίνπ ην έξγν επηθνπξεί ν ΕΦΕΤ ζην 

βαζκό πνπ ηνπ επηηξέπνπλ νη νξγαλσηηθέο ηνπ δπλαηόηεηεο θαη ζην πιαίζην κηαο 

θαινπξναίξεηεο ζπλεξγαζίαο. Παξάιιεια, ππάξρεη ε νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία γηα ηέηνηα ζέκαηα 

κε ην ΣΥΚΕΑΑΠ ηνπ Υπ. Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, πνπ παίδεη θεληξηθό ξόιν ζηνλ ζπληνληζκό 

θαη ηελ ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ ππεξεζηώλ ηνπ θξάηνπο.  

 

Μέζα από ηελ πνιύπιεπξε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηεζλέο γίγλεζζαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη πνηόηεηα 

ηεο δηαηξνθήο, ν ΕΦΕΤ κε ηνλ πνιπδηάζηαην ξόιν ηνπ αλαπηύζζεη γεληθέο θαη εηδηθέο δξάζεηο 

αθνινπζώληαο ηε ζεκειηαθή αθεηεξία ηεο ΕΕ όηη «ν θαζνξηζκόο θαη ε εθαξκνγή όισλ ησλ 

πνιηηηθώλ θαη δξάζεσλ ηεο Κνηλόηεηαο εμαζθαιίδεη πςεινύ επηπέδνπ πξνζηαζία ηεο πγείαο». 

Έηζη, ν ΕΦΕΤ ραξάζζεη  ζηξαηεγηθή ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηξνθήο ζε δύν άμνλεο, ν έλαο αθνξά ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή από βηνινγηθνύο, ρεκηθνύο ή άιινπο θηλδύλνπο, 

κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε πςειόηεξνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη ν δεύηεξνο αθνξά 

ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δηαηξνθήο κέζα από ηελ νπηηθή ηεο Δεκόζηαο Υγείαο σο ζεκαληηθνύ 

παξάγνληα γηα ηελ πγεία. 

 

Ειπίδσ ε δηθή κνπ παξαίηεζε θαη αληηθαηάζηαζε λα πηάζεη ηόπν θαη λα πξνζθέξεη ζηνλ θνξέα 

θαη ηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ ηελ δπλαηόηεηα λα ιεηηνπξγήζεη ζε λέα πιαίζηα ρσξίο ηα εκπόδηα 

πνπ νη αγθπιώζεηο ηνπ παξειζόληνο θαη ε αδπλακία θαηαλόεζεο ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ξόινπ ηνπ 

δεκηνπξγνύλ.  

 

     Ο  Πξόεδξνο Δ ηνπ ΕΦΕΣ 
 

      
     Ισάλλεο Σζηάιηαο  

 


