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Φερέγγσος και ενιαίος ελεγκτικός μητανισμός για την ασυάλεια των τρουίμων και την 

προστασία των καταναλωτών σε τρείς κινήσεις ματ 

   

ε ζπλέρεηα ηεο επηζηνιήο παξαίηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΦΔΣ θ. Ισάλλε Σζηάιηα, ηεο 

επηζηνιήο απάληεζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θ. ηαχξνπ Αξαρσβίηε 

αιιά θαη δειψζεψλ ηνπ ζε ΜΜΔ, φπνπ αλαδείρζεθαλ πάιη πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ 

δηαρξνληθά ην ρψξν ηνπ ειέγρνπ ησλ ηξνθίκσλ θαη ελ αλακνλή ηνπ νξηζκνχ λένπ Γ ζηνλ 

ΔΦΔΣ, εκείο νη εξγαδφκελνη ζηνλ ΔΦΔΣ, πνπ κνρζνχκε ηφζα ρξφληα γηα λα ππεξεηήζνπκε ηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θξνπζκάησλ λνζείαο θαη 

απάηεο θαη ηελ ελ γέλεη πξνάζπηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, κε λεθαιηφηεηα 

θαη ζπλαίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο, ζέινπκε λα επηζεκάλνπκε μαλά ηα αθφινπζα: 

 

1. Ο ΔΦΔΣ, ζπζηάζεθε κε ην Νφκν 2741/1999, (ΦΔΚ 199Α'), κε ζηφρν ηελ ελνπνίεζε ησλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη θπξίσο ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ φρη κφλν ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ζηε δπλαηφηεηα ζπλνιηθήο αμηνιφγεζήο ηνπ, 

κέζσ ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο πνπ νχησο ή άιισο αξκφδεη ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ 

καθξηά απφ ζπληερληαθέο αληηιήςεηο θαη απνθιεηζκνχο. 

Το εγσείπημα οςδέποηε ολοκληπώθηκε με αποηέλεζμα και μεηά ηην ίδπςζη ηος ΕΦΕΤ, ο 

έλεγσορ ηων ηποθίμων ζςσνά να αζκείηαι παπάλληλα και κςπίωρ ανεξάπηηηα από ηον ΕΦΕΤ, 

από Διεςθύνζειρ και Τμήμαηα άλλων Υποςπγείων και Φοπέων.  

2. Ο ΔΦΔΣ είλαη ππνζηειερσκέλνο θαζψο ζήκεξα ππεξεηνχλ κφλν 257 απφ ηνπο 488 

πξνβιεπφκελνπο ππαιιήινπο. 

Ενηούηοιρ, ακόμη και έηζι ο ΕΦΕΤ έσει να επιδείξει και ζςνεσίζει να πποζθέπει ένα ιδιαιηέπωρ 

ζημανηικό έπγο, ενώ ςπάπσει ζηαθεπά και η έξωθεν καλή μαπηςπία (π.σ. European Food 

Safety Authority, Health and Food Audits and Analysis ηηρ Ε.Ε. κλπ) κι αςηό σάπη ζηο 

υιλότιμο και ηην αυταπάρνηση ηων εργαζομένων ηος. 

3. Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΦΔΣ θαιχπηεη κφιηο θαη κεηά βίαο ηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο, 

κεηαηξέπνληαο εμ αλάγθεο ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζθνπνχ ηνπ, ηελ είζπξαμε πξνζηίκσλ θαη ηειψλ εθπαίδεπζεο, θαηάζηαζε ζεζκηθά 

αλεπίηξεπηε αιιά θαη νπηνπηθή. 

Είναι πποθανέρ όηι εκηόρ από ηην ανάγκη επιπλέον σπημαηοδόηηζηρ για ηην ςλοποίηζη ηος 

ζκοπού ηος, η αύξηζη ηος πποζωπικού ζςνδέεηαι άππηκηα και με ηην αύξηζη ηος 

πποϋπολογιζμού ηος θοπέα 

 

Ο Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θ. Αξαρσβίηεο, ζηηο δεκφζηεο δειψζεηο ηνπ 

αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ΔΦΔΣ γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ην ζεκαληηθφ έξγν πνπ έρεη 

επηηειέζεη θαη ηα δηαρξνληθά πξνβιήκαηα ππνζηειέρσζεο θαη ππνρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

αληηκεησπίδεη. 

 

Θεσξνχκε φηη ε ζεζκηθή ελίζρπζε θαη νινθιήξσζε ηνπ επηηειηθνχ θαη ζπληνληζηηθνχ ξφινπ ηνπ 

ΔΦΔΣ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηξείο θηλήζεηο: 

 

1. ην λφκν 4512/2018 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γηαξζξσηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ΜΔΡΟ 

Γ’: «Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επνπηείαο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο αγνξάο 
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πξντφλησλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε θάζε πινπνίεζεο, ζην πεδίν 

«Αζθάιεηα Σξνθίκνπ» ν ΔΦΔΣ λα νξηζηεί σο ε κνλαδηθή «Αξρή Οξγάλσζεο Δπνπηείαο θαη 

πληνληζκνχ». Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα αζθείηαη ν επηηειηθφο, ζπληνληζηηθφο θαη ειεγθηηθφο 

ξφινο ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ, ζε ζπλεξγαζία πξνθαλψο κε ηηο «Αξρέο Δθαξκνγήο 

Δπνπηείαο θαη Γηαρείξηζεο» πνπ ζα νξηζηνχλ ζην ίδην πεδίν θαη ζα ζπληνλίδνληαη απφ ηνλ 

ΔΦΔΣ. Δπίζεο, ζην πεδίν «Πξνζηαζία θαηαλαισηή θαη ζχλλνκε (ή πξνζήθνπζα) παξνρή 

ππεξεζηψλ» ν ΔΦΔΣ λα νξηζηεί σο «Αξρή Οξγάλσζεο Δπνπηείαο θαη πληνληζκνχ» γηα ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ απφ παξαπιάλεζε ζε ζέκαηα 

επηζήκαλζεο, λνζείαο ζηα ηξφθηκα. 

2. Άκεζε πινπνίεζε ησλ κεηαηάμεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαηά ηε «10ε Πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πιήξσζε πελήληα νρηψ (58) ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. µε 

κεηαηάμεηο - απνζπάζεηο ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.∆.∆.» θαη άκεζε πξνθήξπμε 

επηπιένλ 100 ζέζεσλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ. 

3. Άκεζε αχμεζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΦΔΣ θαηά 2.000.000€ γηα ηελ αξηηφηεξε 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, κεηαθνξά ησλ θνλδπιίσλ κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα 

κεηαηαρζνχλ ζηνλ ΔΦΔΣ θαη πξφβιεςε πνζνχ κηζζνδνζίαο γηα ηηο λέεο πξνζιήςεηο. 

 

Μηα θνξπθαία νξρήζηξα ραξαθηεξίδεηαη εθηφο απφ ην πςειφ επίπεδν ησλ κνπζηθψλ πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καέζηξνπ ηεο. Η δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

πξσηίζησο ηεο αζθάιεηαο ησλ παξαγφκελσλ ηξνθίκσλ, ε θαηαπνιέκεζε ησλ θξνπζκάησλ 

λνζείαο θαη ε ελ γέλεη πξνάζπηζε ηεο πγείαο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζέκαηα 

δηαηξνθήο, αμίδνπλ ηνλ θνξπθαίν καέζηξν, ζέζε πνπ δηθαησκαηηθά (φπσο πξνβιέπεη ε 

λνκνζεζία αιιά θαη επηπιένλ ιφγσ ηεο πνιχρξνλεο ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίαο) αλήθεη ζηνλ 

ΔΦΔΣ. 
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