ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΕΒΨ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)
Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011, η Ελληνική Ένωση Βιοµηχανιών Ψύχους, σε
συνέχεια της δραστηριότητας Lobbying που έχει ξεκινήσει, πραγµατοποίησε επίσκεψη στον
Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), για µια πρώτη απόπειρα να ανοίξει ο διάλογος για
θέµατα που αφορούν στον κλάδο. Συγκεκριµένα, ο νέος Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Robert
McNamara και η επιστηµονική συνεργάτης της Ένωσης κα. Έρικα Ντάβου συνάντησαν τον
κ. Π.Αξιώτη, υπεύθυνο Πιστοποιήσεων του ΕΦΕΤ, και συζήτησαν θέµατα φλέγοντα για τον
κλάδο. Υπενθυµίζεται πως η Ένωση στο παρελθόν και συγκεκριµένα το έτος 2003, είχε
ενεργό συµµετοχή στην εκπόνηση του ευρείας εφαρµογής ΄΄Οδηγού Υγιεινής για
Αποθηκεύσεις και ∆ιανοµές΄΄, ο οποίος είναι το αποτέλεσµα των επίπονων και επίµονων
προσπαθειών του πρώην προέδρου της Ένωσης κ. Νίκου Χαριτωνίδη, σε συνεργασία µε την
Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή που ορίστηκε από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΦΕΤ, και
αποτελούνταν από εξέχουσες προσωπικότητες του ακαδηµαϊκού και επιστηµονικού χώρου,
καθώς και από τον ίδιο τον κ.Αξιώτη που έλαβε µέρος ως ειδικός επιστήµονας του ΕΦΕΤ σε
θέµατα HACCP.
Το πρώτο καίριο θέµα που τέθηκε, ήταν ποιος είναι τελικά ο αριθµός και το είδος
των πιστοποιητικών που πρέπει να συγκεντρώσει µια Βιοµηχανία ψύχους για να θεωρείται
η λειτουργία της νόµιµη και να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις από διάφορους φορείς
που κατά καιρούς ζητούν πιστοποιητικά σωστής λειτουργίας χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτού αποτελεί πιστοποιητικό που ζητήθηκε σε συναδέλφους
από τη ∆ηµαρχεία της περιοχής τους. Ο κ.Αξιώτης δήλωσε γνώστης του προβλήµατος, µας
ενηµέρωσε πως το σύστηµα πιστοποιήσεων αλλάζει για µια ακόµα φορά και η ευθύνη περνάει
πλέον στις Νοµαρχίες, είναι όµως µια αλλαγή της οποίας η εφαρµογή όπως επισήµανε µπορεί
να είναι µακροπρόθεσµη όπως και πολλές άλλες. Άκουσε µε µεγάλη προθυµία τις απόψεις
µας, ενώ δεσµεύτηκε να µας κρατά ενήµερους για το θέµα, ξεκαθαρίζοντας πως και ο ΕΦΕΤ
βρίσκεται σε κατάσταση αναµονής.
Το δεύτερο θέµα που συζητήθηκε, ήταν το όριο των αρµοδιοτήτων του
Υγειονοµικού, η χρηστικότητα και αναγκαιότητα του πιστοποιητικού που παρέχει σε µια
Βιοµηχανία Ψύχους και ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων του από εκείνες του ΕΦΕΤ. Σε αυτό
το πρόβληµα, ο κ.Αξιώτης επισήµανε πως το πιστοποιητικό του Υγειονοµικού είναι λογικό να
απαιτείται σε µια Ψυκτική αποθήκη, συµφώνησε όµως πως η εφαρµογή της πιστοποίησης που
δεν διαχωρίζει σαφείς διαφορές µεταξύ των επιχειρήσεων µε διαφορετικές υπηρεσίες ( είναι
συχνό το φαινόµενο πρόχειρης σύγκρισης των κανόνων υγιεινής σε µια ψυκτική αποθήκη µε
έναν χώρο συνεστίασης ή ένα φούρνο που ουδεµία σχέση έχουν ως προς τις παρεχόµενες
υπηρεσίες και προϊόντα) είναι αβάσιµη και µόνο σύγχυση προκαλεί. Επισήµανε επίσης πως οι
δυο φορείς ( ΕΦΕΤ και Υγειονοµικό ) ουσιαστικά λειτουργούν ξεχωριστά, αν και όλα θα
έπρεπε να λειτουργούν κάτω από την οµπρέλα του ΕΦΕΤ.
Στη συζήτηση ήταν εµφανής η συµφωνία στη δυσκολία εφαρµογής µιας ενιαίας
πολιτικής πιστοποιήσεων και υπήρξε θετικό κλίµα συνεργασίας µε την Ένωση για
αµφίδροµη βοήθεια και πληροφόρηση ώστε να µπορέσει στο µέλλον να ξεκαθαρίσει το τοπίο
σχετικά µε µια αντικειµενικά και καθ’όλα νόµιµη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου.

Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν η επικουρία στις ∆ηµόσιες Αρχές, για την απλοποίηση
του συστήµατος και την ικανοποίηση της Νοµοθεσίας µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Η
συγκεκριµένη συνάντηση αποτέλεσε µια ακόµα άµεση επαφή µε έναν σηµαντικό αρµόδιο
φορέα που διαχειρίζεται αρκετά θέµατα του Κλάδου µας. Η Ένωση συνεχίζει µε ένα
ακόµα βήµα το έργο µε το οποίο έχει δεσµευτεί απέναντι στα µέλη της, και µε
εφαλτήριο τη θετική ανταπόκριση του ΕΦΕΤ στην προσπάθειά της, θα συνεχίσει τις επαφές
της για τη δηµιουργία µιας γερής βάσης που θα εδραιώσει την παρουσία των µελών
της στους αρµόδιους φορείς της πολιτείας που ασχολούνται άµεσα ή έµµεσα µε
θέµατά που αφορούν στην ψυκτική αλυσίδα.
∆ια τούτο, κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η άποψη όλων των µελών επί του θέµατος,
καθώς η γνώµη του καθενός βαρύνει την έκβαση του αποτελέσµατος.
Παρακαλείστε θερµά όπως αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@cold.org.gr
µια απάντηση στην Ένωση µε τη γνώµη σας σχετικά µε το
παραπάνω θέµα µέχρι την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011 για να βοηθήσετε
στην ενηµέρωση και στη δηµιουργία µιας συνολικής γνώµης επί του θέµατος ώστε
να µπορέσει να προωθηθεί εγκαίρως στο φορέα.
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