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Λευκωσία, 1 Ιουνίου 2022 
 

 
Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Εκστρατεία EUChooseSafeFood της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 

των Τροφίμων (EFSA) 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την Εκστρατεία EUChooseSafeFood της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) η οποία άρχισε την 31η Μαΐου 2022 στην 
Κύπρο. 
 
Σκοπός της Εκστρατείας είναι να ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους να λαμβάνουν ενημερωμένες 
επιλογές τροφίμων εξηγώντας τον κρίσιμο ρόλο της επιστήμης στην ασφάλεια των τροφίμων 
μέσω της παροχής πρακτικών και πληροφορίων όπως βοήθεια στην αποκρυπτογράφηση των 
ετικετών και την κατανόηση των πρόσθετων στα τρόφιμα μέχρι και την παροχή συμβουλών 
για την προετοιμασία και την αποθήκευση των τροφίμων.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εν λόγο 
εκστρατείας πατώντας εδώ.  
 
Επισυνάπτεται αυτούσιο το Δελτίο Τύπου της Εκστρατείας.  
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης, 
Καινοτομίας και Περιβάλλοντος 
για Γενικό Γραμματέα. 
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http://www.ccci.org.cy/
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PRESS RELEASE  

Η Κύπρος συμμετέχει στην εκστρατεία EUChooseSafeFood με την Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για να βοηθήσει τους 
καταναλωτές να μάθουν για την ασφάλεια των τροφίμων 

31 Μαΐου 2022 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της «τελικής ημερομηνίας ανάλωσης» και της «ημερομηνίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας» στις ετικέτες τροφίμων; Υπάρχουν κανόνες υγιεινής τροφίμων που μπορώ να 
τηρήσω στο σπίτι για να διασφαλίσω ότι η οικογένειά μου είναι ασφαλής; Πρέπει να ανησυχώ για τα 
πρόσθετα τροφίμων;  

Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που θέτουν οι ευρωπαίοι καταναλωτές τις οποίες έρχεται να 
απαντήσει η εκστρατεία #EUChooseSafeFood μεταφράζοντας την επιστήμη πίσω από την ασφάλεια 
των τροφίμων στην ΕΕ σε χρήσιμες πληροφορίες για τις καθημερινές τους επιλογές τροφίμων. Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η επιστήμη μοιράζεται αυτή την ευθύνη με τους πολίτες διασφαλίζοντας ότι, ό,τι 
κι αν επιλέξετε να καταναλώσετε έχει αξιολογηθεί ως ασφαλές. 

Η βοήθεια προς τους καταναλωτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις 
καθημερινές διατροφικές επιλογές αποτελεί το επίκεντρο της εκστρατείας #EUChooseSafeFood. 
Αυτή η εκστρατεία, σε όλη την ΕΕ, που ξεκινά σήμερα στη Κύπρο, στοχεύει να ενθαρρύνει τους 
Ευρωπαίους να λάβουν ενημερωμένες επιλογές τροφίμων εξηγώντας τον κρίσιμο ρόλο της 
επιστήμης στην ασφάλεια των τροφίμων. Προσφέρει πρακτικές και προσβάσιμες πληροφορίες στους 
καταναλωτές, από τη βοήθεια στην αποκρυπτογράφηση των ετικετών και την κατανόηση των 
πρόσθετων στα τρόφιμα μέχρι την παροχή συμβουλών για την προετοιμασία και την αποθήκευση 
τροφίμων. 

Το #EUChooseSafeFood διανύει τη δεύτερη χρονιά του σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στηρίζοντας την 
επιτυχία του επεκτείνοντας το φάσμα των θεμάτων που καλύπτει η εκστρατεία. Φέτος οι 
καταναλωτές θα μπορούν να μάθουν για την υγεία των φυτών, τα νέα τρόφιμα και τα συμπληρώματα 
διατροφής, για να συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις όσον αφορά τα τρόφιμα. 

Η εργαλειοθήκη #EUChooseSafeFood που περιλαμβάνει γραφικά, ταινίες μικρού μήκους και 
αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε διάφορες γλώσσες είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της 
εκστρατείας, διευκολύνοντας τις εθνικές αρχές και τις ενώσεις να συμμετέχουν στην εκστρατεία. 

Ο υπουργός Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας κος Μιχάλης Χατζηπαντέλα ανέφερε πως «Η 
προστασία της υγείας των πολιτών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της πολιτείας και συνδέεται 
άμεσα και με την ασφάλεια των τροφίμων. Οι αρμόδιες Αρχές του Κράτους, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φροντίζουν σε συνεχή βάση για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας των τροφίμων που φτάνουν στο πιάτο του καταναλωτή. Ως Υπουργείο Υγείας, 
ενθαρρύνουμε τους πολίτες να κάνουν τις επιλογές τους στα τρόφιμα με σιγουριά και εμπιστοσύνη, 
έχοντας υπόψιν ότι η ασφάλεια των τροφίμων βασίζεται στην επιστήμη. Είμαι αισιόδοξος ότι η 
εκστρατεία αυτή στην χώρα μας θα συνδράμει σημαντικά, τόσο στην σωστή ενημέρωση του κοινού, 
όσο και στην ενδυνάμωση της αντίληψης σε θέματα ασφάλειας τροφίμων.» 

 

Ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κος Κώστας Καδής χαιρέτισε την 
έναρξη της εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών και πρόσθεσε: «Αναμένω ότι θα συμβάλει 



καθοριστικά στην αύξηση των δυνατοτήτων των καταναλωτών για επιλογή υγειονομικά ασφαλών 
και ποιοτικά κατάλληλων τροφίμων. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με την 
ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία της δημόσιας υγείας, αποτελεί έναν από τους κύριους 
στόχους της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το «Αγρόκτημα στο Πιάτο». Η εν λόγω 
επιδίωξη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ). Προς την κατεύθυνση αυτή, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του ΥΓΑΑΠ, 
διασφαλίζουν, μέσω αυστηρών και συστηματικών ελέγχων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, 
από τη φάρμα έως και το τραπέζι του καταναλωτή, τη διάθεση στην αγορά υγειονομικά ασφαλών 
και ποιοτικά κατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης που έχουν παραχθεί με φιλικές προς το 
περιβάλλον πρακτικές. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, την αρμοδιότητα έχουν οι Υγειονομικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.»  

O κος Καδής συγχάρηκε την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων για την πρωτοβουλία της καθώς 
και όλους όσοι συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση της. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood  

Επικοινωνία Τύπου της EFSA: 
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της EFSA (EFSA Media Relations Office) 
Τηλ.: +39 0521 036 149 
E-mail: press@efsa.europa.eu  
 
Επικοινωνία Τύπου Κύπρου: 
Χαριτίνη Φρεναρίτου 
Ανώτερη Χημικός 
Επικοινωνία/ Ευρωπαϊκά & Διεθνή Θέματα/Διεθνής Συνεργασία 
Γενικό Χημείο του Κράτους, Υπουργείο Υγείας 
Τηλ: +357-22809163 
Email: cfrenaritou@sgl.moh.gov.cy  
Ιστοσελίδα: www.moh.gov.cy/sgl  
 

Σχετικά με την EFSA 

Η EFSA είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
λειτουργεί ανεξάρτητα από τα ευρωπαϊκά νομοθετικά και εκτελεστικά όργανα (Επιτροπή, 
Συμβούλιο, Κοινοβούλιο) και κράτη μέλη της ΕΕ. 

Δημιουργήθηκε το 2002 με βάση τον Γενικό Κανονισμό για τα Τρόφιμα της ΕΕ– Κανονισμός 178/2002 
έπειτα από μια σειρά διατροφικών κρίσεων στα τέλη της δεκαετίας του 1990 για να αποτελέσει πηγή 
επιστημονικών συμβουλών και επικοινωνίας σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την 
τροφική αλυσίδα.  
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