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Αθήνα, 19  Ιουλίου 2011 
 
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, 
 
Όπως ήδη γνωρίζετε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέλαβε με δημόσια 
ανακοίνωσή του, από τον Φεβρουάριο του 2011, την υποχρέωση σχεδιασμού κρατικού σήματος 
για τη μη χρήση μεταλλαγμένων, στα ζωικά προϊόντα. Το σχετικό πρότυπο, Agro 7, όπως 
σχεδιάστηκε από την αρμόδια τεχνική επιτροπή, έχει ήδη τεθεί σε δημόσια κρίση, για διάστημα 2 
μηνών. Η διαδικασία της δημόσιας κρίσης λήγει στις 8 Αυγούστου 2011.  
 
Στο πλαίσιο των νέων σας καθηκόντων αντιλαμβάνεστε ότι  το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων οφείλει να ανταποκριθεί άμεσα στην πολύχρονη απαίτηση  της Greenpeace, αλλά 
κυρίως των χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, που ζητούν σήμανση για μη μεταλλαγμένα στη 
συσκευασία των ζωικών προϊόντων, ώστε να γνωρίζουν αν προμηθεύονται μεταλλαγμένα ή όχι.  
 
Στη χώρα μας, τα μεταλλαγμένα εντοπίζονται κυρίως στις ζωοτροφές, με αποτέλεσμα οι Έλληνες 
καταναλωτές ζωικών προϊόντων να αποτελούν εν δυνάμει καταναλωτές μεταλλαγμένων και 
μάλιστα εν αγνοία τους,  χάνοντας έτσι το δικαίωμα στην επιλογή.   Οι εταιρείες παραγωγής 
ζωικών προϊόντων της χώρας, με στόχο να ικανοποιήσουν το αίτημα των καταναλωτών, 
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο έχοντας πλέον εξασφαλίσει παραγωγή ελεύθερη από 
μεταλλαγμένα, όπως οι ίδιες υποστηρίζουν.  
 
Η σήμανση στη συσκευασία συνιστά, πράξη ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Σας υπενθυμίζουμε 
πως ο καθορισμός του εν λόγω προτύπου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
εμπίπτει πλήρως στο ρόλο της Πολιτείας στα θέματα προστασίας των πολιτών.  
 
Με την εφαρμογή του προτύπου, θα υπάρξουν άμεσα και ορατά οφέλη για την κοινωνία και την 
οικονομία της χώρας. Το κράτος θα μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο μιας παραγωγής ελεύθερης 
από μεταλλαγμένα, τα ελληνικά ζωικά προϊόντα με σήμανση θα αποκτήσουν το απαραίτητο 
συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι αντιστοίχων που σύντομα θα εισαχθούν και στη χώρα μας, ενώ 
θα διασφαλιστεί και το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του καταναλωτή στην επιλογή. 
 
Εφ’ όσον οι καταναλωτές απαιτούν και οι εταιρίες μπορούν, θα είναι τουλάχιστον παράλογο 
αν το υπουργείο, ενώ δεσμεύτηκε για τη δημιουργία ενός πλήρους προτύπου ελέγχου 
περί μη χρήσης μεταλλαγμένων ζωοτροφών -που ασφαλώς θα συμπεριλαμβάνει τη θετική 
σήμανση στη συσκευασία του τελικού προϊόντος- καθυστερήσει περαιτέρω στην υλοποίηση 
του Agro 7, μετά το πέρας της δημόσιας κρίσης. 
Σας επισημαίνουμε κύριε Υφυπουργέ, πως στόχος του προτύπου Agro 7, είναι η δημιουργία ενός 
προαιρετικού εθνικού κρατικού σήματος, το οποίο για να χαρακτηριστεί επιτυχημένο, θα πρέπει 
απαραιτήτως να είναι ουσιαστικό, αξιόπιστο, ρεαλιστικό, λειτουργικό και βιώσιμο. Μόνον έτσι, 
μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα και να να υιοθετηθεί από όσο το δυνατόν 
περισσότερες εταιρίες. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό, δεν θα είναι αποδεκτό από τη Greenpeace 
ούτε φυσικά από τους Έλληνες καταναλωτές. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Αλεξία Βουρεξάκη 
Υπεύθυνη εκστρατείας ενάντια στα Μεταλλαγμένα 
Ελληνικό γραφείο της Greenpeace 




