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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΣΕΒΕΚ 

 

ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2009 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕΒΕΚ 2008 – 2009 

 

Αναφέρονται στη συνέχεια οι σημαντικότερες δράσεις και παρεμβάσεις του ΣΕΒΕΚ, 

στην διάρκεια του παρελθόντος έτους και ειδικότερα από την περσινή μας Γ.Σ. μέχρι 

και σήμερα. 

 

1. ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 

1.1. Με την ΚΥΑ αριθμ. 322946/6.9.2007 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από 14/9/2007 θεσπίσθηκε η τήρηση 

ισοζυγίων για το χοίρειο κρέας. 

Το άρθρο 11 της ανωτέρω ΚΥΑ προέβλεπε ότι με Υπουργική Απόφαση του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες 

εφαρμογής της. 

Παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ κυκλοφόρησαν μεταξύ 

Νοεμβρίου 2007 και Ιουνίου 2008, δύο σχέδια Υπουργικής Απόφασης για τις 

λεπτομέρειες εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ, τελικά η εν λόγω Υ.Α. δεν εκδόθηκε 

ποτέ. 

Ο ΣΕΒΕΚ, αμέσως μετά την έκδοση της ΚΥΑ σε αλλεπάλληλα υπομνήματα τόνισε την 

αντίθεσή του για το περιεχόμενο αλλά και τη νομιμότητά της, δεδομένου ότι ρυθμίζει 

θέματα επισήμανσης που προβλέπονται από Κοινοτικές Οδηγίες (2000/13 περί 

επισήμανσης των τροφίμων) και ελέγχων σε τελικά προϊόντα που είναι αρμοδιότητα 

άλλων Υπουργείων κλπ. 

Αντί της έκδοσης Υπουργικής Απόφασης, το Υπ.ΑΑΤ προχώρησε με το άρθρο 11 του 

Ν. 3698/26.9.08 ΄΄Ρυμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις΄΄ στην 

σύσταση του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος – ΕΛΟΓΑΚ – στον οποίο 

ανέθεσε μεταξύ άλλων και ΄΄τη διενέργεια ισοζυγίων κρέατος (και όχι μόνο χοιρείου) 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η προέλευση και το είδος του παραγόμενου και 

διακινούμενου κρέατος΄΄. 

Η απαραίτητη Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. 282441/3.4.2009 για τις αρμοδιότητες 

και το ελεγκτικό έργο του ΕΛΟΓΑΚ εκδόθηκε και ισχύει από 3.4.2009. 
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Επιβάλλει την υποχρεωτική τήρηση και υποβολή μηνιαίου ισοζυγίου για :  

- Εμπορία 

- Διακίνηση 

- Τεμαχισμό 

- Τυποποίηση και παρασκευή κρεατοσκευασμάτων 

- Βόειου, χοίρειου και αιγοπρόβειου κρέατος 

και συγκεκριμένα :  

α) για την αναγραφή της καταγωγής – προέλευσης της πρώτης ύλης 

- από Ελλάδα (ΕΛΛΗΝ) 

- από χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΥΡ. ΕΝ.) ή 

- από τρίτη χώρα (Τ.Χ.) 

β) σε ποσότητες  

- αποθεμάτων έναρξης 

- αγορών 

- πωλήσεων – αναλώσεων 

- αποθεμάτων λήξεως  

γ) χωριστά για τις ποσότητες που προέρχονται 

- ως πρώτοι αγοραστές κρέατος 

- ως δεύτεροι ή μεταγενέστεροι αγοραστές. 

Οι ποσότητες που αγοράζονται μόνο ως πρώτη συναλλαγή από τους υπόχρεους, 

υπόκεινται σε καταβολή ειδικής εισφοράς ύψους 0,2% της αξίας του 

αγορασθέντος κρέατος. 

Σύμφωνα με την διατύπωση της ΚΥΑ, υπόχρεοι για την τήρηση των ισοζυγίων και για 

την αναγραφή της καταγωγής – προέλευσης του κρέατος είναι οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην εμπορία, διακίνηση, τεμαχισμό, τυποποίηση και παρασκευή 

κρεατοσκευασμάτων βόειου, χοίρειου και αιγοπρόβειου κρέατος. 

Δεν είναι υπόχρεοι τήρησης ισοζυγίων και αναγραφής της καταγωγής, όσοι παράγουν 

προϊόντα με βάση το κρέας. 

Το Δ.Σ. του ΣΕΒΕΚ μελετά τη νομική βάση της ΚΥΑ και των ρυθμίσεών της, για 

πιθανή προσφυγή, με κατ΄ αρχήν στόχο την εξαίρεση των κρεατοσκευασμάτων από 

τις υποχρεώσεις. 

 

1.2. Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9/4/2009, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, η 

ενημερωτική παρουσίαση από την ηγεσία του ΕΛΟΓΑΚ (Πρόεδρος κ. Πολυκράτης 

Φάσσας, Γεν. Δ/ντρια κα Τζαβέλα και Προϊστάμενος Ελεγκτών – Εποπτών Αττικής κ. 

Φωτόπουλος) με την παρουσία και της Αν. Γενικής Δ/ντριας Ζωικής Παραγωγής του 

ΥπΑΑΤ κας Τσάτσκου, της νέας ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 282441/3.4.2009. 

Από τη σύσκεψη προέκυψε ότι το υπόδειγμα 2 δύναται προαιρετικά να 

αντικατασταθεί και το απλοποιημένο υπόδειγμα 2 που διευκολύνει πάρα πολύ την 
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διαδικασία, δεδομένου ότι οι εγγραφές είναι συνολικές – μηνιαίες για κάθε είδος 

κρέατος, για κάθε προέλευση και για τις αγορές ως ΄΄πρώτος αγοραστής΄΄ ή όχι. 

 

1.3. Από σύσκεψη για το εν λόγω θέμα, την οποία πραγματοποιήσαμε στα γραφεία 

του ΣΕΒΕΚ με το νομικό μας σύμβουλο κ. Βασ. Παριανό και τα μέλη του Δ.Σ. και της 

ΣΕΤΕ κα Μπακιρλή, κ.κ. Παπαμικρούλη, Σκαρίμπα, προέκυψαν τα πιο κάτω θέματα. 

α) Θα διερευνηθεί νομικά η νομιμότητα επιβολής της ειδικής εισφοράς 0,2% της 

αξίας του αγορασθέντος κρέατος, παρά το ότι το θέμα εξαντλήθηκε κατά την 

προσπάθεια να μην ψηφισθεί ο Ν. 3698/08 που την καθιέρωσε. 

β) Σύμφωνα με την ΚΥΑ, υπόχρεες επιχειρήσεις εκτός αυτών που δραστηριοποιούνται 

στην εμπορία διακίνηση, τεμαχισμό και τυποποίηση, είναι και οι ασχολούμενες 

στην παρασκευή κρεατοσκευασμάτων. 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ 

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ. 

Συνεπώς οι επιχειρήσεις που παράγουν αλλαντικά ή και αλλαντικά έχουν την 

δυνατότητα να ερμηνεύσουν την ΚΥΑ με την εκδοχή ότι δεν τους αφορά και να μην 

καταβάλουν την εισφορά. 

γ) Προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα, ο ΣΕΒΕΚ θα μπορούσε να ζητήσει 

σχετική διευκρίνιση από τον ΕΛΟΓΑΚ και το ΥΠΑΑΤ. 

δ) Αν κάνουμε το ερώτημα, πιθανόν να προκαλέσουμε τροποποίηση της ΚΥΑ ή 

έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου. Αν δεν το κάνουμε ίσως ΄΄παρασύρουμε΄΄ τα 

μέλη μας σε περίπτωση κυρώσεων. 

 

1.4.  Μετά από απόφαση του Δ.Σ. στείλαμε την υπ΄ αριθμ. 716/21.5.2009 επιστολή 

μας προς τον ΕΦΕΤ, στην οποία σημειώσαμε τα εξής :  
 

<<Θέμα : ΚΥΑ αρ. 282441/3.4.2009 – Ισοζύγια κρέατος 
 

Όπως ήδη γνωρίζετε, με την υπ΄ αριθμ. 282441/3.4.2009 ΚΥΑ με θέμα ΄΄τήρηση 

μηνιαίων ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων βόειου, χοίρειου και αιγοπρόβειου 

κρέατος, μέτρα ελέγχου της παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και 

εμπορίας των κρεάτων αυτών καθώς και καθορισμός των υπόχρεων καταβολής 

ειδικής εισφοράς κρέατος΄΄ θεσπίσθηκε η υποχρέωση τήρησης και υποβολής 

μηνιαίου ισοζυγίου, η καταβολή ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛΟΓΑΚ και η αναγραφή 

στις σημάνσεις και ετικέτες του κρέατος, της καταγωγής – προέλευσής του. 

Είναι προφανές ότι στόχος και επιδίωξη της εν λόγω ΚΥΑ και του εξουσιοδοτικού 

της Νόμου 3698/2008 είναι ο έλεγχος της καταγωγής του κρέατος και η προστασία 

της εγχώριας παραγωγής από τις παραπλανητικές ΄΄ελληνοποιήσεις΄΄. 

Υπόχρεοι σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 της ανωτέρω ΚΥΑ είναι μεταξύ των άλλων 

και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΄΄παρασκευή 

κρεατοσκευασμάτων΄΄. 
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Επίσης, με το άρθρο 2 της ίδιας ΚΥΑ, υποχρεούνται μεταξύ των άλλων και οι 

επιχειρήσεις ΄΄παρασκευής κρεατοσκευασμάτων΄΄ να αναγράφουν στα εμπορικά 

έγγραφα και στις συσκευασίες των τελικών προϊόντων, την καταγωγή – προέλευση 

του κρέατος (παρ. 1) καθώς και το είδος του κρέατος που περιέχουν (παρ. 3). 

Δεδομένου ότι στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Καν. 853/2004) δεν 

προβλέπεται η κατηγορία ΄΄κρεατοσκευάσματα΄΄, παρακαλούμε όπως μας 

διευκρινίσετε :  

α) αν για τα εγχώρια επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος - προϊόντα με βάση το κρέας 

η αναγραφή της χώρας καταγωγής – προέλευσης του κρέατος δύναται να 

καταστεί υποχρεωτική δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τα αντίστοιχα 

εισαγόμενα  

β) αν για τα ίδια προϊόντα μπορεί να προσδιορισθεί η περιεκτικότητα και η 

προέλευση ανά είδος κρέατος, δεδομένης της υποχρεωτικής αναγραφής του 

συνολικού ποσοστού κρέατος – QUID – σύμφωνα με την οδηγία 13/2000, όπου 

σε αυτή την περίπτωση ο ορισμός του κρέατος είναι διαφορετικός.>> 

 

1.5. Το παράδοξο σε όλη την ιστορία είναι ότι η κεντρική κλαδική Συνεταιριστική 

Ένωση Πτηνοτροφικών προίόντων ΄΄ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ΄΄ και η Πανελλήνια Ένωση 

Οργανώσεων Πτηνοτρόφων Παραγωγών, ζητούν από το Υπ.ΑΑΤ να επεκταθεί η ΚΥΑ 

για τα ισοζύγια (και προφανώς και για την σχετική εισφορά 0,2% επί της αξίας) και 

στο κρέας πουλερικών και στα βρώσιμα αυγά.  

 

2.  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

2.1 Στη διάρκεια του καλοκαιριού του 2008, το ΥΠ.ΑΑΤ επεξεργάσθηκε σε 

συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας, Παιδείας, 

Δικαιοσύνης, Απασχόλησης, Εθν. Άμυνας, ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Υγείας, Πολιτισμού 

τον Ν. 3698/08 με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας & άλλες διατάξεις», 

γνωστό ως κτηνιατρικό νομοσχέδιο το οποίο ισχύει πλέον από 2/10/08, ημέρα 

δημοσίευσής του στο ΦΕΚ 198/Α’. 

Ο ΣΕΒΕΚ παρακολούθησε από την αρχή το θέμα & ενημέρωσε τα μέλη του από τα 

πρώτα σχέδια του κειμένου του με το οποίο επιβάλλεται ειδική εισφορά 0,2% στην 

ανά κιλό αξία όλων των κρεάτων εγχώριων & εισαγόμενων. 
 

2.2. Στις 23/7/2008 απευθύναμε την πιο κάτω υπ’ αριθμ. 608 επιστολή μας προς τον 

Πρόεδρος & τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου της βουλής, με 

κοινοποίηση στον ΥΠ.ΑΑΤ 

 
<<Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
 

Προσφάτως πληροφορηθήκαμε τη σύνταξη και εισαγωγή προς ψήφιση στο Α΄ Θερινό 

Τμήμα της Βουλής του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Κτηνοτροφίας και άλλες 

διατάξεις», το οποίο στις προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 12 και 13 προβλέπει τη 
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θεσμοθέτηση αρμοδιότητας του ΕΛΟΓΑΚ προς διενέργεια των ισοζυγίων κρέατος και την 

επιβολή ειδικής εισφοράς σε ποσοστό 0,2% στην ανά κιλό αξία των ειδών κρέατος, 

εγχώριου και εισαγόμενου υπέρ του ΕΛΟΓΑΚ αντίστοιχα. 

Οι άνω διατάξεις προτείνονται χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση και ανταλλαγή 

απόψεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς και κλάδους, ως ο Σύνδεσμός μας, παρά τις 

επανειλημμένες προσπάθειες από τη δική μας πλευρά να επικοινωνήσουμε και να 

συζητήσουμε τα συγκεκριμένα ζητήματα με τις υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Μετά ταύτα, αιτηθήκαμε στις, 21-07-2008, να επιτραπεί η παράσταση και συμμετοχή μας 

ενώπιον της Επιτροπής σας, όπου κατά πληροφορίες μας θα λάμβανε χώρα την Τρίτη, 22 

Ιουλίου 2008, ακρόαση των εμπλεκομένων φορέων του κλάδου επί του συγκεκριμένου 

σχεδίου νόμου, επί της οποίας όμως, ουδεμία απάντηση λάβαμε. 

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι εκτός της εκτελεστικής εξουσίας και η νομοθετική, μας 

αντιμετωπίζει με τον ίδιο απαράδεκτο τρόπο. 

Σε κάθε περίπτωση και με τη ρητή επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων του 

Συνδέσμου μας και των μελών αυτού, έχουμε υποχρέωση να θέσουμε υπόψη σας, τις 

θέσεις μας επί των προτεινομένων διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του άνω σχεδίου 

νόμου για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα όχι μόνο του κλάδου μας, αλλά και της 

χώρας μας, με τη μη παραπομπή της στα αρμόδια κοινοτικά όργανα για παραβίαση των 

ρυθμίσεων του κοινοτικού δικαίου, η οποία είναι ιδιαιτέρως πιθανή σε περίπτωση που 

ψηφιστεί ως έχει η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 13 του άνω νομοσχεδίου. 

Πιο συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος 

μετονομάζεται σε Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος και στις αρμοδιότητές του, 

σύμφωνα με το άρθρο 12, προστίθεται η αρμοδιότητα της διενέργειας των ισοζυγίων 

κρέατος, για τα οποία, αυτή τη στιγμή, υφιστάμενη νομική υποχρέωση υπάρχει μόνο για το 

ελληνικό χοίρειο κρέας. 

Για την κάλυψη των δαπανών διενέργειας των ισοζυγίων κρέατος, με το άρθρο 13 του 

άνω σχεδίου νόμου, θεσπίζεται ειδική εισφορά ποσοστού 0,2% στην ανά κιλό αξία των 

ειδών κρέατος, εγχώριου και εισαγόμενου υπέρ του ΕΛΟΓΑΚ. Πέραν του αυθαιρέτου του 

καθορισμού του ποσοστού της ειδικής εισφοράς, το οποίο είναι προφανές ότι θα πρέπει 

να είναι ανάλογο της ανταπόδοσης του κόστους του παρεχόμενου έργου της διενέργειας 

των ισοζυγίων, η επιβολή του σε όλα ανεξαιρέτως τα είδη κρέατος που διακινούνται στη 

χώρα μας δημιουργεί σοβαρά νομικά και οικονομικά προβλήματα. 

Στην Ελλάδα σήμερα τα είδη κρέατος που διακινούνται ανάλογα με την προέλευσή τους 

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) στο εγχώριο κρέας, β) στο εισαγόμενο από χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρέας και γ) στο εισαγόμενο από τρίτες χώρες. Ειδικά όσον 

αφορά στο εισαγόμενο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρέας, η επιβολή επ’ αυτού 

της άνω ειδικής εισφοράς συνιστά παραβίαση του κοινοτικού δικαίου αφ’ ενός μεν διότι 

για την εξυπηρέτηση και την υλοποίηση διοικητικών σκοπών που εξυπηρετούν 

αποκλειστικά την ελληνική πολιτεία επιβάλλεται βάρος σε κοινοτικό προϊόν, αφ’ ετέρου 

δε, διότι η αντίστοιχη εισφορά στον αντίστοιχο ανά κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης φορέα έχει καταβληθεί πριν την εισαγωγή του κρέατος αυτού στην Ελλάδα. 
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Επίσης, η επιβολή αυτής της εισφοράς ενδέχεται να συνιστά παραβίαση και των 

διατάξεων της ευρωπαϊκής κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, δεδομένου ότι 

παρεμποδίζει το ενδοκοινοτικό εμπόριο με την έννοια ότι μπορεί να θεωρηθεί ευλόγως 

ότι οι προερχόμενοι από την ειδική εισφορά πόροι θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος των 

εγχώριων προϊόντων στα πλαίσια της αρμοδιότητας του ΕΛΟΓΑΚ για την προώθηση των 

προϊόντων αυτών. 

Κατόπιν όλων αυτών, η θέση του Συνδέσμου μας για την προς συζήτηση και ψήφιση 

προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 13 του άνω σχεδίου νόμου είναι, να επιβληθεί ειδικό 

τέλος σε ποσοστό 0,1% επί της ανά κιλό αξίας του εγχώριου και του εισαγόμενου από 

τρίτες χώρες κρέατος, εξαιρουμένου ρητά του εισαγόμενου από κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κρέατος. Η μείωση του ποσοστού, είναι επιτακτική λόγω της 

οικονομικής επιβάρυνσης που θα προκαλέσει και η οποία σε κάθε περίπτωση θα 

επιβαρύνει τον Έλληνα καταναλωτή, πράγμα που σίγουρα κανένας μας δεν επιθυμεί. Ο δε 

ορισμός ειδικού τέλους αντί για ειδική εισφορά εξυπηρετεί καλύτερα το σκοπό της 

ανταποδοτικότητας του επιβαλλόμενου δια της άνω διάταξης πόρου. 

Έτσι, το κείμενο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του άνω νομοσχεδίου θα πρέπει να 

διατυπωθεί ως εξής: «Υπέρ του ΕΛΟΓΑΚ επιβάλλεται ειδικό τέλος ανταποδοτικού 

χαρακτήρα σε ποσοστό 0,1% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών κρέατος που 

παράγονται στην Ελλάδα ή εισάγονται από τρίτες χώρες, εξαιρουμένων των κρεάτων 

όλων των ειδών που εισάγονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, συζήτηση, ενημέρωση και εν 

γένει πληροφορία. 

Σε διαφορετική περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε σε όλες τις αρμόδιες 

αρχές ή δικαστήρια της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προάσπιση των 

εννόμων συμφερόντων του Συνδέσμου μας και των μελών του>>. 

 
2.3. Στην επιβολή ειδικής εισφοράς τόσο στο κρέας όσο & στο γάλα, αντέδρασαν 

Ευρωπαϊκές συνομοσπονδίες γάλακτος & κρέατος & μαζί τους & ο ΣΕΒΕΚ. Οι 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησε περαιτέρω εξηγήσεις από το ΥΠ.ΑΑΤ για 

το σκοπό επιβολής των εισφορών. 

 
2.4. Ο Σύνδεσμος μας απέστειλε στην κοινοτική Επίτροπο Γεωργίας κα Mariann 

Fischer Boel το πιο κάτω υπόμνημα. 

 
Commissioner Mariann Fischer Boel 

European Commission 

200, Rue de la Loi 

B-1049 Brussels (Belgium) 
 

Θέμα: Ελληνική Ειδική Εισφορά σε όλα τα είδη κρέατος, οιασδήποτε προέλευσης 
 

Αξιότιμη κυρία Ficher Boel, 
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Πρόσφατα το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε ένα νέο νόμο, το Νόμο 3698/2008, ο 

οποίος προβλέπει την επιβολή μίας ειδικής εισφοράς τόσο επί του εγχώριου όσο και 

επί του εισαγόμενου κρέατος ύψους 0,2% στην ανά κιλό αξία κάθε είδους κρέατος και 

κάθε προέλευσης. Πιο συγκεκριμένα, με τον άνω νόμο ο Ελληνικός Οργανισμός 

Γάλακτος μετονομάζεται σε Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος και αποκτά, 

μεταξύ άλλων, και την αρμοδιότητα της διενέργειας των ισοζυγίων κρέατος. 

Για την κάλυψη των δαπανών διενέργειας των ισοζυγίων κρέατος θεσπίζεται, με το 

άρθρο 12 του άνω νόμου, ειδική εισφορά ποσοστού 0,2% στην ανά κιλό αξία όλων 

των ειδών κρέατος αδιακρίτως και ασχέτως της προέλευσής του, ήτοι και επί εγχώριου 

και επί του εισαγόμενου στην Ελλάδα, υπέρ του ΕΛΟΓΑΚ. Πέραν του αυθαιρέτου του 

καθορισμού του ποσοστού της ειδικής εισφοράς, το οποίο οφείλει να είναι ανάλογο του 

κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας της διενέργειας των ισοζυγίων, η επιβολή του σε 

όλα ανεξαιρέτως τα είδη κρέατος που διακινούνται στη χώρα μας δημιουργεί σοβαρά 

νομικά προβλήματα. 

Στην Ελλάδα σήμερα τα είδη κρέατος που διακινούνται ανάλογα με την προέλευσή τους 

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) στο εγχώριο κρέας, β) στο εισαγόμενο από χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρέας και γ) στο εισαγόμενο από τρίτες χώρες. Ειδικά όσον 

αφορά στο εισαγόμενο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρέας, η επιβολή επ’ 

αυτού της άνω ειδικής εισφοράς συνιστά παραβίαση του κοινοτικού δικαίου αφ’ ενός 

μεν διότι για την εξυπηρέτηση και την υλοποίηση διοικητικών σκοπών που 

εξυπηρετούν αποκλειστικά την ελληνική πολιτεία επιβάλλεται βάρος σε κοινοτικό 

προϊόν, αφ’ ετέρου δε, διότι η αντίστοιχη εισφορά στον αντίστοιχο ανά κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης φορέα έχει καταβληθεί πριν την εισαγωγή του κρέατος αυτού 

στην Ελλάδα. Επίσης, η επιβολή αυτής της εισφοράς ενδέχεται να συνιστά παραβίαση 

και των διατάξεων της ευρωπαϊκής κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, 

δεδομένου ότι παρεμποδίζει το ενδοκοινοτικό εμπόριο, με την έννοια ότι μπορεί να 

θεωρηθεί ευλόγως ότι οι προερχόμενοι από την ειδική εισφορά πόροι θα 

χρησιμοποιηθούν προς όφελος των εγχώριων προϊόντων στα πλαίσια της 

αρμοδιότητας του ΕΛΟΓΑΚ για την προώθηση των προϊόντων αυτών. 

Ο ΣΕΒΕΚ έλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει τις απόψεις του επί του θέματος 

υποβάλλοντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Ελληνικής Βουλής αρκετά 

υπομνήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής και κατάρτισης του σχετικού 

νομοσχεδίου, ζητώντας συγχρόνως να γίνουν δεκτοί σε ακρόαση ενώπιον της 

Επιτροπής αυτής αντιπρόσωποί του πριν την ψήφισή του. Δυστυχώς, όλες οι 

προσπάθειές μας ήταν μάταιες. 

Κατά το παρελθόν, αρκετά κράτη μέλη της Ε.Ε, δια μέσου εθνικών διεπαγγελματικών 

συλλόγων [όπως ο Ολλανδικός Σύνδεσμος Παραγωγής Κρέατος και Αυγών], 

συνήθιζαν να επιβάλουν παρόμοιες εισφορές ή τέλη στα εισαγόμενα προϊόντα 

προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για την προώθηση και άλλες συναφείς 

δραστηριότητες σχετικά με το κρέας και τα παράγωγά του.  

Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήτοι η DG AGRI θεώρησαν ότι αυτό το είδος εισφοράς - 

τέλους δεν μπορούσε να επιβληθεί επί προϊόντων που εισάγονταν από άλλα κράτη μέλη 
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της ΕΕ, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υποκρύπτει ενδοκοινοτικό εμπόριο 

και θα διαφοροποιούσε τα εισαγόμενα προϊόντα. Ως εκ τούτου, η Ολλανδία και άλλα 

κράτη μέλη δια των αρμοδίων αρχών και οργανισμών σταμάτησαν να επιβάλλουν 

εισφορές - τέλη στα συναφή εισαγόμενα προϊόντα. 

Επειδή είναι βέβαιο ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους 

κανόνες περί ανταγωνισμού της ΕΕ και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί 

περαιτέρω. Η επιβολή μίας τέτοιας ειδικής εισφοράς επί εισαγόμενου στην Ελλάδα από 

κράτος μέλος της ΕΕ κρέατος είναι μετά βεβαιότητας ένα βήμα οπισθοχώρησης στην  

Ευρωπαϊκή πολιτική επί του θέματος. 

Κατόπιν όλων αυτών, η θέση του Συνδέσμου μας είναι ότι πρέπει να καταργηθεί η άνω 

ειδική εισφορά επί εισαγόμενου από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρέατος. 

Δεδομένου, όμως, ότι η νομική διαδικασία έχει πλέον ολοκληρωθεί και ο νόμος έχει 

ψηφιστεί και ήδη τελεί εν ισχύ, σας ζητούμε επειγόντως να προβείτε εσείς σε όλες τις 

αναγκαίες νομικές πρωτοβουλίες προκειμένου να σταματήσετε την περαιτέρω 

εφαρμογή του, εν όψει του ότι η συγκεκριμένη ελληνική ειδική εισφορά συνιστά ένα 

εσωτερικό φραγμό στο ενδοκοινοτικό εμπόριο.  

 Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, συζήτηση, ενημέρωση και 

εν γένει πληροφορία.>> 

 

 
   3.  ΤΕΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΖΩΝΤΩΝ, ΖΩΩΝ &   ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 
Τέθηκε σε ισχύ, από 24/6/2008, η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση 289667/10.6.2008 

(ΦΕΚ 1158 Β΄/24.6.2008) <<Τέλη επισήμων ελέγχων ζώντων ζώων και τροφίμων 

ζωικής προέλευσης από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές>> η οποία καταργεί την υπ΄ 

αριθμ. 236996/2003 (Β΄ 727) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 

και Γεωργίας <<Τέλη κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 420/1993 σε συμμόρφωση προς την 

οδηγία 85/73/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την 

οδηγία 96/43/ΕΚ του Συμβουλίου΄΄.   

Τα τέλη επιβάλλονται στις πιο κάτω δραστηριότητες επίσημων ελέγχων : 

α) επιθεώρηση σφαγής ζώων 

β) έλεγχοι σε εργαστήρια τεμαχισμών κρέατος (βοοειδών, χοίρων, 2€/τόνο & 

πουλερικών 1,5€/τόνο) 

γ) έλεγχοι παραγόμενου γάλακτος 

δ) έλεγχοι παραγωγής προϊόντων αλιείας – υδατοκαλλιέργειας 

ε) έλεγχοι κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες 

 



9 

4.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ 

 
4.1.  Το θέμα βρίσκεται πάντα στην αντζέντα των διαπραγματεύσεων των 

κρεοπωλών με τους εκάστοτε Υπ.ΑΑΤ.  

Έτσι, η υπ’ αριθμ. 1276/25-7-05 απόφαση του Υφυπ.ΑΑΤ κ. Κοντού που 

αυτοκαταργήθηκε λόγω της κατάργησης του Π.Δ 204/96 από το Π.Δ 79/07, 

αντικαταστάθηκε από την υπ’αριθμ. 611/16.7.07 του ιδίου με την ιδιότητα Υπουργού 

πλέον. 

 
4.2.  Με το υπ’αριθμ. 596/13.6.2008 υπόμνημά μας, θέσαμε το θέμα στο ΥΠΑΑΤ ως 

ακολούθως : 

 
<<Θέμα : ΄΄Λειτουργία παρασκευαστηρίων παρακείμενων χώρων 

καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων΄΄ 
 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Σύμφωνα με πληροφορίες, για μία ακόμα φορά το Υπουργείο σας επεξεργάζεται νέα 

Υπουργική Απόφαση για την ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία 

παρασκευαστηρίων κρέατος, σε παρακείμενους χώρους καταστημάτων λιανικών 

πώλησης (κρεοπωλείων). 

Δυστυχώς, ο Σύνδεσμός μας, παρά το ότι έχει άμεσο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον 

δεδομένου ότι εκτός των άλλων οι πρακτικές αυτές επηρεάζουν και τον ανταγωνισμό της 

αγοράς, δεν έχει κληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του 

ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις τους. 

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι οι παρακείμενοι χώροι πρέπει, όπως και όλα τα 

εγκεκριμένα εργαστήρια παρασκευασμάτων κρέατος, να διασφαλίζουν την δημόσια υγεία 

και ασφάλεια :  

• Εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία (Καν. 852/04, 853/04, 178/04, Π.Δ. 79/07 

κλπ.) 

• Τηρώντας υποχρεωτικά, αρχεία ιχνηλασιμότητας 

• Εφαρμόζοντας τον βασικό αυτοέλεγχο (HACCP) και τηρώντας τα βασικά αρχεία 

αυτοελέγχου (μυοκτονίας, απεντόμωσης, καθαρισμού κλπ) 

• Τηρώντας αρχεία παραλαβής, ελέγχου και καταγραφής θερμοκρασίας, 

μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων (όπου απαιτείται), αναγνώριση 

κινδύνων, προσδιορισμού σημείων κινδύνου, παρακολούθησης, συμμόρφωσης 

• Εφαρμόζοντας σχέδιο ημερήσιου καθαρισμού και απολύμανσης 

• Φυλάσσοντας το οστά σε ειδικά δοχεία. 

Επίσης, θεωρούμε απαραίτητο ότι τα παρασκευάσματα κρέατος τα οποία διατίθενται σε 

σημεία μαζικής εστίασης θα πρέπει να αναγράφουν την υποχρεωτική, από την ισχύουσα 

νομοθεσία, επισήμανση και να διακινούνται με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. 

φορολογικά στοιχεία. 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ , 
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Όλα τα ανωτέρω παρακαλούμε να μας δώσετε την ευκαιρία να σας τα αναπτύξουμε 

λεπτομερώς, σε κατ΄ ιδίαν συνάντησή μας, σε ημέρα που περιμένουμε να μας ορίσετε.>> 

 
4.3. Ωστόσο, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1483 Β΄/29.7.2008, η υπ΄ αριθμ. 

306272/1.7.2008 Υπουργική Απόφαση, η οποία ρυθμίζει θέματα σχετικά με την 

λειτουργία παρασκευστηρίων κρέατος σε παρακείμενους χώρους καταστημάτων 

λιανικής πώλησης (κρεοπωλεία).  

Το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης έχει ως εξής :  

                      

ΥΑ υπ΄ Αριθμ. 306272  

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου παρακείμενου χώρου καταστημάτων 

λιανικής πώλησης κρεάτων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 31, του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95, 3.5.2007) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα 

εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 

      854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επισήμων 

ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και 

τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής 

νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου». 

β)  Του άρθρου 270 παρ.2. της αγορανομικής διάταξης 14/89. 

γ)   Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 προεδρικού 

διατάγματος (Α΄ 98). 

2. Το γεγονός ότι από τη ρύθμιση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού  

προϋπολογισμού, 

    αποφασίζουμε: 

1. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων (κρεοπωλείων)   φροντίζουν, 

ώστε τα παρασκευαστήρια, τα οποία ευρίσκονται εντός ή σε παρακείμενο 

    χώρο των καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων, να εγκρίνονται από την Αρμόδια 

Αρχή. 

2. Ως Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας ορίζεται η Διεύθυνση 

Κτηνιατρικής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

3. Έχουν δικαίωμα να κατέχουν και να λειτουργούν παρασκευαστήρια παρακείμενου χώρου 

μόνο τα καταστήματα λιανικής πώλησης κρεάτων τα οποία διαθέτουν 

    άδεια λειτουργίας καταστήματος λιανικής πώλησης κρεάτων από τον οικείο Δήμο. 

4. Για την χορήγηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην Διεύθυνση 

Κτηνιατρικής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία συνοδεύεται από 
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σχεδιάγραμμα χώρου (κάτοψη), στο οποίο αποτυπώνεται και η διάταξη του εξοπλισμού στο 

χώρο. 

5. Μεταξύ του παρασκευαστηρίου και του καταστήματος λιανικής πώλησης πρέπει να 

υπάρχει σαφής διαχωρισμός, ο οποίος μπορεί να διαθέτει πόρτα για την επικοινωνία των 

δύο χώρων μεταξύ τους. 

6. Για τη χορήγηση της άδειας ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παρ. 

3 και 4, του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95). 

7. Τα παρασκευαστήρια αυτά επιτρέπεται να παράγουν μόνο παραδοσιακά παρασκευάσματα 

κρέατος, όπως: λουκάνικα, μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκια, σνίτσελ, κοκορέτσι, ρολά 

και άλλα. 

8. Τα παρασκευαστήρια μπορούν να χρησιμοποιούν το ψυγείο πρώτης ύλης του 

καταστήματος λιανικής πώλησης. 

9. Τα παρασκευαστήρια χρησιμοποιούν μόνο το ψυγείο που βρίσκεται στο χώρο του 

παρασκευαστηρίου, εάν απαιτείται, για την αποθήκευση των προϊόντων που παράγουν. 

10. Τα παραπάνω προϊόντα επιτρέπεται να πωλούνται απευθείας στον τελικό καταναλωτή, σε 

εστιατόρια καθώς και σε κέντρα για την παρασκευή και προσφορά φαγητών, εντός του 

Νομού, στον οποίο βρίσκεται το παρασκευαστήριο. 

11. Η απευθείας πώληση στον τελικό καταναλωτή διενεργείται από το χώρο του 

καταστήματος λιανικής πώλησης. Τα παραδοσιακά παρασκευάσματα κρέατος βρίσκονται 

σε ειδική προθήκη διάθεσης, που διαχωρίζει τα προϊόντα αυτά από τα άλλα προς πώληση 

κρέατα. Κατά την πώληση στον τελικό καταναλωτή τα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι 

συσκευασμένα ή να πωλούνται και χωρίς συσκευασία. 

12. Σε περίπτωση πώλησης σε εστιατόρια και σε κέντρα για την παρασκευή και προσφορά 

φαγητών, τα προϊόντα αυτά είναι πάντα συσκευασμένα και φέρουν την κατάλληλη 

σήμανση. Η μεταφορά τους γίνεται με κατάλληλο όχημα ψυγείο, ώστε να διατηρείται η 

ψυκτική αλυσίδα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

13. Απαγορεύεται η διενέργεια χονδρικής πώλησης, εκτός από τις επιχειρήσεις του σημείου 

10 και επιτρέπεται μόνο για τις ποσότητες του σημείου 14. 

14. Η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 100 κιλά. Κατ’ εξαίρεση, 

κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, δέκα (10) ημέρες πριν και δέκα (10) 

ημέρες μετά την ημερομηνία των Χριστουγέννων και του Πάσχα, η ημερήσια παραγόμενη 

ποσότητα μπορεί να ανέλθει στα 200 κιλά. 

15. Απαγορεύεται τόσο η θερμική επεξεργασία όσο και η κατάψυξη των παραπάνω 

προϊόντων. 

16. Όταν τα παρασκευαστήρια χρησιμοποιούν κρέας πουλερικών, για την παρασκευή των 

παρασκευασμάτων κρέατος, όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται σε ξεχωριστή ανοξείδωτη 

τράπεζα εργασίας και με εργαλεία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το χειρισμό του 

κρέατος πουλερικών. 

17. Όταν τα παρασκευάσματα κρέατος διατίθενται συσκευασμένα αναγράφονται οι 

απαραίτητες ενδείξεις, που  προβλέπονται από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. 

Ετικέτα με τα παραπάνω στοιχεία θα τοποθετείται και στα παραδοσιακά λουκάνικα. 
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18. Επίσης στο χώρο του παρασκευαστηρίου πρέπει να υπάρχουν, πέραν των όσων 

προβλέπονται στην Κοινοτική νομοθεσία : α) ερμάριο προσθέτων και μπαχαρικών, 

β)ερμάριο υλικών καθαρισμού γ) ερμάριο με τα υλικά συσκευασίας δ) αποστειρωτήρας 

μαχαιριών με παροχή θερμού νερού θερμοκρασίας τουλάχιστον 82ο C, μαζί με νιπτήρα για 

το πλύσιμο των χεριών (ποδοκίνητος ή με φωτοκύτταρο). 

19. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 611/16.7.2007 

απόφασή μας. Οι υφιστάμενες άδειες ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 

απαιτήσεις της παρούσης. Σε αντίθετη περίπτωση προσδιορίζεται, από την αρμόδια 

ελεγκτική αρχή, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ελλείψεων και 

επανεξετάζονται. 

20. Όταν δεν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις, στον υπεύθυνο του εργαστηρίου 

παρακείμενου χώρου, επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 23 

του ν. 248/1914 (Α΄ 110) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 

παράγραφος 2 του ν. 2358/1997 (Α΄ 242), συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2732/1999 

(Α΄154). Σε περίπτωση υποτροπής κατ΄ εξακολούθηση καθώς επίσης και σε περίπτωση 

άρνησης ή παρακώλυσης διενέργειας του επισήμου ελέγχου, αναστέλλεται ή ανακαλείται η 

άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου. 
 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2008 

      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

 
4.4. Για την εν λόγω Υπουργική Απόφαση ο ΣΕΒΕΚ διαμαρτυρήθηκε και στον ΕΦΕΤ 

με το υπ΄ αριθμ. 625/27.11.2008 υπόμνημα.  

 

5.  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Η Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠ.ΑΑΤ, εξέδωσε οδηγίες για τις 

εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης αρμοδιότητάς της, όπως αυτές ορίζονται 

στο άρθρο 3 παρ. 2α του Π.Δ. 79/2007 (ΦΕΚ Α΄ 95) και εγκρίνονται σύμφωνα με το 

άρθρο 6 του Π.Δ. 79/07, εκτός από τις εγκαταστάσεις του πίνακα, οι οποίες 

καταχωρούνται. 

Στις εγκαταστάσεις του πίνακα, στις οποίες περιλαμβάνονται και το παρασκευαστήρια 

εντός ή σε παρακείμενο χώρο καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων, με 

κωδικοποιημένη ονομασία ΡΚ, χορηγείται άδεια/καταχώριση καθώς και αριθμός 

καταχώρισης με απόφαση της Κτηνιατρικής Αρχής των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 5 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 

79/07. 
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Ο αριθμός καταχώρισης περιλαμβάνει σε συνέχεια, τον αριθμό του Νομού, την 

κωδικοποιημένη ονομασία της εγκατάστασης που καταχωρείται και τον αύξοντα 

αριθμό της καταχωρημένης εγκατάστασης στο Νομό (π.χ. 54Sm1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγούνται άδεια/καταχώριση και αριθμός καταχώρισης. 

 

 

Α/Α Είδος εγκατάστασης Κωδικοποιημένη 
ονομασία 

1. Παρασκευαστήρια εντός ή σε παρακείμενο 
χώρο καταστημάτων λιανικής πώλησης 

κρεάτων  

 
ΡΚ 

2. Αλιευτικά σκάφη εξαιρουμένων των πλοίων 

ψυγείων και των πλοίων εργοστασίων 

 

AS 

3. Τυποποιημένα – συσκευαστήρια μελιού SM 

4. Ψυκτικές αποθήκες, όπως αυτές ορίζονται στο 
έγγραφο προσανατολισμού της 21/12/2005 
για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 853/04, 
παράγραφος 4.4 

 
 

AF 

 

   6. ΕΛΕΓΧΟΙ – ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ Π.Δ. 79/07 

Η Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (Τμήμα Σφαγείων και Λοιπών 

Εγκαταστάσεων) του ΥΠΑΑΤ, εξέδωσε οδηγίες για την εφαρμογή των επισήμων 

ελέγχων και αυτοελέγχων στις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 12 και 18 του 

Π.Δ. 79/2007 (ΦΕΚ Α΄ 95) : 

1. για τον έλεγχο της μυοκτονίας – εντομοκτονίας (απεντόμωσης) 

2. για τον έλεγχο του ποσίμου νερού στις εγκαταστάσεις τροφίμων 

Οι εν λόγω οδηγίες παρατίθενται στη συνέχεια. 

Όσον αφορά τους μικροβιολογικούς ελέγχους, διευκρινίζουμε ότι εφαρμόζεται ο 

Κανονισμός της Επιτροπής 2073/2005 της 15.11.2005 (L 338) όπως τροποποιήθηκε 

με τον Κανονισμό της Επιτροπής 1441/2007 της 5.12.2007 (L 332). 

Έλεγχος µυοκτονίας και απεντόµωσηs  

Ο έλεγχος για την µυοκτονία και την απεντόµωση χωρίζεται σε δυο στάδια. Το πρώτο στάδιο 

είναι ο έλεγχος των εγγράφων και το δεύτερο στάδιο η αυτοψία των χώρων της εγκατάστασης.  

Έλεγχος εγγράφων  

Για την µυοκτονία και την απεντόµωση η επιχείρηση θα πρέπει να τηρεί αρχεία όπου θα 

πρέπει να αναφέρονται:  

• Το πρόγραµµα της µυοκτονίας και εντοµοκτονίας.  

• Ο υπεύθυνος εφαρµογής του προγράµµατος µυοκτονίας και απεντόµωσης.  

• Ένα σχεδιάγραµµα στο οποίο να φαίνονται σε κάτοψη όλοι οι χώροι των ε-

γκαταστάσεων (οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί).  

• Επάνω στο σχεδιάγραµµα θα πρέπει να είναι σηµειωµένα όλα τα σηµεία στα οποία 

υπάρχουν παγίδες για τρωκτικά και έντοµα. Ανάλογα µε το είδος της (όσο αφορά την 

επίδραση που έχει στην ζωή των τρωκτικών ή των εντόµων), η παγίδα θα πρέπει να 

είναι σηµειωµένη και µε διαφορετικό χρώµα επάνω στο σχέδιο και η κάθε παγίδα να 
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έχει ένα κωδικό αριθµό.  

• Η σύµβαση µε την εταιρία µυοκτονίας και απεντόµωσης µε την οποία συνεργάζεται η 

επιχείρηση.  

• Τα έγγραφα που παρέχει η εταιρία µυοκτονίας και απεντόµωσης όσο αφορά την 

υλοποίηση της µυοκτονίας και της απεντόµωσης, η συχνότητα αυτών καθώς επίσης οι 

ηµεροµηνίες εφαρµογή της.  

• Οι χηµικές ουσίες (π.χ. φάρµακα, δηλητήρια) οι οποίες χρησιµοποιούνται για την 

καταπολέµηση των τρωκτικών και των εντόµων, τα σηµεία εφαρµογής τους καθώς 

επίσης και η συχνότητα εφαρµογής.  

• Τα εγχειρίδια προδιαγραφών και ασφαλούς χρήσης (Material Specification Data Sheet 

M.S.D.S.) των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται για την µυοκτονία και 

απεντόµωση.  

• Τα αρχεία από τις διορθωτικές ενέργειες που έγιναν µε βάση τα αποτελέσµατα για τον 

έλεγχο των τρωκτικών και των εντόµων.  

Έλεγχος των χώρων της εγκατάστασης  

Μετά την διενέργεια του ελέγχου των εγγράφων γίνεται αυτοψία στους χώρους της 

εγκατάστασης. Τα σηµεία που πρέπει να ελεγχθούν είναι:  

• Οι τοίχοι, τα δάπεδα, οι πόρτες και η οροφή να είναι σε καλή κατάσταση χωρίς οπές και 

διάκενα.  

• Η ύπαρξη υγρασίας στους χώρους του κτηρίου (π.χ. αποθήκες).  

• Ανάλογα µε το είδος της παγίδας, να χρησιµοποιείτε στο κατάλληλο χώρο.  

Για παράδειγµα ποντικοπαγίδες που χρησιµοποιούν ποντικοφάρµακο για την 

καταπολέµηση των τρωκτικών θα πρέπει να περιορίζετε η χρήση τους µόνο στους 

εξωτερικούς χώρους της επιχείρησης µακριά από την παραγωγή ή τους αποθηκευτικούς 

χώρους. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει µεγάλος κίνδυνος επιµόλυνσης. Αντίθετα 

εντός του κτηρίου οι παγίδες θα πρέπει να έχουν πιο ήπια δράση (π.χ. ταινίες µε κόλλα).  

• Οι παγίδες πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, να µην είναι κατεστραµµένες ή 

σπασµένες.  

• Οι παγίδες να είναι εφοδιασµένες µε φάρµακο, οι δε ταινίες κόλλας να έχουν την 

ικανότητα συγκράτησης κ.λ.π.  

• Οι θέσεις και οι κωδικοί αριθµοί που βρίσκονται οι παγίδες να είναι σύµφωνα µε το 

σχεδιάγραµµα κάτοψης της εγκατάστασης.  

• Ο χώρος στον οποίο αποθηκεύονται τα χρησιµοποιούµενα υλικά (εάν αποθηκεύονται 

εντός της εγκατάστασης) θα πρέπει να είναι καθαρός, να κλειδώνει και να βρίσκεται 

µακριά από τον χώρο της παραγωγής.  

• Υποβολή ερωτηµάτων στο προσωπικό της εγκατάστασης, στα θέµατα µυοκτονίας και 

απεντόµωσης.  
 

Έλεγχος του νερού στις εγκαταστάσεις τροφίμων  

Το νερό, ο πάγος και ο ατµός που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των τροφίµων ή 

έρχονται σε άµεση ή έµµεση επαφή µε τρόφιµα πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές του 

πόσιµου νερού.  
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1. Έλεγχος εγγράφων  

Στις εγκαταστάσεις τροφίµων διενεργείται έλεγχος του φακέλου για τα χρησιµοποιούµενα νερά 

σε αυτές.  

Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν:  

• Ένα σχεδιάγραµµα στο οποίο να απεικονίζεται όλο το δίκτυο διανοµής του νερού, οι 

θέσεις των αποθηκευτικών δεξαµενών, οι είσοδοι (παροχές) και οι έξοδοι (βρύσες). 

Κάθε µια από τις εισόδους, δεξαµενές και εξόδους θα πρέπει να φέρουν αρίθµηση.  

• Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σαφής διάκρισης στο σχεδιάγραµµα, µεταξύ των 

σωληνώσεων πόσιµου και µη πόσιµου νερού και δεν θα πρέπει να υπάρχουν σηµεία 

διασύνδεσης µεταξύ τους.  

• Τόσο οι σωληνώσεις όσο και οι δεξαµενές θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες, ώστε 

να παρεµποδίζεται ο σιφωνισµός και η αντιροή και το υλικό κατασκευής των, να είναι 

κατάλληλο για επαφή µε τρόφιµα.  

• Γραπτή τεκµηρίωση από την αρµόδια επιχείρηση ύδρευσης (π.χ. Ε.Υ.Δ.Α.Π) ή τις 

αρµόδιες τοπικές αρχές (Δήµοι, Κοινότητες) ή µικροβιολογικές και χηµικές αναλύσεις 

από διαπιστευµένα εργαστήρια (αν χρησιµοποιείτε νερό γεώτρησης/πηγής) που να 

αποδεικνύουν και να εξασφαλίζουν την ποιότητα του νερού (προέλευση νερού, τόπος 

δειγµατοληψίας, αποτελέσµατα αναλύσεων, υπεύθυνος αναλύσεων και ηµεροµηνία).  

• Ένα σχέδιο δειγµατοληψίας στο οποίο θα περιγράφονται τα σηµεία, η συχνότητα και ο 

τρόπος της δειγµατοληψίας, καθώς επίσης ο υπεύθυνος για την δειγµατοληψία και το 

τυχόν συνεργαζόµενο διαπιστευµένο εργαστήριο (εάν η επιχείρηση δεν διαθέτει εντός 

της). Επίσης, θα πρέπει να αναφέρονται οι αναλύσεις που γίνονται στα δείγµατα (π.χ. 

µικροβιολογικοί: Ε. coli, χηµικοί: βαρέα µέταλλα, νιτρώδη).  

• Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων (µικροβιολογικών-χηµικών) που έγιναν στα δείγµατα.  

• Οι διορθωτικές ενέργειες που έγιναν στα πλαίσια της αναθεώρησης του σχεδίου 

δειγµατοληψίας, µε βάση τα αποτελέσµατα των αναλύσεων.  

2. Έλεγχος των χώρων της εγκατάστασης  

Μετά την διενέργεια του ελέγχου των εγγράφων, γίνεται αυτοψία στους χώρους των 

εγκαταστάσεων, όπου οι επιθεωρητές θα πρέπει να ελέγξουν την εφαρµογή τους. Σηµεία που 

πρέπει να ελεγχθούν είναι:  

• Την ύπαρξη ή όχι διαφορετικής σήµανσης, στις σωληνώσεις πόσιµου και µη πόσιµου 

νερού.  

• Την συνολική εικόνα του δικτύου διανοµής Π.χ. για την ύπαρξη οξειδωµένων ή σε κακή 

κατάσταση σωληνώσεων, βρυσών κλπ.  

• Κατά πόσο το προσωπικό αναγνωρίζει και έχει ενηµερωθεί για τις σωληνώσεις του 

πόσιµου και µη πόσιµου νερού και χρησιµοποιεί το αντίστοιχο είδος νερού κάθε φορά 

για τον ανάλογο σκοπό.  

• Αν οι είσοδοι, έξοδοι και αποθηκευτικές δεξαµενές έχουν όντως αρίθµηση όπως αυτή 

αναγράφεται στο σχεδιάγραµµα.  

• Να ρωτήσει τον υπεύθυνο που διεξάγει τον δειγµατοληπτικό έλεγχο (αν αυτός είναι 

άλλος από τον υπεύθυνο διαχείρισης του συστήµατος ποιότητας και εργάζεται εντός της 

επιχείρησης), ώστε να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των όσων αναφέρονται στην 
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διαδικασία της δειγµατοληψίας.  

3. Δειγµατοληπτικός έλεγχος  

Έχοντας ολοκληρωθεί και η αυτοψία των χώρων ή παράλληλα µε αυτή, διεξάγετε 

δειγµατοληπτικός έλεγχος. Κατά την διάρκεια αυτού του ελέγχου θα πρέπει:  

• Να ληφθούν δείγµατα από αντιπροσωπευτικά σηµεία των εγκαταστάσεων είσοδοι, 

έξοδοι και αποθηκευτικές δεξαµενές.  

• Τα φιαλίδια που χρησιµοποιούνται για την δειγµατοληψία θα πρέπει να είναι καθαρά, 

αποστειρωµένα και να κλείνουν καλά.  

• Για τη λήψη αντιπροσωπευτικού δείγµατος κατά την δειγµατοληψία, πρέπει να αφεθεί 

να τρέξει λίγο νερό (περίπου 1-2 λίτρα) από την βρύση και κατόπιν να ληφθεί το δείγµα, 

εκτός εάν εφαρµόζεται η διπλή λήψη δείγµατος από την ίδια έξοδο, δηλαδή, η λήψη 

δείγµατος νερού κατά το άνοιγµα και την ροή του (διπλό δείγµα).  

• Τα δείγµατα να λαµβάνονται εις διπλούν ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της 

επιβεβαίωσης σε περίπτωση θετικού αποτελέσµατος.  

• Η δειγµατοληψία να λαµβάνει χώρα παρουσία του υπεύθυνου της επιχείρησης για 

λόγους ασφάλειας και διαφάνειας.  

Τα δείγµατα να φυλάσσονται σε θερµοκρασία ψύξης, µέχρις ότου αποσταλούν προς ανάλυση 

(εντός 36 ωρών από την δειγµατοληψία). 

 

   7.  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

7.1.   Α.Δ. 7/08 για αναγραφή χορηγούμενων εκπτώσεων 

Εκδόθηκε από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γ. Βλάχο η Αγορανομική Διάταξη 7/2008 

με την οποία καθορίζεται, η απεικόνιση των χορηγουμένων εκπτώσεων στις πωλήσεις 

όλων των μη ελεγχομένων ειδών, που διενεργούνται με τελικό προορισμό το λιανικό 

Εμπόριο. 

Επίσης, με την συγκεκριμένη Α.Δ. είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να καταθέτουν 

σε εμπιστευτικό πρωτόκολλο τις ειδικότερες συμφωνίες - πρόσθετες οικονομικές 

παροχές πέρα των εκπτώσεων, όπως επίτευξη στόχων τζίρου, προβολή των ειδών, 

προωθητικές ενέργειες κ.α.  

Μεταξύ άλλων, οι Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Συνεταιριστικά Εργοστάσια παραγωγών, 

εισαγωγείς- χονδρέμποροι και χονδρέμποροι, που εκδίδουν και τηρούν 

τιμοκαταλόγους, με τα προϊόντα και τα εμπορεύματά τους που πωλούν, στις 

περιπτώσεις, που θέλουν να χορηγήσουν στους πελάτες - αγοραστές των προϊόντων 

- εμπορευμάτων τους, εκπτώσεις (ποσοστιαίες ή χρηματικές), επί των τιμών πώλησης 

των τιμοκαταλόγων τους, υποχρεούνται, όπως τις εκπτώσεις αυτές τις αναγράφουν 

μόνο στα σχετικά εκδιδόμενα κατά την συναλλαγή τιμολόγια πώλησης και όχι με την 

έκδοση μεταγενέστερα της συναλλαγής πιστωτικών σημειωμάτων.  

Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και όταν η χορηγούμενη έκπτωση είναι σε είδος, είτε 

αντίστοιχου της συναλλαγής, είτε σε είδος που εμπεριέχεται στον τιμοκατάλογο της 

εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές επί των εκδιδομένων τιμολογίων κάθε συναλλαγής 

τα χορηγούμενα δωρεάν είδη θα αναγράφονται αναλυτικά και θα φέρουν και την 
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ένδειξη «ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ» ή «ΔΩΡΟ». Σε κάθε περίπτωση οι χορηγούμενες εκπτώσεις 

(ποσοστιαίες ή χρηματικές ή σε είδος) θα πρέπει να εμφανίζονται επί των 

εκδιδομένων τιμολογίων πώλησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει η τελική 

(πραγματική) τιμή πώλησης κάθε προϊόντος - εμπορεύματος. Οι παραβάτες της 

παρούσης, που ισχύει σε όλη τη χώρα από 1- 7-2008 διώκονται και τιμωρούνται 

σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.  

Το κείμενο της Α.Δ. έχει ως εξής :  

 
Αθήνα, 28 Μαΐου 2008 

Αρ. Πρωτ. Α2- 3619 

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 7  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

Δ/ΝΣΕΙΣ: - ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  

-ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Ταχ.δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 

Τ.Κ 101.81  

Πληροφ. Νεκτ.Χελιώτης  

Τηλέφ 210-3837290 

ΘΕΜΑ: «Τρόπος απεικόνισης των χορηγουμένων εκπτώσεων στις πωλήσεις όλων των μη 

ελεγχομένων ειδών που διενεργούνται με τελικό προορισμό το λιανικό Εμπόριο. 

Ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ παραγωγικού, χονδρικού και λιανικού Εμπορίου».  

Έχοντας υπόψη :  

1. Τον Ν.1558/85 « Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα », όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/05 « Περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα »  

2. Το Π.Δ. 397/88 « Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου »,όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

3. Το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας, 

Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 

5. Το Π.Δ. 122/04 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» 

6. Την Κ.Υ.Α. Δ15/Α/Φ19/19955/8-10-07 των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και 

Γεώργιο Βλάχο»  

7. Την Α.Δ.14/1989 « Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι 16-1-

89», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την ανάγκη λήψης ορισμένων μέτρων για την καλύτερη παρακολούθηση των τιμών 

αγοραπωλησίας προϊόντων πού εμπορεύονται και διακινούνται στην ελληνική αγορά 

καθώς και την ενίσχυση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού και της διαφάνειας των 

συναλλαγών.  

http://www.taxheaven.gr/show_law.php?id=6927
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9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

'Aρθρο 1 

Στο Κεφάλαιο Ι της Αγορανομικής Διάταξης Α.Δ.14/1989, μετά το άρθρο 14, προστίθεται νέο 

άρθρο 14Α , που έχει ως εξής :  

 

« Άρθρο 14Α 
 

Τρόπος απεικόνισης των εκπτώσεων που χορηγούνται κατά την εμπορία και την διακίνηση 

όλων των μη ελεγχομένων αγορανομικά προϊόντων – εμπορευμάτων. 

Λοιπές ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων παραγωγικού, χονδρικού και λιανικού 

εμπορίου, για τη χορήγηση πρόσθετων οικονομικών παροχών.» 

1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται όλα τα μη ελεγχόμενα Αγορανομικά 

προϊόντα και εμπορεύματα (τρόφιμα, ποτά, βιομηχανικά είδη, κ.λ.π.), που διακινούνται 

στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξάρτητα χώρας προέλευσης ή παραγωγής. 

2. Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Συνεταιριστικά Εργοστάσια παραγωγών, εισαγωγείς- 

χονδρέμποροι και χονδρέμποροι, που εκδίδουν και τηρούν τιμοκαταλόγους, με τα 

προϊόντα και τα εμπορεύματά τους που πωλούν , στις περιπτώσεις που θέλουν να 

χορηγήσουν στους πελάτες – αγοραστές των προϊόντων – εμπορευμάτων τους, 

εκπτώσεις (ποσοστιαίες ή χρηματικές), επί των τιμών πώλησης των τιμοκαταλόγων 

τους, υποχρεούνται όπως τις εκπτώσεις αυτές τις αναγράφουν μόνο στα σχετικά 

εκδιδόμενα κατά την συναλλαγή τιμολόγια πώλησης και όχι με την έκδοση 

μεταγενέστερα της συναλλαγής πιστωτικών σημειωμάτων. 

3. Η ίδια υποχρέωση της ως άνω παρ. 2 υπάρχει και όταν η χορηγούμενη έκπτωση είναι 

σε είδος, είτε αντίστοιχου της συναλλαγής, είτε είδος που εμπεριέχεται στον 

τιμοκατάλογο της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές επί των εκδιδομένων τιμολογίων 

κάθε συναλλαγής τα χορηγούμενα δωρεάν είδη θα αναγράφονται αναλυτικά και θα 

φέρουν και την ένδειξη «ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ» ή «ΔΩΡΟ». 

4. Σε κάθε περίπτωση οι χορηγούμενες εκπτώσεις (ποσοστιαίες ή χρηματικές ή σε είδος ) 

θα πρέπει να εμφανίζονται επί των εκδιδομένων τιμολογίων πώλησης κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να προκύπτει η τελική (πραγματική) τιμή πώλησης κάθε προϊόντος – 

εμπορεύματος . 

5. Ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων της παραγράφου 2 του παρόντος 

άρθρου και των πελατών τους, για την χορήγηση πρόσθετων οικονομικών παροχών, 

πέραν των εκπτώσεων που τους χορηγούν κατά τα ανωτέρω επί των τιμών πώλησης 

των τιμοκαταλόγων τους και που έχουν σχέση όπως: με την επίτευξη στόχων τζίρου 

κατά οριζόμενα χρονικά διαστήματα (τρίμηνα, εξάμηνα, ετήσια, κ.λ.π.), με την προβολή 

των ειδών, με προωθητικές ενέργειες κ.α., αναγνωρίζονται και μπορούν να 

χορηγούνται υπό την προϋπόθεση ότι οι πρόσθετες αυτές παροχές θα γνωστοποιούνται 

στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ως εξής: 

α) Οι έχουσες μελλοντικό χαρακτήρα παροχές (στόχοι τζίρου κ.α.), θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και θα αφορούν αυτές που θα ισχύσουν 

http://www.taxheaven.gr/show_law.php?id=6927
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στο νέο έτος που ξεκινά. Σε περίπτωση αλλαγών μέσα στο έτος, θα πρέπει αυτές να 

γνωστοποιούνται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, πριν από την ημερομηνία ισχύoς 

των. 

β) Οι λοιπές παροχές θα πρέπει να γνωστοποιούνται μέσα σε δέκα (10) το αργότερο 

εργάσιμες ημέρες από την εφαρμογή τους. 

6. Ως αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 

ορίζονται: 

α) Η Διεύθυνση Τιμών Τροφίμων και Ποτών, με αρμοδιότητα τα τρόφιμα και ποτά 

γενικά, και  

β) Η Διεύθυνση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων & Φαρμάκων, με αρμοδιότητα στα 

Βιομηχανικά γενικά είδη, εκτός τροφίμων και ποτών. 
 

Η γνωστοποίηση των προβλεπόμενων, κατά το άρθρο αυτό, στοιχείων θα γίνεται με 

την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», στο τηρούμενο σχετικό πρωτόκολλο, στο γραφείο του 

κ. Υφυπουργού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 

Τα στελέχη των αρμοδίων Υπηρεσιών υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου, 

έναντι παντός τρίτου, των πληροφοριών και στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους 

κατά τη διαδικασία του άρθρου αυτού, ακόμη και μετά από την καθ' οιονδήποτε τρόπο 

αποχώρησή τους από την Υπηρεσία. 

7. Οι ειδικότερες πρόσθετες οικονομικές παροχές που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος 

της παρούσης, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στις ως άνω αναφερόμενες, κατά 

περίπτωση, αρμόδιες αρχές το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, από την 

ημέρα ισχύος της παρούσης». 

Α Ρ Θ Ρ Ο   2 

1. Οι παραβάτες της παρούσης, που ισχύει σε όλη τη χώρα από 1- 7-2008 διώκονται και 

τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα. 

2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο 

Τύπο.  

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

            ΓΕΩΡΓ. ΒΛΑΧΟΣ 

 

Για την εν λόγω Α.Δ. ζητήσαμε με το υπ΄ αριθμ. 600/27.6.2008 υπόμνημά μας, από 

τον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναστολή της εφαρμογής της.   
 

<<Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Μετά από διερεύνηση μεταξύ των επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου μας σας 

μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία έναρξης εφαρμογής της Αγορανομικής Διάταξης 

7/2008, από 1/7/2008. 

Τόσο πρακτικά θέματα που σχετίζονται με τις σε εξέλιξη συμφωνίες με το λιανεμπόριο, 

όσο και τεχνικά προβλήματα (μετατροπές στις μηχανογραφικές εφαρμογές κλπ.) 

καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διεργασιών και την έναρξη 

εφαρμογής των προβλεπομένων από την Α.Δ. 7/2008 διαδικασιών. 
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Για τον λόγο αυτό, σας ζητάμε να επανεξετάσετε την ημερομηνία έναρξης της Α.Δ. 

μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, με την βεβαιότητα ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι τότε 

οι από μέρους μας ενέργειες προετοιμασίας και αντίστοιχα οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου σας θα εκδώσουν όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις και διευκρινήσεις. 

Ελπίζοντας στην θετική σας ανταπόκριση επί του πιο πάνω αιτήματός μας>> 

 

   7.2.   Α.Δ. 8/08 για υποχρεωτική αναγραφή τιμών στις συσκευασίες 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ κατέστη από την 1η Ιουλίου 2008 για τα καταστήματα λιανικής η 

αναγραφή των τιμών στις συσκευασίες των προϊόντων, προκειμένου να υπάρξει 

καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή για το κόστος των αγορών του και 

μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές. 

Το νέο καθεστώς αναγραφής των τιμών προβλέπεται από την υπ΄ αριθμ. 8/2008 

Αγορανομική Διάταξη που εξέδωσε χθες ο υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Γιώργος 

Βλάχος, συνεχίζοντας έτσι την εφαρμογή ενός ακόμη εκ των 41 μέτρων που 

εξήγγειλε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. 

Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα Α.Δ. θα πρέπει υποχρεωτικά η πινακίδα με την τιμή, για 

όλα τα πωλούμενα είδη σε καταστήματα λιανικής πώλησης, να είναι τοποθετημένη 

στο σημείο πώλησης, με απόλυτη εγγύτητα χώρου, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό 

από τους καταναλωτές σε ποιο είδος αντιστοιχεί. 

Επιπλέον, για συσκευασίες ειδών που διατίθενται σε ποσότητες (ανά συσκευασία) 

διαφορετικές από τη μονάδα μέτρησής τους (κιλό, λίτρο, τεμάχιο κ.λπ.), προβλέπεται 

η αναγωγή της τιμής πώλησης και σε τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης. 

Επίσης, όλα τα είδη που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης πρέπει να 

φέρουν και ένδειξη τιμής πώλησης σε κάθε επιμέρους συσκευασία τους. Η ένδειξη 

αυτή θα πρέπει αναγράφεται είτε μηχανικά (π.χ. με σφραγίδα) είτε με την 

επικόλληση σταθερής ετικέτας. 

Ηλεκτρονικά συστήματα 

Εναλλακτικά, αντί της υποχρέωσης αυτής, και εφόσον τα πωλούμενα είδη φέρουν επί 

της συσκευασίας Γραμμωτό Κώδικα (bar code), θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price checker), σε σημεία του 

καταστήματος που να μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από κάθε καταναλωτή, πριν 

φτάσει στο ταμείο. 

Καθένα από αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα θα πρέπει να αντιστοιχεί σε 300 τ.μ. 

χώρου πώλησης του καταστήματος και, στις περιπτώσεις Υπεραγορών, να βρίσκονται 

ιδίως σε χώρους πώλησης ειδών διατροφής και καθαριότητας, και γενικότερα ειδών 

οικιακής χρήσης. 

Για τεμαχιζόμενα και διατιθέμενα χύμα τρόφιμα (τυριά, κρέατα κ.λπ.), που είναι 

τοποθετημένα σε ψυγεία-βιτρίνες, οι προβλεπόμενες πινακίδες θα πρέπει 

υποχρεωτικά να είναι τοποθετημένες επί των τεμαχιζόμενων ειδών (είτε έχουν 
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τεμαχιστεί είτε τεμαχίζονται ενώπιον του καταναλωτή) και όχι σε ετικέτες που 

επικολλούνται σε κάποιο σημείο της βιτρίνας του ψυγείου. 

Το πλήρες κείμενο της υπ' αριθμ. 8/2008 ΑΔ έχει ως εξής : 

<<Έχοντας υπόψη κ.τ.λ. 

ΑΠΟΦΑΣIZOYME 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Μετά το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 69 της Α.Δ. 14/89, όπως 

αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τις Α.Δ. 1/06, 1/07, και 1/08, προστίθεται 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, που έχει ως ακολούθως:  

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Εξειδικευμένες και εναλλακτικές υποχρεώσεις λιανοπωλητών 

1. Η πινακίδα που προβλέπεται στα Κεφάλαια 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για όλα 

τα πωλούμενα είδη σε καταστήματα λιανικής πώλησης, θα πρέπει υποχρεωτικά να 

είναι τοποθετημένη στο σημείο πώλησης, με απόλυτη εγγύτητα χώρου, ώστε να γίνεται 

αντιληπτή άμεσα από τους καταναλωτές σε ποιο είδος αντιστοιχεί. 

2. Για συσκευασίες ειδών που διατίθενται σε ποσότητες (ανά συσκευασία) 

διαφορετικές από τη μονάδα μέτρησής τους, (κιλό, λίτρο, τεμάχιο κ.λπ.), και για τις 

οποίες στα Κεφάλαια 1 και 2 του παρόντος άρθρου προβλέπεται και η αναγωγή της 

τιμής πώλησής των και σε τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησής των, η τιμή αυτή θα 

μπορεί να αναγράφεται και σε μία μόνο πινακίδα, που θα πρέπει όμως να τοποθετείται 

εμφανώς και με ευδιάκριτα στοιχεία στο σημείο εκείνο που είναι εκτιθέμενες οι 

επιμέρους συσκευασίες κάθε είδους. Επισημαίνεται ότι στην πινακίδα αυτή θα πρέπει 

να αναγράφονται και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στοιχεία. 

3. Όλα τα είδη που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης, εκτός των 

πινακίδων που αναφέρονται στα Κεφάλαια του παρόντος άρθρου, πρέπει να φέρουν 

και ένδειξη τιμής πώλησης σε κάθε επιμέρους συσκευασία τους. Η ένδειξη αυτή 

αναγράφεται είτε μηχανικά (π.χ. με σφραγίδα) είτε με την επικόλληση σταθερής 

ετικέτας. 

Εναλλακτικά, αντί της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου, και εφόσον τα 

πωλούμενα είδη φέρουν επί της συσκευασίας Γραμμωτό Κώδικα, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price checker), 

σε σημεία τέτοια του καταστήματος που να μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από κάθε 

καταναλωτή, πριν φτάσει στο ταμείο. Τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα θα πρέπει το 

κάθε ένα να αντιστοιχεί σε 300 τ.μ. χώρου πώλησης του καταστήματος και, στις 

περιπτώσεις Υπεραγορών, να βρίσκονται ιδίως σε χώρους πώλησης ειδών διατροφής 

και καθαριότητας, και γενικότερα ειδών οικιακής χρήσης. 

4. Για τεμαχιζόμενα και διατιθέμενα χύμα τρόφιμα (τυριά, κρέατα, κ.λπ.), που είναι 

τοποθετημένα σε ψυγεία-βιτρίνες, οι προβλεπόμενες πινακίδες θα πρέπει υποχρεωτικά 

να είναι τοποθετημένες επί των τεμαχιζόμενων ειδών (είτε έχουν τεμαχιστεί είτε 

τεμαχίζονται ενώπιον του καταναλωτή) και όχι σε ετικέτες που επικολλούνται σε 

κάποιο σημείο της βιτρίνας του ψυγείου. Οι πινακίδες αυτές πρέπει να αναφέρουν και 

τα στοιχεία που αναφέρονται στα Κεφάλαια 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όπως π.χ. 

ονομασία, προέλευση, τιμή μονάδος, κλπ. 

5. Τα προϊόντα των παραπάνω κατηγοριών (τυριά, κρέατα κ.λπ.) που διατίθενται 

συσκευασμένα πρέπει είτε να έχουν επικολλημένη τιμή στη συσκευασία είτε να 

διαθέτουν Γραμμωτό Κώδικα επί της συσκευασίας τους, υπό τις προϋποθέσεις της 

παραγράφου 3 του παρόντος Κεφαλαίου. 
Σε κάθε περίπτωση, στο χώρο πώλησης των ειδών αυτών υπάρχει πινακίδα στην οποία 

αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται 

στην παράγραφο 2 του παρόντος Κεφαλαίου».  

 

ΑΡΘΡΟ 2 
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Στο άρθρο 14Α της 14/1989 Α.Δ. όπως ισχύει προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής: 

«8. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου αφορούν τα είδη που κατονομάζονται στους 

αναπόσπαστους πίνακες 1 (ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ) και 2 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ) του 

εδαφίου Α της παρ. 1 του άρθρου 9 της 14/1989 Α.Δ.». 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

1. Οι παραβάτες της παρούσης, που ισχύει σε όλη τη χώρα από 1ης Ιουλίου 2008, 

διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα. 

2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να ανακοινωθεί στον 

Ημερήσιο Τύπο. 
 

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ>>  
 

   7.3.  Τροποποίηση Α.Δ. 8/08 για την γνωστοποίηση των τιμών 

Σε τροποποίηση του πλαισίου περί υποχρεωτικής γνωστοποίησης των ετήσιων 

συμφωνιών βιομηχανίας – λιανεμπορίου προχώρησε το Υπ.Αν. προκειμένου να 

αντιμετωπίσει την προσπάθεια γνωστών επιχειρήσεων να παραπλανήσουν τις 

αρμόδιες αρχές στον υπολογισμό των ΄΄καθαρών΄΄ τιμών. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου από την επεξεργασία των στοιχείων που 

έχουν στη διάθεσή τους εντόπισαν τουλάχιστον 10 κρούσματα γνωστοποίησης 

συμφωνιών με παραπλανητικά ή και ψευδή τιμολογιακά στοιχεία. Περιπτώσεις 

δηλαδή επιχειρήσεων που τηρούσαν ΄΄διπλές συμφωνίες΄΄. 

Στις περιπτώσεις αυτές διαπιστώθηκε ότι οι συμφωνίες χορήγησης παροχών και 

εκπτώσεων προς το λιανεμπόριο δεν ήταν ανάλογες των συμφωνιών που τελικά 

συνήπταν βιομηχανία και λιανεμπόριο. 

Προκειμένου λοιπόν ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Γιώργος Βλάχος, να καταλήξει σε 

ασφαλή συμπεράσματα για το πραγματικό κόστος κτήσης των αγαθών και κατά 

συνέπεια για τα πραγματικά περιθώρια κέρδους του λιανεμπορίου, διασφαλίζοντας 

έτσι τη διαφάνεια στις συναλλαγές, εξέδωσε, την Τετάρτη 3/9/2008, 

συμπληρωματική διάταξη. 

Σύμφωνα με αυτή, όλες οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες, τα συνεταιριστικά εργοστάσια 

παραγωγών, οι εισαγωγείς – χονδρέμποροι και οι χονδρέμποροι, που εμπίπτουν στη 

σχετική διάταξη, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου τις ειδικότερες συμφωνίες τους και ταυτόχρονα θα πρέπει να 

ενημερώνουν εγγράφως και τον κάθε πελάτη τους τόσο για το χρόνο γνωστοποίησης 

των ειδικότερων αυτών συμφωνιών όσο και για το περιεχόμενό τους κατά το μέρος 

που αφορά στο συγκεκριμένο πελάτη. 

Στη νέα Α.Δ. προβλέπεται επίσης ότι η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να υλοποιείται 

εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίησή της στο Υπουργείο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη νέα Α.Δ. οι παροχές, που προβλέπονται από τις 

συγκεκριμένες αυτές συμφωνίες, δεν θα αναγνωρίζονται ως νόμιμες και δεν θα 

μπορούν να γίνονται δεκτές από τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα προς τα οποία 
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χορηγούνται, εάν τα πρόσωπα αυτά δεν κατέχουν την έγγραφη γνωστοποίηση που 

αναφέρθηκε προηγουμένως. 

Μάλιστα, το Υπουργείο κατέστησε υποχρεωτική σε περίπτωση ελέγχου την επίδειξη 

της γνωστοποίησης αυτής στα αρμόδια όργανα.  

Αναλυτικότερα οι αλλαγές που επήλθαν στην Αγορανομική Διάταξη έχουν ως εξής: 
 

<<Έχοντας υπόψη κτλ 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Άρθρο 1 

Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 14Α της Α.Δ. 14/89, όπως αυτή προστέθηκε με την 

Α.Δ. 8/08 προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής: 
 

9. Όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, που 

υποχρεούνται όπως γνωστοποιούν, στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου, τις ειδικότερες συμφωνίες τους της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, 

ταυτόχρονα θα πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως και τον κάθε πελάτη τους τόσο για το 

χρόνο γνωστοποίησης των ειδικότερων αυτών συμφωνιών όσο και για το περιεχόμενό 

τους, κατά το μέρος που αφορά στο συγκεκριμένο πελάτη. Η ενημέρωση αυτή δεν 

επιτρέπεται να ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την γνωστοποίησή της στο 

υπουργείο. 
 

10. Οι παροχές της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου δεν είναι νόμιμες και δεν 

μπορεί να γίνονται δεκτές από τα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) προς τα οποία 

χορηγούνται, εάν τα πρόσωπα αυτά δεν κατέχουν την έγγραφη γνωστοποίηση που 

αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Η έγγραφη αυτή γνωστοποίηση θα πρέπει 

να επιδεικνύεται υποχρεωτικά στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 
 

Άρθρο 2 
 

1. Οι παραβάτες της παρούσης, που ισχύει σε όλη τη χώρα από την επομένη της 

ανακοίνωσης της στον ημερήσιο Τύπο, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον 

ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα. 
 

2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να ανακοινωθεί στον 

ημερήσιο Τύπο.>> 

 

    7.4.  Α.Δ. 1/2009. Τροποποίηση της Α.Δ. για υποβολή τιμοκαταλόγων 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Βλάχος υπέγραψε την με αριθμ. 1/2009 νέα 

Αγορανομική Διάταξη, με την οποία τροποποιούνται και αναμορφώνονται οι διατάξεις 

του άρθρου 9 της κωδικοποιημένης Α.Δ 14/89, που είχαν διαμορφωθεί με την Α.Δ. 

3/08. 

Οι πιο σημαντικές αλλαγές που επέρχονται με τη νέα Α.Δ. 1/2009 είναι οι εξής: 

- Ο χρόνος γνωστοποίησης, πριν την εφαρμογή, των νέων τιμοκαταλόγων, για τα 

είδη και τις υπηρεσίες, που εμπεριέχονται στους πίνακες 1,2 και 3, (όπως 

προσδιορίζονται στην Α.Δ. 1/09) από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, από δέκα (10) 

ημέρες που ίσχυε σήμερα, γίνεται είκοσι (20) ημέρες. 

- Τα κοστολόγια, που πρέπει να καταρτίζουν οι επιχειρήσεις, μαζί με τους νέους 

τιμοκαταλόγους τους, αφορούν όλα τα είδη που παρουσιάζουν οποιαδήποτε αυξητική 

μεταβολή και όχι μόνο τα είδη εκείνα, που η αύξησή τους υπερβαίνει το ποσοστό της 
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ετήσιας αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της προηγούμενης χρήσης, που 

ίσχυε μέχρι σήμερα. 

- Σε περίπτωση, που τα καταρτιζόμενα κοστολόγια είναι ελλιπή ή παραπλανητικά, 

τότε οι υποβληθείσες νέες τιμές για τα είδη αυτά δεν ισχύουν και επανέρχονται οι 

τιμές των προηγούμενων τιμοκαταλόγων. 

- Εάν μαζί με τους νέους τιμοκαταλόγους που υποβάλλονται, δεν έχουν 

καταρτισθεί και τα αναλυτικά κοστολόγια, όπως ορίζεται από τη νέα Α.Δ 1/2009 ή 

εάν από την επεξεργασία από την Υπηρεσία των κοστολογίων αυτών προκύψει 

σκοπιμότητα στην απόκρυψη των πραγματικών κοστολογικών στοιχείων τότε, 

αφενός, μεν, δεν ισχύουν οι νέοι υποβληθέντες τιμοκατάλογοι, αφετέρου, δε, οι 

επιχειρήσεις δεν μπορούν να επαναϋποβάλουν νέο τιμοκατάλογο για τα είδη αυτά, 

πριν την παρέλευση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών, από την ημερομηνία 

διαπίστωσης των ανωτέρω. 

- Για μερικά είδη, λόγω του τρόπου διακίνησής τους, ο χρόνος γνωστοποίησης των 

νέων τιμοκαταλόγων περιορίζεται από δέκα (10) ημέρες, που είναι σήμερα σε επτά 

(7) ημέρες. Για τα είδη αυτά ισχύουν όλες οι άλλες νέες ρυθμίσεις. 

 

     8. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ  

ΚΛΑΔΟΥ / ΟΔΗΓΟΣ  ΟΡΘΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

α)  Η Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων του Συνδέσμου μας 

(ΣΕΤΕ), που πραγματοποιήθηκε στις 19/11/2008, επανέφερε προς έγκριση στο Δ.Σ. 

και στην Γ.Σ. τον πίνακα με την κατά το παρελθόν προταθείσα στην ΣΕΤΕ 

κατηγοριοποίηση των προϊόντων του κλάδου μας. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

ΑΠΟ 
ΣΥΓΚΟΠΤΟ 

ΚΡΕΑΣ 

ΑΠΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ 

1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ 
ΥΠΟ ΨΥΞΗ Η 
ΥΠΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 

 
π.χ.  παριζάκι, 
πατέ, 
κεφτεδάκια 
κλπ. 

 
π.χ. ζαμπόν, 
μπέικον, 
γαλοπούλα 
κλπ. 

 
π.χ. πικ νικ 
κλπ. 

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
 

π.χ. σαλάμι 
αέρος, 
σουτζούκι κλπ. 

π.χ. 
παστουρμάς, 
προσούτο κλπ. 

 

3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΩΜΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ 
ΥΠΟ ΨΥΞΗ Η 
ΥΠΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 

 
π.χ. 
λουκάνικα, 
μπιφτέκια κλπ. 

 
π.χ. ρολό 
κοτόπουλο, 
σουβλάκι κλπ. 

 
π.χ. 
κοτόπουλο 
πανέ κλπ. 

4. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΗΜΙΞΗΡΑ  

π.χ. σαλάμι 
μπύρας, κλπ. 
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Η παραπάνω κατηγοριοποίηση έγινε βάσει της εκάστοτε επεξεργασίας που 

υφίστανται τα διάφορα προϊόντα και βάσει της δομής που αυτά διατηρούν μετά το 

πέρας αυτής. 
 

β)  Επίσης επανέφερε τον διαμορφωμένο από τον ΣΕΒΕΚ, πριν από 6 χρόνια, Οδηγός 

Ορθής Υγιεινής Πρακτικής ο οποίος θα πρέπει να εξετασθεί από τον ΕΦΕΤ. 

 

9. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ή ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 

Με σχετική εγκύκλιο ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Αντώνης Μπέζας 

κοινοποιεί αλλαγές σε διατάξεις του νόμου 3670/2008, με τις οποίες αντικειμενικός 

σκοπός είναι ο περιορισμός του φαινομένου των εικονικών συναλλαγών για τα 

οπωρολαχανικά και τα κρέατα, την πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού, τη 

διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την προστασία του καταναλωτή. 

 

  10.  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΜΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΕΒΕΚ 

Η ΣΕΤΕ συνεχίζει την απρόσκοπτη και ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία της, η οποία με 

τις γνώσεις και τις εμπειρίες των καταξιωμένων μελών της παρακαλουθεί τις 

επιστημονικές και νομοθετικές εξελίξεις στα εθνικά και κοινοτικά θέματα του τομέα 

και διαμορφώνει τεκμηριωμένες θέσεις και απόψεις προς το Δ.Σ. του ΣΕΒΕΚ. 

Στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, συνεδρίασε στις 12/3/2008, 17/4/2008, 

10/7/2008, 10/9/2008 και 19/11/2008 μελετώντας τα πιο κάτω θέματα :  

1. Επιτρεπόμενες πρόσθετες και βοηθητικές ύλες προϊόντων κρέατος. 

Διαμόρφωση θέσεων και απόψεων ενόψει συνάντησης με ΕΦΕΤ και Γ.Χ.Κ. 

2. Επικείμενη τροποποίηση Καν. (ΕΚ) 2073/2005 που αφορά μικροβιολογικά 

κριτήρια για τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα 

3. Ενημέρωση για την πορεία του έργου των μελών της ΣΕΤΕ, για την 

καταγραφή των προβλημάτων από την ισχύουσα νομοθεσία 

4. Παρακείμενοι χώροι κρεοπωλείων 

5. Πορεία του θέματος κατανομής και μελέτης των προβλημάτων της 

νομοθεσίας 

6. Διαθρεπτικοί ισχυρισμοί και διαφημιστική επικοινωνία προϊόντων του κλάδου 

7. Ενημέρωση για τα ισοζύγια, τους παρακείμενους χώρους και τα κτηνιατρικά 

τέλη 

8. πορεία καταγραφής των αναγκαίων τροποποιήσεων του Κ.Τ.Π.  

9. Ενημέρωση για την πορεία των εκκρεμών θεμάτων 
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10. Διαμόρφωση εισηγήσεων και ορισμός εισηγητών στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

για το κρέας και τα προϊόντα του 

11. Διαμόρφωση απάντησης στον ΕΦΕΤ για κατάταξη παραδοσιακών μπιφτεκιών 

και γύρου 

12. Ενημέρωση – λήψη αποφάσεων για την πορεία εκκρεμών θεμάτων 

13. Διάφορα 

 

    11.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΦΕΤ 

11.1.  Ο ΣΕΒΕΚ ήταν και συνεχίζει να είναι υπέρ της δημιουργίας και σωστής 

λειτουργίας του ΕΦΕΤ. Η θέση μας ήταν ανέκαθεν, ότι ο ΕΦΕΤ είναι ένας οργανισμός 

που πρέπει να έχει τις δυνατότητες να γνωρίζει και να πληροφορεί, να ελέγχει, να 

διορθώει και να συγκεντρώνει την καλύτερη επιστημονική γνώση.  

Επίσης να λειτουργεί ως ενιαία και ανεξάρτητη Αρχή που θα ελέγχει το χώρο των 

τροφίμων και θα εξασφαλίζει το συντονισμό και την ενιαία πολιτική ελέγχου της 

αγοράς των τροφίμων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Τη χρονιά που πέρασε έγινε η έκδοση του επίμαχου Π.Δ. από το Υπ.ΑΑΤ, για αλλαγές 

στον έλεγχο των τροφίμων, και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΕΦΕΤ. 

 

11.2. Την Πέμπτη 16/10/2008, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του 

ΣΕΒΕΚ με τη νέα Διοίκηση του ΕΦΕΤ με στόχο την ενημέρωση και την ανταλλαγή 

απόψεων επί των σημαντικότερων θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο μας.  

Από πλευράς ΣΕΒΕΚ παρευρέθηκαν οι κ.κ. : Αλ. Υφαντής – Πρόεδρος, Δ. Μπακιρλή 

– Γεν. Γραμματέας, Εμ. Δομαζάκης – Αντιπρόεδρος, Χρ. Σταυρουλάκης – Αναπλ. 

Γεν. Γραμματέας, Γ. Παπαμικρούλης – Μέλος Δ.Σ., Γ. Οικονόμου – Διοικητικός 

Σύμβουλος. 

Από πλευράς ΕΦΕΤ οι κ.κ. : Αντ. Ζαμπέλας – Πρόεδρος, Σπ. Ραμαντάνης – 

Αντιπρόεδρος, Δημ. Παντελεάκη – Προϊσταμένη Δ/νσης Ελέγχων Επιχειρήσεων, Κ. 

Μπαρμπέρης – Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών Ελέγχων, Βασ. Γιαννούλη – 

Δ/νση Ελέγχων Επιχειρήσεων και Δημ. Καρδάση – Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων. 

Από πλευράς ΕΦΕΤ δόθηκε έμφαση και έγιναν ιδιαίτερες συστάσεις στους 

εκπροσώπους της βιομηχανίας κρέατος για τα εξής :  

1) Ιχνηλασιμότητα για άμεση αντιμετώπιση διατροφικών κινδύνων και  

2) Αυτοέλεγχος από τις επιχειρήσεις (μέσω ουσιαστικής χρήσης συστήματος 

HACCP), έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα εν τη γενέσει και όχι αυτό 

να επαφίεται στον ελεγκτικό και κατασταλτικό ρόλο των αρμόδιων αρχών. 

Αναλυτικά τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν και για τα οποία λήφθηκαν αποφάσεις 

έχουν ως εξής :  
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Θέμα 1ο Έγκριση Οδηγού Υγιεινής Πρακτικής για τις μονάδες 

επεξεργασίας κρέατος, παραγωγής προϊόντων με βάση 

το κρέας, κιμάδων και παρακευασμάτων 

Συζητήθηκε Συζητήθηκε η χρησιμότητα και η σύνταξη των 

Οδηγών Υγιεινής Πρακτικής και επισημάνθηκε ότι 

συνάδει με την φιλοσοσία της Ε.Ε., η οποία δίνει 

έμφαση αφενός στην επικαιροποίησή τους, και 

αφετέρω στο σύστημα αξιολόγησης από την αρμόδια 

αρχή του κάθε Κ-Μ 

Αποφασίσθηκε Να επανυποβληθεί από τον ΣΕΒΕΚ τους πρώτους 

μήνες του 2009 ο επικαιροποιημένος Οδηγός Υγιεινής 

Πρακτικής για τις μονάδες επεξεργασίας κρέατος, 

παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας, κιμάδων και 

παρασκευασμάτων προκειμένου να αξιολογηθεί από 

τον ΕΦΕΤ. 
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11.3.  Με το υπ΄ αριθμ. 621/4.11.2008 έγγραφό μας, προτείναμε την σύσταση και 

συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Τομέα Κρέατος, ως εξής :  
 

<<Θέμα : Σύσταση και Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Εμπειρογνωμόνων Τομέα Κρέατος 
 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Σε συνέχεια της συζήτησης κατά την πρόσφατη συνάντησή μας, σας διατυπώνουμε 

και εγγράφως την πρόταση του ΣΕΒΕΚ για την σύσταση και συγκρότηση από 

τον ΕΦΕΤ Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του τομέα Κρέατος 

(ΣΕΕΤΚ).   

Έργο της προτείνουμε να είναι, 

• η επιστημονική μελέτη, παρακολούθηση, υποστήριξη, διατύπωση 

αιτιολογημένης γνώμης και εισήγηση προς τον ΕΦΕΤ γενικών ή ειδικών 

θεμάτων που σχετίζονται με τη μεταποίηση, το εμπόριο, την βιομηχανία 

επεξεργασίας κρέατος  

• η παροχή υπηρεσιών για την υποβοήθηση του έργου του ΕΦΕΤ, σε θέματα 

ιδιαίτερης σπουδαιότητας 

• η εισήγηση μέτρων και δράσεων με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της 

αγοράς του τομέα και η παρακολούθηση υλοποίησης των συμφωνηθέντων 

μέτρων. 

Η γνώμη της ΣΕΕΤΚ θα ζητείται από το Προεδρείο του ΕΦΕΤ στο οποίο και 

αντίστοιχα θα διαβιβάζεται. 

Η ΣΕΕΤΚ θα αποτελείται από στελέχη του ΕΦΕΤ τα οποία θα ορίζονται από το 

Προεδρείο του καθώς και από εκπροσώπους, στελέχη ή ειδικούς επιστήμονες οι 

οποίοι θα προτείνονται από τον Πανελλήνιας εμβέλειας και εκπροσώπησης 

Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ). 

Η ΣΕΕΤΚ για την τεκμηρίωση της γνώμης της μπορεί να συνεργάζεται και με 

άλλους επιστήμονες, φορείς ή οργανισμούς. 

Αμέσως μετά την συγκρότησή της, η ΣΕΕΤΚ στην πρώτη της συνεδρίαση θα 

καταγράψει κατά προτεραιότητα τα θέματα που θα την απασχολήσουν κατά την 

διάρκεια των  τακτικών της συναντήσεων. 

Με τη βεβαιότητα ότι η υλοποίηση της  εν λόγω πρωτοβουλίας σας θα συμβάλει 

στην αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων του τομέα μας, αναμένουμε 

την επίσημη ανακοίνωση σύστασης και συγκρότησης της ΣΕΕΤΚ.>> 
 

Ως εκπρόσωποι του ΣΕΒΕΚ μέλη στην εν λόγω Επιτροπή ορίσθηκαν με απόφαση του 

Δ.Σ. μας η κα Δ. Μπακιρλή και ο κ. Γ. Παπαμικρούλης. 
 

11.4.   Ο ΕΦΕΤ  εξέδωσε στις 10/12/08 ανακοίνωση για την ανίχνευση υψηλών 

επιπέδων διοξινών σε εισαγόμενη μορταδέλα. 

11.5. Στις αρχές Ιουνίου 2008 σύστησε “ομάδα Διαχείρισης κρίσεων” για την άμεση 

αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων. 



29 

11.6. Τη διεθνή κοινότητα & την χώρα μας απασχόλησε στις αρχές Σεπτεμβρίου 

2008 η διακίνηση χοιρινού κρέατος ή προϊόντων κρέατος προέλευσης Χιλής σε 

ορισμένων παρτίδων των οποίων βρέθηκαν υψηλά επίπεδα διοξινών. 

11.7.  Αντίστοιχο πρόβλημα με χοιρινό & βοδινό κρέας προέλευσης Ιρλανδίας 

κοινοποίησε τον κλάδο μας αρχές Δεκεμβρίου 2008. 

11.8.  Πρόταση Κανονισμού για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 

καταναλωτές (νέα διατροφική επισήμανση). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Πρόταση Κανονισμού για την παροχή πληροφοριών 

για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (κοινοποιήθηκε στα μέλη μας άμεσα), 

οριστικοποίησε την πρότασή της για τη γενική επανεξέταση των Κανονισμών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επισήμανση των τροφίμων, με στόχο να 

εκσυγχρονισθούν και να βελτιωθούν οι κανόνες επισήμανσης, έτσι ώστε οι 

καταναλωτές να διαθέτουν σε ευανάγνωστη και κατανοητή μορφή, τις ουσιώδες 

πληροφορίες που θα τους επιτρέπουν να προβαίνουν ενημερωμένοι σε επιλογές κατά 

τις αγορές τους. 

Στο πλαίσιο της Πρότασης αυτής, πραγματοποιήθηκαν 2 συσκέψεις (16/4/08 & 

24/9/08) ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων στα επιμέρους θέματα επισήμανσης 

των τροφίμων, προκειμένου να διατυπωθούν οι θέσεις – παρατηρήσεις όλων των 

εμπλεκομένων μερών, ώστε στη συνέχεια να διαμορφωθούν οι εθνικές θέσεις. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ο Κανονισμός θα διασφαλίσει την εύρυθμη 

λειτουργία της ενιαίας αγοράς και της ελεύθερης διακίνησης των εμπορευμάτων, 

δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους καταναλωτές, να κάνουν συνειδητές 

επιλογές και προωθώντας την ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας Τροφίμων. 

Τα κυριότερα θέματα που αναδείχθηκαν στις συσκέψεις με τον ΕΦΕΤ, ήταν τα 

ακόλουθα: 

α) Χώρα Προέλευσης 

Η προσέγγιση της Επιτροπής που αποτυπώνεται στην πρόταση Κανονισμού, ήταν η 

επισήμανση της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης ενός τροφίμου να 

προβλέπεται σε κάθε περίπτωση που η απουσία της είναι πιθανόν να παραπλανήσει 

του καταναλωτές, όσον αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής ή στον πραγματικό 

τόπο προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος, Σε άλλες περιπτώσεις, η αναγραφή 

της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια 

των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων. Σε κάθε περίπτωση όμως, η αναγραφή 

της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης, πρέπει να γίνεται με τρόπο που να 

μην παραπλανάται ο καταναλωτής και βάσει σαφώς καθορισμένων κριτηρίων, τα 

οποία εξασφαλίζουν ίσους όρους για τη βιομηχανία και βελτιώνουν την κατανόηση 

από τους καταναλωτές των συγκεκριμένων πληροφοριών. 

Ο ΣΕΒΕΚ υποστήριξε, ότι η αναγραφή προέλευσης μεμονωμένων συστατικών, όχι 

μόνο δε συμβάλλει στη διαφάνεια, αλλά θα δημιουργήσει την εσφαλμένη αντίληψη 
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στους καταναλωτές, ότι η ευθύνη επιμερίζεται μεταξύ των προμηθευτών  των 

πρώτων υλών και δεν ανήκει στον τελικό επεξεργαστή και συσκευαστή, ο οποίος και 

δηλώνει την ταυτότητά του. Σύμφωνα με τον Καν. 178/2002, αυτός έχει την ευθύνη 

της επιλογής της πρώτης ύλης από τον κατάλληλο προμηθευτή και με τις κατάλληλες 

προδιαγραφές, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ασφάλειας και να 

ικανοποιήσει τον καταναλωτή. 
 

β) Σαφείς και ευανάγνωστες ετικέτες 

Ο ΕΦΕΤ επεσήμανε, ότι κάποιες κατηγορίες τροφίμων έχουν ήδη εξαιρεθεί από την 

υποχρέωση διατροφικής επισήμανσης, ενώ παράλληλα, ζήτησε συγκεκριμένες 

εναλλακτικές προτάσεις ελάχιστου μεγέθους, καθώς και συγκεκριμένα παραδείγματα 

συσκευασιών τροφίμων με μικρή επιφάνεια, ώστε να αναδειχθεί το θέμα περαιτέρω. 

Ο ΣΕΒΕΚ επεσήμανε, ότι κατανοεί την ανάγκη καθορισμού κανόνων που θα 

εγγυώνται την επαρκή αναγνωσιμότητα των υποχρεωτικών πληροφοριών. Πιστεύει  

όμως ότι οι κανόνες είναι αυτοί: 

δεν θα πρέπει: 

- να είναι μέρος του Κανονισμού, αλλά θα πρέπει αν αναλύονται σε ειδικό κώδικα 

πρακτικής, 

- να περιορίζονται στο μέγεθος των γραμμάτων, αλλά να καλύπτουν και άλλες 

πρακτικές (π.χ. χρώματα εκτύπωσης σε σχέση με το φόντο κλπ). 
 

γ) Διατροφική επισήμανση 

Για το θέμα αυτό, ο ΣΕΒΤ παρουσίασε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας 

για την αναγραφή των διατροφικών πληροφοριών (GDAs) και ζήτησε: 

- την αποφυγή οποιουδήποτε χρωματικού κώδικα στα σύμβολα GDAs και τη 

διατήρηση ενιαίου χρώματος, 

- τον περιορισμό των στοιχείων που θα δηλώνονται υποχρεωτικά σε 5, ώστε ο 

καταναλωτής να εξοικειωθεί με αυτό το εύχρηστο και εύληπτο σύστημα 

επισήμανσης. 
 

Οι συζητήσεις σχετικά με την Πρόταση Κανονισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

συνεχίζονται. 

11.9 Νέοι Κανόνες Υγιεινής για τα Τρόφιμα (852,853,854 & 882/2004). 

Ο ΣΕΒΕΚ ενημέρωσε εγκαίρως για τη θέση σε ισχύ των νέων Κανονισμών, που 

αφορούν στον έλεγχο των τροφίμων και ζωοτροφών που διακινούνται σε χώρες / 

Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επίσης, ενημέρωσε τον ΕΦΕΤ για τις απόψεις του σχετικά με όσα προβλέπουν οι νέοι 

Κανονισμού και επεσήμανε, ότι η εναρμόνισή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

για τον εκσυγχρονισμό του ελεγκτικού συστήματος σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα. 

Μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ 15523/2006 για τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα 

εφαρμογής των Κανονισμών, ΕΦΕΤ δεσμεύτηκε, ότι για τη διευκρίνιση των επίμαχων 
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θεμάτων θα εκδοθούν Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, αλλά δεν προχώρησε με την έκδοσή 

τους. 
 

11.10. Κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς 

διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα Τρόφιμα. 

Ο ΣΕΒΕΚ ενημέρωσε άμεσα τα Μέλη του για τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 

των Ε.Κ. του Κανονισμού αριθ. 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής 

και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά 

έμπρακτα, την προσπάθεια που καταβάλλει για έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση 

των Μελών του. 

Τον Ιούλιο του 2007, ο ΕΦΕΤ ξεκίνησε τη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων από 

τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Σχετικά με τη σύνταξη καταλόγου ισχυρισμών 

υγείας στο πλαίσιο του άρθρου 13 το Κανονισμού 1924/2006 ΕΚ. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, τα Κράτη Μέλη πρέπει να υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έναν κατάλογο των ισχυρισμών υγείας που εμπίπτουν στο άρθρο 13. Η 

Επιτροπή, ύστερα από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων (EFSA), η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των ισχυρισμών και σε 

συνεργασία με τα Κράτη Μέλη, θα θεσπίσει κοινοτικό κατάλογο επιτρεπόμενων 

ισχυρισμών υγείας, που εμπίπτουν στο άρθρο 13 του Κανονισμού, καθώς και όλους 

τους αναγκαίους όρους για τη χρήση αυτών. 

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ως Κεντρικής Αρμόδια Αρχή για τα 

τρόφιμα, ανέλαβε να συγκεντρώσει, να συντάξει και να αποστείλει στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τον Ελληνικό Κατάλογο ισχυρισμών υγείας. 

 

   12. ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΒΕΚ, 6/3/2008 

Ο Σύνδεσμός μας διοργάνωσε την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2008, στο ξενοδοχείο King 

George (Πλατεία Συντάγματος) ημερίδα με θέμα «Επώνυμα Προϊόντα Κρέατος: 

Υπογράφουν με Ασφάλεια την Ποιότητα υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».  

Μεταξύ των εισηγητών ήταν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλ. 

Κοντός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κων/νος Κιλτίδης, ενώ 

παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Ιωάννης Οικονόμου, καθώς και πολλοί πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων του 

τομέα του κρέατος, στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου, στελέχη των συναρμόδιων 

υπουργείων και των ελεγκτικών οργανισμών, υπεύθυνοι των εμπορικών τμημάτων 

των  πρεσβειών των χωρών προέλευσης των πρώτων υλών για τα προϊόντα κρέατος, 

προμηθευτές πρώτων και βοηθητικών υλών, πανεπιστημιακοί, καθώς και εκπρόσωποι 

των ΜΜΕ.  

«Τα επώνυμα προϊόντα κρέατος αποτελούν εχέγγυο ποιότητας και 

ασφάλειας για τον Έλληνα καταναλωτή και τον καλύτερο πρεσβευτή των 

ελληνικών προϊόντων κρέατος στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και στις 
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αγορές τρίτων χωρών» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων Αλέξανδρος Κοντός.  

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕΚ Αλέξιος Υφαντής δήλωσε ότι «η σύγχρονη ελληνική 

βιομηχανία προϊόντων κρέατος παρακολουθεί στενά τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις, 

επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό την ανταγωνιστικότητά της και διασφαλίζοντας 

υψηλή πιστοποιημένη ποιότητα για τα προϊόντα της. Το 2007», τόνισε, «η συνολική 

διακίνηση προϊόντων κρέατος ανήλθε στους 550.000 τόνους περίπου με την αξία  

των  πωλήσεων  στα 1,300 εκατ. ευρώ περίπου. Η κατά κεφαλή κατανάλωση 

στην Ελλάδα ανέρχεται στα 8,5 – 9 κιλά ετησίως, γεγονός το οποίο αφήνει 

περιθώρια για σημαντική περαιτέρω αύξηση. Οι 200 περίπου επιχειρήσεις του 

κλάδου απασχολούν περίπου 8.500 εργαζόμενους, ενώ για το τρέχον έτος, ο 

μέσος  ρυθμός αύξησης υπολογίζεται να κυμανθεί γύρο στο 5%». 

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κων/νος Κιλτίδης στην εισήγησή του 

επεσήμανε ότι «τα ποιοτικά προϊόντα κρέατος αποτελούν το θεμέλιο λίθο μιας 

σύγχρονης και αποδοτικής ελληνικής κτηνοτροφίας. Το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων υιοθετεί και εφαρμόζει πολιτικές αξιοποίησης και προβολής 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελληνικών ζωοκομικών προϊόντων. Αυτή είναι η 

δυναμική απάντηση της χώρας μας στις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου 

παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων κρέατος. Η μεταποίηση του κρέατος σε 

παραδοσιακά εδέσματα, πρόσθεσε, ιδίως όμως η τυποποίηση στη διαδικασία της 

επεξεργασίας, είναι πρόκληση και αδήριτη ανάγκη στην ελληνική βιομηχανία 

επεξεργασίας κρέατος».  

Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης Ιωάννης 

Οικονόμου, ανέφερε στην παρέμβασή του ότι «η ποιότητα και η ασφάλεια των 

τροφίμων είναι δύο από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Επεσήμανε επίσης ότι το Υπουργείο έχει ήδη πάρει πρωτοβουλίες για τη δημιουργία 

μιας πλατφόρμας φυσικής διατροφής. Όλοι οι καταναλωτές, τόνισε, θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχουν καλά και κακά τρόφιμα, αλλά μόνον καλές και 

κακές διατροφικές συνήθειες». 

Η ημερίδα, περιελάμβανε δύο θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 

αναπτύχθηκαν επιστημονικά θέματα, όπως έγκριση και καταχώρηση εγκαταστάσεων, 

νέα δέσμη υγιεινής προϊόντων κρέατος, ταξινόμηση των προϊόντων κρέατος, 

αρμοδιότητες επίσημων ελέγχων, επιτρεπόμενες και βοηθητικές ύλες κ.α. Στην 

δεύτερη ενότητα αναπτύχθηκαν θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως η 

δυναμική του κλάδου στην Ελλάδα, η παγκόσμια αγορά και οι τάσεις στην 

κατανάλωση προϊόντων κρέατος, η διαθρεπτική αξία των προϊόντων κρέατος κ.α.  

Εισηγητές στην ημερίδα ήταν οι κ.κ. Ραμαντάνης Σπύρος, Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών, 

Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 

Μπαντάσης Κων/νος, Δ/ντής Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας ΥΠ.Α.Α.Τ. & Πρόεδρος 

Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ), Παπαμικρούλης 
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Γεώργιος, Πρόεδρος ΣΕΤΕ, Τσάκνης Ιωάννης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, Δ/ντής 

Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, Τσιαπάρας Λουκάς, Χημικός 

Μηχανικός & Μέλος Συμβ. Επιτρ. Τεχν. Εμπειρογνωμόνων ΣΕΒΕΚ, Χροναίος 

Ιωάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Τροφίμων Γενικού Χημείου Κράτους, 

Παπανδρόπουλος Αθανάσιος, Δημοσιογράφος, Δομαζάκης Εμμανουήλ, 

Αντιπρόεδρος ΣΕΒΕΚ, και η κα Μπακιρλή Δέσποινα, Γεν. Γραμματέας ΣΕΒΕΚ. 

Στόχος της διοργάνωσης ήταν, μεταξύ άλλων:  

❖ Η ενημέρωση των στελεχών των επιχειρήσεων του κλάδου σχετικά με τις 

τεχνολογικές και νομοθετικές εξελίξεις.  

❖ Η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τη διατροφική αξία των 

αλλαντικών και τη σημασία του κλάδου για την εθνική οικονομία.  

❖ Η ευαισθητοποίηση των αρμοδίων κυβερνητικών αξιωματούχων και 

υπηρεσιακών παραγόντων σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν τις 

επιχειρήσεις του κλάδου.  

Πρόθεση του ΣΕΒΕΚ είναι να καθιερώσει την εκδήλωση αυτή ως την ετήσια 

συνάντηση των ανθρώπων του τομέα, από όλο το φάσμα της παραγωγής, 

μεταποίησης, τυποποίησης, εμπορίας και διάθεσης του προϊόντος, αλλά και της 

έρευνας, της τεχνολογίας, του δημόσιου τομέα και των ελεγκτικών φορέων.  
 

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες: ΣΕΓΕΡ ΕΠΕ, Provil Α.Ε., Tesco Engineering 

και CFS Convenience Food Systems. 

Υποστηρικτές της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες: ΑΒΕΝΚΟ A.E., ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ A.E., 

ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε., ΜΕΓΑΛΟΣ I. ΓΙΩΡΓΟΣ, TŪV AUSTRIA HELLAS, ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ 

ΘΑΛΗΣ, VION FOOD GROUP, ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΕ, FOODMAKER ΕΠΕ, 

ΚΑΡΝΕΛ Α.Ε., INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES ΕΠΕ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ, BIZTEC 

ΕΠΕ και ΕΡΜΗΣ A.E.. 

 

    13. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

13.1.  Πρότυπο AGRO 3 για την υγιεινή, ασφάλεια & παραγωγή ζωοτροφών, 

εκτροφή χοίρων, σφαγή χοίρων, τεμαχισμών, επεξεργασία & συσκευασία χοιρινού 

κρέατος. 

13.2.  Διερεύνηση ενδιαφέροντος υποβολής συγχρηματοδοτούμενου κατά 75% 

προγράμματος ενημέρωσης & προώθησης παρασκευασμάτων με βάση το κρέας σε 

τρίτες εκτός ΕΕ χώρες. 

13.3.  Ενημέρωση & παρακολούθηση του θέματος της πρόσφατης “γρίπης των 

χοίρων” 

13.4.  Κινητοποίηση & υποβολή υπομνήματος για την άρση του αποκλεισμού των 

φορτηγών από την απεργία στο λιμάνι της Πάτρας. 

13.5.  Ενημέρωση για προγράμματα χρηματοδότησης & ενίσχυσης μικρομεσαίων 

μεταποιητικών επιχειρήσεων. 



34 

13.6.  Ενημέρωση & κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τις δράσεις & τις 

προϋποθέσεις πώλησης προϊόντων κρέατος σε λαϊκές αγορές. 

13.7. Διερεύνηση & συντονισμός για πιθανή συμμετοχή του ΣΕΒΕΚ στο κοινοτικό 

πρόγραμμα Leonardo Da Vinci σε συνεργασία με φορείς από Ελλάδα (ΕΤΑΤ, ΑΤΕ,  

ΣΕΒΕΚ), Ιταλία, Ουγγαρία & Κύπρο. 

13.8. Πρωτοβουλία ΣΕΒΕΚ για την συγκρότηση Εθνικής Διεπαγγελματικής 

Οργάνωσης κρέατος. 

13.9. Ενημέρωση για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας των 

εργατοτεχνιτών – εργατοτεχνιτριών αλλαντοβιομηχανίας για τη διετία 2008-2009. 

13.10.  Ενέργειες προς των ΕΦΕΤ & την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάταξη των 

παραδοσιακού μπιφτεκιού  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

13.11.  Ενημέρωση για την νέα κοινοτική νομοθεσία για τον έλεγχο σαλμονέλας σε 

αυγά & πτηνά. 

 

    14.   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

14.1. Ο ΣΕΒΕΚ συμμετείχε ενεργά, με περίπτερο & με εισηγήσεις στην 1η έκθεση για 

το κρέας & τα προϊόντα του & στο αντίστοιχο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη 

διάρκειά της από 10-12/10/2008 στο ΣΕΦ Ν. Φαλήρου. 
 

14.2.  Ο ΣΕΒΕΚ συμμετείχε επίσης: 

- στην ημερίδα του ΕΦΕΤ, 9/12/2008 

- στο συνέδριο του ΟΠΕ, 4/12/2008 

- στην ημερίδα του ΣΕΒΤ για τα  λειτουργικά τρόφιμα, 6/10/2008 

- στο συνέδριο της ΔΕΔΥΤ, 6-8/6/2008 

 

  15. ΠΡΟΣΘΕΤΑ & ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

15.1. Παρακολούθηση & ενημέρωση επί των αλλαγών της κοινοτικής νομοθεσίας για 

τα πρόσθετα τροφίμων, αρωματικών υλών & ενζύμων. 

15.2. Αποστολή στα μέλη μας της κωδικοποιημένης οδηγίας 2008/84 – 27/8/2008 

για τα πρόσθετα. 

15.3. Παρακολούθηση & ενημέρωση επί της οδηγίας 2006/52/ΕΚ για την 

αναθεώρηση διατάξεων που αφορούν στη χρήση νιτρωδών & νιτρικών αλάτων. 

15.4.  Παρακολούθηση των διαβουλεύσεων για την τροποποίηση των οδηγιών 

94/35/ΕΚ, 94/36/ΕΚ & 95/2/ΕΚ για νέα πρόσθετα & επέκταση χρήσης ήδη 

εγκεκριμένων προσθέτων 
 

Θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στον θάνατο (τον Απρίλιο 2008) του καθηγητή 

Γιάννη Μεταξόπουλου, επί χρόνια ειδικού τεχνικού συμβούλου του ΣΕΒΕΚ & τον 

πρόσφατο θάνατο του συναδέλφου Νίκου Διακοδημήτρη. 

 

 


