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Πρόσκληση 

 
   Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2010                                Αριθμ. Πρωτ :  805/2010 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
των μελών του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος   

(Σ.Ε.Β.Ε.Κ.) 
 
  
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και σύμφωνα με το 

καταστατικό αυτού, καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου σε ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση στις 18 Μαρτίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5.00 μ.μ., στο ξενοδοχείο 

Fresh (Σοφοκλέους 26 & Κλεισθένους - Αθήνα),  προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων 

επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 

 
 
 
1. Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2009. 

2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2009 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 

3. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2010. 

4. Τοποθέτηση του Δ.Σ. σε διάφορα θέματα του κλάδου. 

5. Θέματα που θα τεθούν από τα μέλη. Ανταλλαγή απόψεων. Πορίσματα. 

6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

καθώς επίσης και Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του  καταστατικού απαρτία 

(1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών) η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 18 Μαρτίου 

2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Fresh (Σοφοκλέους 26 & 

Κλεισθένους – Αθήνα).  

 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

      Το Διοικητικό Συμβούλιο 

        και κατ΄ εντολή αυτού 

               Ο Πρόεδρος 

 
 
             Αλ. Υφαντής 

 
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 
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Πρόγραμμα 

Ι.  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ 

ΙΙ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   

1.  Διαδικασία εγκατάστασης Προέδρου Συνέλευσης   

 Ανάληψη της προσωρινής προεδρίας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και  ορισμός 
Γραμματέα Συνέλευσης 

 Διαπίστωση απαρτίας Γενικής Συνέλευσης 

 Εκλογή Προέδρου Συνέλευσης 

 Χαιρετισμός Προέδρου Συνέλευσης 

 
2.  Ομιλία Προέδρου Δ.Σ. κ. Αλ. Υφαντή 

 Απολογισμός δράσης και έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 
έτους 2009 - 2010 

  
3.  Ομιλία Ταμία κ. Χρ. Καρκαλιά 

 Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός για την οικονομική χρήση έτους 2009 

 Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 
 

4.   Παρατηρήσεις μελών για τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό έτους 2009 

5.   Έγκριση του οικονομικού απολογισμού 2009 και της έκθεσης των 
ελεγκτών 

6.   Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων δράσης του Δ.Σ. έτους 2009 

7.   Απαλλαγή της Διοίκησης του Συνδέσμου από κάθε ευθύνη 

8.   Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 2010 

9.   Παρατηρήσεις μελών επί του προτεινόμενου προϋπολογισμού 2010 και 
έγκρισή του 

10. Τοποθέτηση του Δ.Σ. σε διάφορα θέματα του κλάδου 

11. Θέματα που θα τεθούν από τα μέλη. Ανταλλαγή απόψεων. Πορίσματα 

12. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και  Εξελεγκτικής 
Επιτροπής 
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1.  Πρόλογος  
Ο παρόν Απολογισμός είναι κείμενο εργασίας, προοριζόμενος κατά κύριο λόγο για τα 

μέλη του ΣEBΕΚ ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18 Μαρτίου 

2010.  

Σκοπός του είναι να ενημερώσει τα μέλη, και να τους χρησιμεύσει ως κείμενο 

αναφοράς, σχετικά με τις δραστηριότητες και το έργο του Συνδέσμου μας κατά τη 

χρονική περίοδο ανάμεσα στις Συνελεύσεις του έτους 2009 και του έτους 2010 ενώ 

ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι βασικές αρχές και οι θέσεις του ΣΕΒΕΚ που πρέπει να 

κατευθύνουν τις προσπάθειές μας τους επόμενους μήνες.  

Παράλληλα προορίζεται για οποιοδήποτε τρίτο, όταν χρειάζεται να ανατρέξει στο 

έργο και την αποστολή του ΣΕΒΕΚ, τις δραστηριότητες της χρονιάς ή τις 

συγκεκριμένες ενέργειές του για ειδικά θέματα. 

Και τον προηγούμενο χρόνο, ο ΣΕΒΕΚ χειρίστηκε με τη δέουσα προσοχή, 

υπευθυνότητα, σύνεση όλα τα τρέχοντα θέματα του κλάδου και επιδίωξε τις 

προσφορότερες λύσεις στα βασικά μας προβλήματα.  

Είναι δε ιδιαίτερα σημαντικό να τονισθεί ότι οι προσπάθειες αυτές συνέπεσαν με τις 

εθνικές εκλογές και την αλλαγή της Πολιτικής Ηγεσίας. 

Παρόλα αυτά, επιμείναμε και θα επιμείνουμε στο μέλλον και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα 

πετύχουμε την προώθηση των θέσεών μας, πάντα με την βοήθεια των μελών μας. 
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2. Γενικά στοιχεία γύρω από τον Σ.Ε.Β.Ε.Κ.  

2.1. Προφίλ 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος / ΣΕΒΕΚ είναι 

Σύνδεσμος, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύριο μέλημά του, την διασφάλιση των 

συμφερόντων και την επίλυση των κλαδικών προβλημάτων των επιχειρήσεων / 

μελών του.   

Η ιστορία του ΣΕΒΕΚ αρχίζει το έτος 1977 όταν με τον τίτλο ‘‘ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΩΝ’’ εκπροσωπούσε συλλογικά 

τις επιχειρήσεις αλλαντοποιίας και επεξεργασίας κρέατος που νόμιμα λειτουργούσαν 

στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή.  

Στην καταστατική Γενική Συνέλευση του  έτους 1993, τροποποιήθηκε το αρχικό 

καταστατικό και η επωνυμία του Συνδέσμου άλλαξε σε ‘‘ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ’’ με το διακριτικό τίτλο ΣΕΒΕΚ όπως μέχρι 

σήμερα παραμένει. 

Για τις διεθνείς του παραστάσεις η επωνυμία του είναι στα Αγγλικά ‘‘ASSOCIATION OF 

GREEK MEAT PROCESSING INDUSTRIES’’ – S.E.V.E.K. 

Από τότε μέχρι σήμερα αποτελεί τον κλαδικό Σύνδεσμο των επιχειρήσεων που 

ασχολούνται με την παραγωγή αλλαντικών και την επεξεργασία κρέατος που νόμιμα 

λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή. 

2.2. Σκοποί 

Το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας του ΣΕΒΕΚ περιλαμβάνει την ανάληψη 

πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων με στόχο :  

- Την προβολή και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων  των μελών 

του, την τεχνική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής των ειδών αλλαντοποιίας, την 

εξύψωση της βιοτεχνίας και βιομηχανίας της αλλαντοποιίας και της επεξεργασίας 

κρέατος και την καλλιέργεια της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού προς το 

είδος αυτό της τροφής. 

- Την καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης τόσο μεταξύ των 

μελών του όσο και με τον εμπορικό κόσμο και τις Κρατικές Αρχές. 

- Την εξύψωση και ενίσχυση της αποστολής των Βιομηχάνων και  Βιοτεχνών  

επεξεργασίας κρέατος. 

- Την ηθική, επαγγελματική και υλική ενίσχυση των μελών του. 

- Την μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών, ηθικών, 

επαγγελματικών και κοινωνικών θεμάτων και προβλημάτων των μελών του. 

Η υλοποίηση των στόχων του ΣΕΒΕΚ επιτυγχάνεται με κάθε νόμιμο και πρόσφoρο 

μέσο, και σύμφωνα με τις αποφάσεις του 7μελές Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο 

εκλέγεται ανά τριετία από την Γενική Συνέλευση για να διοικεί τον Σύνδεσμο. 

Η υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τις 

επιστημονικές και διοικητικές υπηρεσίες του Συνδέσμου, οι οποίες μελετούν σε βάθος 

και αναλύουν τα προβλήματα, διατυπώνουν και τεκμηριώνουν λύσεις για τα  
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προβλήματα αυτά, και στη συνέχεια συνεργάζονται για την υιοθέτηση και εφαρμογή 

των βέλτιστων αποδεκτών λύσεων.  

Είναι φυσικό σε μια πολυφωνική κοινωνία να διατυπώνονται ορισμένες φορές 

διισταμένες απόψεις για τα κοινά προβλήματα. O ΣEBΕΚ επιδιώκει τη σύγκλιση 

απόψεων και την υιοθέτηση συναινετικών λύσεων. Προάγει το διάλογο, και όχι την 

αντιπαράθεση.   

 

3. Οργανωτική δομή - Πρόσωπα  

3.1. Γενική Συνέλευση 

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΕΒΕΚ. Συγκροτείται από τα 

μέλη του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν και για 

κάθε ζήτημα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου.   

Ειδικότερα :  

- Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εφορευτική Επιτροπή και την Ελεγκτική 

Επιτροπή. 

- Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

- Παίρνει αποφάσεις για την στρατηγική και τη δράση του ΣΕΒΕΚ σε σχέση με τα 

προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο. 

- Εγκρίνει ή τροποποιεί τον ετήσιο απολογισμό εσόδων και εξόδων και τον 

συνολικό προϋπολογισμό για τη νέα περίοδο. 

- Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού. 

- Αποφασίζει για την διάλυση του Σωματείου τηρώντας την οριζόμενη από το 

Καταστατικό και το νόμο διαδικασία, απαρτία και πλειοψηφία.  

3.2. Διοίκηση 

Η Διοίκηση του ΣΕΒΕΚ αποτελείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο 

εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές και ορίζει τη 

διαμόρφωση της πολιτικής που πρέπει να ακολουθείται για την πραγματοποίηση των 

σκοπών του ΣΕΒΕΚ και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων – 

μελών του.  Έχει ως καθήκοντα και αρμοδιότητες να εκτελεί τις αποφάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης, να επιλαμβάνεται και να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά 

τον Σύνδεσμο. Επίσης συγκροτεί επιτροπές, συμβουλευτικές ομάδες και ομάδες 

εργασίες οι οποίες ορίζονται για να ερευνούν ειδικά θέματα.  

Στις 31/5/2007, έγινε η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του ΣΕΒΕΚ. Μετά τον 

απολογισμό του έτους 2006 και την απαλλαγή του Δ.Σ. εκ των ευθυνών του, 

διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη 

τριετία 5/2007 – 5/2010. Ακολούθησε η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, και 

εξελέγησαν :  
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Πρόεδρος  Υφαντής Αλέξιος 

Α΄ Αντιπρόεδρος  Φλωρίδης Ιωάννης 

Β΄ Αντιπρόεδρος   Δομαζάκης Εμμανουήλ 

Γενική Γραμματέας  Μπακιρλή Δέσποινα 

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας  Σταυρουλάκης Χρήστος 

Ταμίας  Καρκαλιάς Χρήστος 

Αναπλ. Ταμίας  Ζύμνης Θωμάς Αλέξανδρος 

Αναπλ. Μέλη  Γιατράκος Γεώργιος 

 Παπαμικρούλης Γεώργιος 

 Βουδούρης Κων/νος 

Υπενθυμίζουμε ότι το αξίωμα του Επίτιμου Προέδρου απονεμήθηκε στον τέως Πρόεδρο 

του Δ.Σ. κ. Παν. Γ. Νίκα. 

Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα θέματα που 

αναπτύσσονται στον παρόντα απολογισμό και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις.  

3.3. Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων  

ΣΕΤΕ  
 

Ο ΣΕΒΕΚ στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την επιστημονική μελέτη, 

παρακολούθηση, υποστήριξη και ενημέρωση των μελών του αλλά και των Κρατικών 

φορέων επί γενικών ή ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με την Τεχνολογία και 

Υγιεινή του Κρέατος και των προϊόντων με βάση το κρέας, προχώρησε στις αρχές του 

έτους 2000, στη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων, 

εκπροσώπων των εταιρειών / μελών του, με την επωνυμία ΄΄Συμβουλευτική 

Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων΄΄ Σ.Ε.Τ.Ε. 

Η Σ.Ε.Τ.Ε., αποτελεί το επιστημονικό - συμβουλευτικό όργανο τόσο προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΕΚ όσο και προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.  

 Επεξεργάζεται και υποβάλλει τις προτάσεις της σε νομοσχέδια που έχουν σχέση 

με τη λειτουργία της βιομηχανίας αλλαντικών και επεξεργασίας κρέατος. 

 Ερευνά και μελετά τα Τεχνικά προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας 

Επεξεργασίας Κρέατος και προτείνει αντίστοιχες λύσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο 

και στις αρμόδιες αρχές.  

Η εμπειρία και οι γνώσεις των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, συνέβαλαν στην 

παραγωγή ιδιαίτερα αποτελεσματικού έργου.  

Η αδιάλειπτη λειτουργία της, συνέβαλλε σε μια ακόμα πιο εξειδικευμένη ενημέρωση 

προς τα μέλη και ιδιαίτερα σε εκείνα που δεν διαθέτουν ανάλογο μηχανισμό, 

διευκολύνοντας την διαμόρφωση αντικειμενικών και τεκμηριωμένων θέσεων. 

3.4.  Εσωτερικές Επιτροπές – Ομάδες Εργασίας 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εξειδικευμένα στελέχη των επιχειρήσεων του 

κλάδου, απαρτίζουν ειδικές ομάδες εργασίας για κάθε γενικό ή συγκεκριμένο θέμα 

που πιθανόν προκύψει γύρω από :  

 Διαφήμιση – Προώθηση : Επιτροπή Marketing  

 Εργατικά – Φορολογικά   

 Θέματα ΕΦΕΤ  

 Λοιπά θέματα    
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3.5. Γραμματεία 

Η υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η πρωτοκόλληση, 

παρακολούθηση και διακίνηση των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων καθώς 

και η τήρηση των σχετικών αρχείων, η παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού 

τύπου, η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των 

Επιτροπών, της Ετήσιας Συνέλευσης και των διαδικασιών της,  η δημοσιοποίηση των 

θέσεων του ΣΕΒΕΚ, η πραγματοποίηση εκδηλώσεων, η αποστολή των τακτικών και 

εκτάκτων εγκυκλίων καθώς και η παρακολούθηση και είσπραξη συνδρομών των 

μελών, διεκπεραιώνεται υποδειγματικά από την κα Αικ. Στασινοπούλου επί πολλά 

χρόνια έμπειρο στέλεχος του Συνδέσμου μας. 

Επίσης, κάθε τηλεφωνική επικοινωνία των μελών, τρίτων κλπ. διευθετείται με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, άμεσα και αποτελεσματικά. 

3.6.  Διοικητικός Σύμβουλος 

Η Διοικητική υποστήριξη του Συνδέσμου, καλύπτεται από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο 

κ. Γ. Οικονόμου, ο οποίος, με την πολυετή εμπειρία του, συμβάλει στην καλύτερη 

δυνατή λειτουργία και στη γενικότερη ανάπτυξη, παρακολούθηση και συντονισμό των 

υπηρεσιών του ΣΕΒΕΚ. 

3.7.  Τεχνικοί – Επιστημονικοί Σύμβουλοι 

Αρμόδιοι κάθε φορά επιστήμονες, με συνεργασία ανάθεσης έργου, παρέχουν την 

επιστημονική βοήθειά τους στον Σύνδεσμο, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι 

η μελέτη και προώθηση επιστημονικών, τεχνικών κ.α. θεμάτων χρίζει μιας τέτοιας 

υποστήριξης. 

3.8.   Νομικοί Σύμβουλοι 

Νομικοί Σύμβουλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Σύνδεσμο, όποτε προκύπτει 

ανάγκη, με συνεργασία ανάθεσης έργου.           

3.9.   Χορηγίες 

Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθεί η πρόσφατη χορηγία της εταιρείας ΥΦΑΝΤΗΣ 

ΑΒΕΕ προς τον Σύνδεσμό μας, ενός σύγχρονου και καινούργιου Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή.  
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4. Μέλη – Υπηρεσίες 

4.1. Μέλη  

Τακτικά μέλη του Συνδέσμου είναι οι επιχειρήσεις αλλαντοποιίας και επεξεργασίας 

κρέατος ανεξαρτήτως μεγέθους, που νομίμως λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια. 

Στόχο του ΣΕΒΕΚ εξακολουθεί να αποτελεί η προσέλκυση νέων μελών πανελλαδικά.  

Ο στόχος αυτός εκφράζεται μέσα από την θέση ότι η συμμετοχή και η συσπείρωση 

στον ΣΕΒΕΚ όχι μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων του τομέα αλλά και των μεσαίων και 

μικρότερων, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την ευημερία, την 

πρόοδο και την καταξίωση όσων ασχολούνται με τα προϊόντα κρέατος.  

Συνεχίζεται η εκστρατεία ενημέρωσης όλων των ασχολούμενων στον τομέα για την 

εγγραφή τους στον ΣΕΒΕΚ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το 

καταστατικό. 

4.2. Ενημέρωση - πληροφόρηση 

Πρωταρχικό στόχο του ΣΕΒΕΚ και για το έτος 2009 απετέλεσε η διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου επικοινωνίας με τα μέλη του και η επίλυση προβλημάτων που αυτά 

αντιμετωπίζουν. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα σύστημα 

πληροφόρησης και ενημέρωσης των επιχειρήσεων – μελών του, παρέχοντας έγκαιρη 

και έγκυρη πληροφόρηση. Παράλληλα, παρέχεται ολοκληρωμένη τεκμηρίωση και 

υποστήριξη των αιτημάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις – μέλη του. 

Συνεχίζοντας τις προσπάθειες στενότερης επικοινωνίας και συντονισμού των μελών 

του και έχοντας στην διάθεσή του νέα εργαλεία, όπως το ενημερωτικό Newsletter το 

οποίο καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια, στην προσπάθειά του να ενεργοποιήσει και 

να δραστηριοποιήσει, κατά το δυνατόν, όλα τα μέλη του για τα κοινού ενδιαφέροντα 

θέματα, ο ΣΕΒΕΚ κατάφερε να διασφαλίσει την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση και 

διεκπεραίωση των αιτημάτων των Μελών του, αλλά και την πληροφόρησή τους σε 

θέματα που τα αφορούν.  

Ειδικότερα :  

Newsletter ΄΄ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΡΕΑΤΟΣ΄΄ 

Συνεχίσθηκε η τακτική επικοινωνία και ενημέρωση των Μελών, μέσω του 

ενημερωτικού Newsletter ΄΄ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΡΕΑΤΟΣ΄΄.  Αποδέκτες της έκδοσης είναι αποκλειστικά τα μέλη του ΣΕΒΕΚ ενώ η 

αποστολή, για μεγαλύτερη ταχύτητα και χαμηλότερο κόστος, γίνεται κατά κανόνα 

ηλεκτρονικά (με e-mail). Από τον Ιανουάριο του 2009 έως σήμερα, έχουν σταλεί 39 

ενημερωτικά Newsletter (Νο 258 – Νο 296), με ειδήσεις και πληροφορίες που 

ενδιέφεραν άμεσα τα μέλη μας.  

Newsletter ΄΄ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΡΕΑΤΟΣ΄΄ Δ.Σ. 

Με στόχο την κατά το δυνατόν άμεση ενημέρωση των μελών της υπεύθυνης Διοίκησης 

του Συνδέσμου (Διοικητικό Συμβούλιο), κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο 

καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά στην λειτουργία και υποβοήθηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, παρατίθεται σε ειδική έκδοση των ΄΄ΝΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.΄΄.  
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Από τον Ιανουάριο του 2009 έως σήμερα, εστάλησαν 57 ενημερωτικά Newsletter (Νο 

732 – Νο 789).   

Ετήσιος Απολογισμός  

Εκδίδεται μία φορά το χρόνο με σκοπό να ενημερώσει τα μέλη, και να τους 

χρησιμεύσει ως κείμενο αναφοράς γύρω από τις δραστηριότητες και το έργο του 

Συνδέσμου.  

Παράλληλα, προορίζεται για χρήση από τρίτους ενδιαφερόμενους (δημοσιογράφους, 

ερευνητές, φοιτητές) και γενικότερα από τους συνομιλητές του ΣEBΕΚ, όταν 

χρειάζεται να ανατρέξουν στο έργο και την αποστολή του Συνδέσμου, τις 

δραστηριότητες της χρονιάς ή τις συγκεκριμένες ενέργειές του για ειδικά θέματα. 

 Ανοικτές συναντήσεις μελών 

Οι συναντήσεις αυτές αναγγέλλονται εγκαίρως και είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη. Τα 

μέλη έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν άμεσα για τις δραστηριότητες του 

Συνδέσμου επί σημαντικών θεμάτων, να πληροφορηθούν τις θέσεις και τις 

προβλέψεις του ΣΕΒΕΚ για τις τρέχουσες εξελίξεις, να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ 

τους και να ζητήσουν παρεμβάσεις για θέματα που τα ενδιαφέρουν.  

Επίσης οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές για όλα τα μέλη τα 

οποία ενημερώνονται για την ημέρα συνεδρίασης, κατά την οποία μπορούν, εφόσον 

έχουν να προτείνουν κάποιο θέμα και το ανακοινώσουν έγκαιρα, να παρευρεθούν και 

να το εισηγηθούν. 

  Ημερίδες & άλλες Εκδηλώσεις 

Για την ενημέρωση των μελών διοργανώνονται, εφόσον κριθεί απαραίτητο,  ημερίδες 

για επίκαιρα θέματα. 

Ενέργειες σε ειδικά θέματα μελών 

Ο ΣΕΒΕΚ, πέρα από τα γενικού ενδιαφέροντος θέματα με τα οποία ασχολείται προς το 

συμφέρον των μελών του, εστιάζει τις προσπάθειές του και σε ειδικότερα 

προβλήματα, μεμονωμένα ή ομαδικά που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μέλη του. 

Ορισμένα από αυτά τα ζητήματα επιλύονται άμεσα από τις υπηρεσίες του Συνδέσμου, 

ενώ άλλα προωθούνται προς τους αρμόδιους φορείς και τα αρμόδια Υπουργεία, 

καταθέτοντας τις προτάσεις του με στόχο την άμεση επίλυσή τους. 

Εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου ή φαξ 

Τα μέλη του Συνδέσμου, έχουν άμεση εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου ή φαξ. Η 

Γραμματεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξειδικευμένα στελέχη μελών 

δίνουν άμεσα τη λύση σε κάθε ερώτημα που τίθεται. 
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5. Συνεργασίες - Επαφές  

  5.1.  Συνεργασίες  

Ο ΣΕΒΕΚ, στην προσπάθειά του για το καλύτερο αποτέλεσμα, συνεργάζεται 

εποικοδομητικά και ουσιαστικά με άλλες επαγγελματικές οργανώσεις, φορείς και 

Επιμελητήρια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του τομέα.   

Μελετά και αναλύει τα διάφορα προβλήματα, διατυπώνει και τεκμηριώνει λύσεις για 

τα προβλήματα αυτά, ασκεί επιρροή και συνεργάζεται  για την υιοθέτηση και 

εφαρμογή των βέλτιστων αποδεκτών λύσεων.  

Διατηρεί συνεργασία και αλληλοενημέρωση με προμηθευτικές επιχειρήσεις του 

κλάδου.   

Διαπραγματεύεται και υπογράφει Κλαδικές Συμβάσεις Εργασίας σε συνεργασία με τον 

Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών / ΣΕΒ.   

Λαμβάνει μέρος σε ημερίδες που οργανώνονται για θέματα σχετικά με την αποστολή 

του.   

5.2.   Επαφές 

Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Συνδέσμου μας, είναι οι συνεχείς 

παρεμβάσεις του για τη διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία 

περιβάλλοντος ευνοϊκού για την επιχειρηματική δραστηριότητα των μελών του. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Συνδέσμου, διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας 

για την παρακολούθηση των θεμάτων του κλάδου με το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, το Γ.Χ.Κ. και τον ΕΦΕΤ.  

Υποστηρίζει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις και προωθεί λύσεις.  
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6. Δράσεις – Παρεμβάσεις ΣΕΒΕΚ 

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. 

 

 6.1. ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ  

6.1.1. Με την ΚΥΑ αριθμ. 322946/6.9.2007 (καταργήθηκε από την ΚΥΑ 

282441/3.4.2009) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων θεσπίσθηκε από 14/9/2007 η τήρηση ισοζυγίων για το 

χοίρειο κρέας. 

6.1.2. 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΄΄. 

6.1.3. Η κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. 282441/3.4.2009 των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης για τη τήρηση των 

μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος, εκδόθηκε και ισχύει από 3.4.2009 (ΦΕΚ 631 

Β΄/3.4.2009) 

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. 
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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. 

6.1.4. Ο ΣΕΒΕΚ, από την πρώτη μέρα ψήφισης της ΚΥΑ εξέφρασε 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 (Ανάπτυξης) κλπ. ενώ την αντίδρασή του έχει εκφράσει, όπως έχουν 

κάνει και πολλές Ενώσεις Εμπόρων Κρέατος και Σύλλογοι κρεοπωλών, ζητώντας 

μείωση ή και κατάργηση του ύψους της εισφοράς.  

Υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΕΒΕΚ εξετάζει νομικά την δυνατότητα προσφυγής, για την 

εφαρμογή του μέτρου και έχει ζητήσει συνάντηση με κυβερνητικούς αξιωματούχους 

για την ενημέρωσή τους. 

Οι προσπάθειες συνεχίσθηκαν καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους 2009 και θα 

συνεχισθούν μέχρι την τελική δικαίωσή μας.  

Συγκεκριμένα :  

- Την Πέμπτη 9/4/2009, πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, 

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 από το απλοποιημένο υπόδειγμα 2 που διευκολύνει πάρα πολύ την 

διαδικασία, δεδομένου ότι οι εγγραφές είναι συνολικές – μηνιαίες για κάθε είδος 

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

- Πραγματοποιήσαμε σύσκεψη για το εν λόγω θέμα 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, από την οποία προέκυψαν τα πιο κάτω 

θέματα: 

α) να 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. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μπορούμε να υποθέσουμε ότι εξαιρούνται τα αλλαντικά, 

τα οποία δεν χαρακτηρίζονται κρεατοσκευάσματα. 

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. 
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- 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΄΄. 

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.>> 

- Στείλαμε την υπ΄ αριθμ. 723/14.7.2009 επιστολή μας προς τον πρώην 

Υφυπουργό ΑΑΤ κ. Μιχ. Παπαδόπουλο, στην οποία σημειώσαμε τα εξής :  
 

<<Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,  

Πληροφορούμαστε, μέσω δημοσιογραφικών πηγών δυστυχώς, ότι το 

Υπουργείο σας επεξεργάζεται αποφάσεις συμπληρωματικές για τα μέτρα 

εφαρμογής της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 282441/3.4.2009 «περί τήρησης μηνιαίων 

ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων βοείου, χοίρειου και αιγοπρόβειου 

κρέατος, μέτρα ελέγχου της παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, 
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διακίνησης και εμπορίας των κρεάτων αυτών, καθώς και καθορισμός των 

υπόχρεων για τα ισοζύγια κρέατος». 

Για άλλη μια φορά ο τομέας μας αγνοείται από τον υποσχεθέντα διάλογο και 

οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην μας, παρά το γεγονός ότι σας έχουμε ήδη 

ενημερώσει για τους προβληματισμούς μας επί του θέματος. Αντιλαμβάνεσθε 

βεβαίως ότι οι μονόπλευρα ληφθείσες αποφάσεις δεν είναι δυνατόν να 

οδηγήσουν σε εξισορρόπηση της αγοράς, αλλά αντίθετα στη δημιουργία 

πρόσθετων προβλημάτων.   

Εκτός εάν η ΚΥΑ δεν αφορά στις επιχειρήσεις που παράγουν 

παρασκευάσματα και προϊόντα με βάση το κρέας, οπότε στην περίπτωση 

αυτή νομιμοποιείστε να μην μας έχετε ενημερώσει. Θα θέλαμε ωστόσο να σας 

επισημάνουμε ότι ο κλάδος μας στο σύνολό του παραμένει τα τελευταία 

χρόνια στο περιθώριο λήψης των αποφάσεων, οι οποίες επηρεάζουν 

απόλυτα την ανάπτυξή του.>>  

- Στις 28/7/2009 υπογράφηκε η υπ΄αριθμ. 312898 Υπουργική απόφαση  του 

ΥπΑΑΤ <<Καθορισμός λεπτομερειών της αριθ. πρωτ. 282441/03-04-2009 ΚΥΑ με θέμα 

: Τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων 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 και της αριθ. πρωτ. 282438/03-04-2009 ΚΥΑ με θέμα : Αναγραφόμενα 

στοιχεία σχετικά με την καταγωγή-προέλευση του κρέατος στις ετικέτες ζυγιστικών 

μηχανών κατά τη λιανική πώληση κρέατος>> ΦΕΚ Β΄1577/31.7.2009. 

- Με αφορμή την ανάληψη καθηκόντων της νέας ηγεσίας του ΕΦΕΤ στείλαμε την 

υπ΄ αριθμ. 803/25.2.2010 επιστολή μας η οποία αναφέρει τα εξής :  

<<Αξιότιμοι κύριοι, 

Αρχικά σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας στην ηγεσία του ΕΦΕΤ και 

σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας. 

Επανερχόμενοι σε παλαιότερα υπομνήματά μας, παρακαλούμε να 

διευκρινίσετε στα ελεγκτικά όργανα του φορέα σας καθώς και στους 

ελεγκτές του ΕΛΟΓΑΚ ότι η υποχρέωση αναγραφής της χώρας 

καταγωγής – προέλευσης του κρέατος και το είδος του κρέατος που 

περιέχουν, δεν αφορά στα ΄΄προϊόντα με βάση το κρέας΄΄ όπως είναι 

τα αλλαντικά. 

Γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν προβλέπεται από την κοινοτική 

νομοθεσία, η οποία ρητά καθορίζει τις επιβαλλόμενες ενδείξεις για τα 

προσυσκευασμένα τρόφιμα, αλλά θα δημιουργούσε και συνθήκες 

αθέμιτου ανταγωνισμού από τα αντίστοιχα εισαγόμενα από άλλες χώρες 

της Ε.Ε. προϊόντα στη χώρα μας. Άλλωστε είναι γνωστό ότι 

οποιαδήποτε αλλαγή στον τομέα των ενδείξεων προσυσκευασμένων 

τροφίμων απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των οργάνων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Είναι προφανές ότι στόχος και επιδίωξη της ΚΥΑ 312898/28.7.09 και 

του εξουσιοδοτικού της Νόμου 3698/08 είναι ο έλεγχος της καταγωγής 
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του κρέατος και η προστασία της εγχώριας παραγωγής από τις 

παραπλανητικές ΄΄ελληνοποιήσεις΄΄, πρόβλημα το οποίο δεν έχει 

εφαρμογή στα προϊόντα αλλαντικών.  

Η ισχύουσα εμπορική πρακτική και η όλη παραγωγική διαδικασία των 

΄΄προϊόντων με βάση το κρέας΄΄ δεν δίνει καμία δυνατότητα για 

αναγραφή στους περιέκτες, των διαφορετικών παρτίδων κρέατος οι 

οποίες αγοράζονται από διαφορετικές κάθε φορά χώρες, ανάλογα με 

την εκάστοτε διαθεσιμότητα της πρώτης ύλης και οι χώρες προέλευσης, 

όπως και τα ποσοστά αλλάζουν συχνά καθημερινά .  

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η  συχνή αλλαγή (σχεδόν καθημερινή) των 

ετικετών είναι αδύνατη πρακτικά για μία βιομηχανία που θα θελήσει να 

ακολουθήσει με συνέπεια μία τέτοια διάταξη.  

Άλλωστε, στα αλλαντικά προσδιορίζεται η περιεκτικότητα και η 

προέλευση ανά είδος κρέατος, δεδομένης της υποχρεωτικής αναγραφής 

του συνολικού ποσοστού κρέατος – QUID – σύμφωνα με την Οδηγία 

2000/13. 

Επίσης, μέσω του τηρούμενου μηχανισμού ιχνηλασιμότητας και των 

τηρούμενων σχετικών αρχείων, κάθε εταιρεία είναι σε θέση να 

τεκμηριώσει την προέλευση σε κάθε επιτόπιο στην έδρα της έλεγχο. 

Ευνόητο είναι ότι οι επιχειρήσεις που κάνουν σαφή αναφορά σε περιοχή 

ή χώρα προέλευσης κρέατος, θα πρέπει να είναι σε θέση να το 

αποδείξουν με τα σχετικά τιμολόγια αγοράς. 

Με την παράκληση να μελετήσετε το δίκαιο αίτημά μας, είμαστε στη 

διάθεσή σας για μία συνάντηση σε χρόνο που θα ορίσετε.>> 

 
6.2.  ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,2% ΣΤΟ ΚΡΕΑΣ 

Με το άρθρο 13 του Νόμου 3698/2008 με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας & 

άλλες διατάξεις», θεσπίσθηκε υπέρ του ΕΛΟΓΑΚ η επιβολή μίας ειδικής εισφοράς στην 

πρώτη συναλλαγή, τόσο επί του εγχώριου όσο και επί του εισαγόμενου κρέατος 

ύψους 0,2% στην ανά κιλό αξία κάθε είδους κρέατος και κάθε προέλευσης.  

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

πρώτα σχέδια του κειμένου ενώ 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. 
 

Αμέσως μετά την ψήφιση του Νόμου ο ΣΕΒΕΚ :  

- με υπόμνημά του απευθύνθηκε στην Κοινοτική Επίτροπο Γεωργίας κα Mariann 

Fischer Boel 
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- εξέφρασε την αντίδρασή του, όπως έχουν κάνει και πολλές Ενώσεις Εμπόρων 

Κρέατος, Σύλλογοι κρεοπωλών και Ευρωπαϊκές συνομοσπονδίες γάλακτος & κρέατος, 

ζητώντας μείωση ή και κατάργηση του ύψους της εισφοράς 

- κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στις 25.5.2009, εστάλη 

στον πρώην Υφυπουργό Εμπορίου κ. Γ. Βλάχο η παρακάτω επιστολή : 
 

  <<Θέμα : Επιβολή ειδικής εισφοράς 0,2% στο κρέας 

Όπως ήδη γνωρίζετε, με το άρθρο 11 του Ν. 3698/21.9.2008 και 

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 καταβολή ειδικής 

εισφοράς υπέρ ΕΛΟΓΑΚ και η υποχρέωση τήρησης και υποβολής 

μηνιαίου ισοζυγίου. 

Είναι προφανές ότι στόχος του Νόμου 3698/2008 και της ΚΥΑ 

είναι ο έλεγχος της καταγωγής του κρέατος και η προστασία της 

εγχώριας παραγωγής από τις παραπλανητικές 

΄΄ελληνοποιήσεις΄΄. 

Ωστόσο, το ύψος της επιβληθείσας εισφοράς θεωρούμε ότι είναι 

υπερβολικά υψηλό και δημιουργεί ανατιμητικές τάσεις σε όλο τον 

τομέα, με μεγάλη επιβάρυνση στον τελικό καταναλωτή και στο 

επίπεδο του πληθωρισμού. 

Προκειμένου να συζητήσουμε αναλυτικά το εν λόγω θέμα σας 

παρακαλούμε να μας δώσετε την ευκαιρία μιας συνάντησής μας το 

συντομότερο δυνατόν. 

Στην εν λόγω σύσκεψη θα παρευρεθεί ο υπογράφων, ο 

Αντιπρόεδρος κ. Ε. Δομαζάκης και το μέλος μας κ. Ε. Δημητρίου. 

Αναμένοντας απάντησή σας>>. 

 

  6.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Κ.Τ.Π. 

Σε συνέχεια των επαφών μας με τον ΕΦΕΤ σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης 

άρθρων του Κ.Τ.Π. που αφορούν στα προϊόντα με βάση το κρέας και γενικότερα την 

εναρμόνισή τους με την ισχύουσα Κοινοτική νομοθεσία, ο ΕΦΕΤ και το Γ.Χ.Κ. 

συμφώνησαν να μελετήσουν άμεσα συγκεκριμένες προτάσεις του ΣΕΒΕΚ για αλλαγές 

των διατάξεων του Κ.Τ.Π.  

Προκειμένου να επισπευτεί η εν λόγω διαδικασία, ζήτησαν από τον ΣΕΒΕΚ την 

υποβολή υπομνήματος και στη συνέχεια να ορισθούν 1 – 2 συσκέψεις για την 

οριστικοποίηση των τροποποιήσεων. 
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Στις 23/9/2009, συνεδρίασε η Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων 

του Συνδέσμου μας και μελέτησε το θέμα. Ακολούθησαν όμως οι Εθνικές εκλογές και 

η αλλαγή στην Διοίκηση του ΕΦΕΤ, και το θέμα παραμένει μέχρι σήμερα σε 

εκκρεμότητα. 

 

6.4.  ΠΩΛΗΣΗ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΑΓΟΡΩΝ 

Ενημερώθηκαν τα μέλη μας για το άρθρο 35 του Νόμου 3784/09 με τίτλο 

΄΄Αναθεώρηση διατάξεων του Ν. 703/1977, περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις΄΄ 

που ψηφίσθηκε στις 23/7/2009 στη Βουλή και αφορά την πώληση νωπού κρέατος 

εκτός κεντρικών αγορών καθώς και για την Υπ΄ αριθμ. Α2-3981/10.9.2009 σχετική 

Εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα :  

6.4.1.   << Άρθρο 35 Ν. 3784/09 

1. Στους νομούς όπου λειτουργούν Κεντρικές Αγορές κατά το άρθρο 6 του ν. 

3475/1955 (ΦΕΚ 353 Α΄), η προς το λιανικό εμπόριο χονδρική πώληση νωπών 

προϊόντων ζωικής προέλευσης (πλην πουλερικών, κονίκλων και θηραμάτων), 

τυποποιημένων ή μη, διενεργείται αποκλειστικά μέσα από τις Αγορές αυτές. 

2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η προς το λιανικό εμπόριο χονδρική πώληση 

προϊόντων ζωικής προέλευσης εκτός των Κεντρικών Αγορών από: 

α) επιχειρήσεις κοπής, τεμαχισμού, επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας 

και χονδρικής πώλησης προϊόντων ζωικής προέλευσης που, κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος άρθρου, λειτουργούν είτε αυτοτελώς είτε εντός 

εγκεκριμένων και νομίμως λειτουργούντων βιομηχανικών σφαγείων, 

β) αυτοτελή τμήματα που λειτουργούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

άρθρου, σε διακεκριμένους χώρους εντός Υπεραγορών, μεικτών καταστημάτων 

και αποθηκών χονδρικής πώλησης και ασκούν χονδρική πώληση προϊόντων 

ζωϊκής προέλευσης. 

Για να ασκούν οι υπό το προαναφερθέν σημείο α΄ επιχειρήσεις νομίμως 

χονδρική πώληση προϊόντων ζωϊκής προέλευσης εκτός των Κεντρικών Αγορών, 

πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(i) Να διατηρούν κατάστημα (έδρα) χονδρικής πώλησης προϊόντων ζωϊκής 

προέλευσης εντός της Κεντρικής Αγοράς που λειτουργεί στο νομό όπου 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση, και η εμπορική δραστηριότητά τους εκτός 

Κεντρικής Αγοράς να λαμβάνει χώρα σε υποκατάστημα. Ειδικά οι επιχειρήσεις 

που, αν και υπέβαλαν αίτηση για μίσθωση χώρου εντός των Κεντρικών Αγορών 

και 

λόγω έλλειψης, που αποδεικνύεται με σχετικό έγγραφο από το αρμόδιο όργανο 

διοίκησης της οικείας Κεντρικής Αγοράς, δεν τους διατέθηκε τέτοιος χώρος, 

δύνανται να διατηρήσουν την κύρια εγκατάστασή τους για χονδρική πώληση, 

έως ότου τους χορηγηθεί κατάστημα στην οικεία Κεντρική Αγορά. 

(ii) Να διαθέτουν άδεια ίδρυσης/εγκατάστασης και λειτουργίας καταστημάτων ή 

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή 
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Κοινότητα, πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και διαχείρισης 

ασφάλειας τροφίμων (ISO, HACCP), καθώς και οποιαδήποτε άλλη άδεια 

απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Πάντως ανε- 

ξάρτητα από κάθε άλλη άδεια που απαιτείται βάσει ειδικών διατάξεων, οι 

εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων ζωϊκής προέλευσης (σφαγείων, 

τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος, ψύξης-

κατάψυξης κρέατος, καθετοποιημένων μονάδων κρέατος) πρέπει να κατέχουν 

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και αριθμό έγκρισης εγκατάστασης σε 

όσες περιπτώσεις απαιτείται έγκριση, που χορηγείται από την Κτηνιατρική Αρχή 

της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

(iii) Να έχουν λάβει άδεια έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  

(iv) Να διενεργούν χονδρική πώληση προς λιανοπωλητές προϊόντων ζωϊκής 

προέλευσης εντός του ωραρίου που ισχύει εντός των Κεντρικών Αγορών. 

Για τις υπό το προαναφερθέν σημείο α΄επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε 

απόσταση μεγαλύτερη των δύο (2) χιλιομέτρων από την Κεντρική Αγορά που 

λειτουργεί στο νομό όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση και για τις υπό το 

προαναφερθέν σημείο β΄επιχειρήσεις πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι υπό 

τα στοιχεία ii, iii, iv προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Η, υπό τις ως άνω 

προϋποθέσεις, λειτουργία εκτός των Κεντρικών Αγορών εγκρίνεται με απόφαση 

του Υπουργού Ανάπτυξης. Ανάκλησή της είναι δυνατή, εάν για οποιονδήποτε 

λόγο μεταβληθούν ή παύσουν να ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις, υπό τις 

οποίες χορηγήθηκε. Εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος, οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποχρέωση, προκειμένου 

να λάβουν έγκριση λειτουργίας, να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά προς τη Διεύθυνση Τροφίμων και Ποτών 

της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να καθορίζονται ειδικότερα 

θέματα και αναγκαίες λεπτομέρειες, τυχόν ειδικές προϋποθέσεις, αλλά και 

πρόσθετα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι επιχειρήσεις και τα 

εντός Υπεραγορών αυτοτελή τμήματα, προκειμένου να ασκούν νομίμως 

χονδρική πώληση προϊόντων ζωικής προέλευσης εκτός των Κεντρικών Αγορών. 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3475/1955 (ΦΕΚ 

353΄Α΄ ), όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τα 

νωπά κρέατα, τυποποιημένα ή μη, πλην πουλερικών, κονίκλων και 

θηραμάτων.» 

4. Για τους παραβάτες του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 3475/1955 (ΦΕΚ 353 Α΄), 

όπως ισχύει σήμερα, και της υπ’ αριθ. Α2-967/4.12.2007 απόφασης του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2400 Β΄)>>. 
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6.4.2.  Υπ΄ αριθμ. Α2-3981/10.9.2009 Εγκύκλιο Υπ.Αν. 
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  6.5.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ 

Το θέμα βρίσκεται πάντα στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων των κρεοπωλών με 

την εκάστοτε ηγεσία του Υπ. ΑΑΤ.  

Έτσι, η υπ’ αριθμ. 1276/25-7-05 απόφαση του πρώην 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 του 

πρώην Υπουργού. 

Στους στόχους του ΣΕΒΕΚ παραμένει η κατάργηση της δυνατότητας χονδρικής 

πώλησης προϊόντων κρέατος από τους παρακείμενους χώρους κρεοπωλείων ενώ 

κατ΄ εξαίρεση και σε ειδικές περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών, να χορηγείται 

ειδική νομαρχιακή άδεια. 

 

6.6.  ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 3 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΓΕΠ 

Στον τομέα του χοιρινού κρέατος, ο ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT εκπόνησε τα πρότυπα  της 

σειράς AGRO 3, με τα οποία καθιερώνονται προδιαγραφές και κανόνες που 

διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια από την παραγωγή των ζωοτροφών, την 

εκτροφή χοίρων, τη σφαγή χοίρων, τον τεμαχισμό, επεξεργασία και συσκευασία του 

χοιρινού κρέατος μέχρι και τα σημεία λιανικής πώλησης του χοιρινού κρέατος.  

Τα παραπάνω πρότυπα διασφαλίζουν την ευζωία των ζώων, την προστασία των 

κτηνοτρόφων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Οι επιχειρήσεις μπορούν να 

εφαρμόσουν τα πρότυπα, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους, έτσι ώστε να 

ενταχθούν στο Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού 

Κρέατος, προκειμένου τα προϊόντα τους να γίνουν αναγνωρίσιμα, να αυξηθεί η 

προστιθέμενη αξία τους και να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.  

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (ΚΥΑ 267623, ΦΕΚ 1723/29.08.07), ο ΟΠΕΓΕΠ -  

AGROCERT είναι η αρμόδια Εθνική Αρχή Αξιολόγησης Έγκρισης και Επίβλεψης 
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Ιδιωτικών Φορέων Πιστοποίησης για το Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της 

Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος, σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς AGRO 3.  

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των παραπάνω προτύπων ο ΟΠΕΓΕΠ εκπόνησε Σχέδιο 

Κατευθυντήριας Οδηγίας  για την εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης 

για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος, το οποίο και υπέβαλε σε 

δημόσια κρίση διάρκειας 2 μηνών (από 06.04.2009 έως 05.06.2009).  

Το παραπάνω σχέδιο κοινοποιήθηκε στα μέλη μας, προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος 

να προβεί σε τυχόν παρατηρήσεις επί του περιεχομένου του. 

 

6.7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (συγκεκριμένα οι σύμβουλοι του 

πρώην Υπουργού κ. Χατζηγάκη και όχι ο υπηρεσιακός μηχανισμός) είχε ξεκινήσει 

την επεξεργασία σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τους υγειονομικούς 

κανόνες σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα, σε εφαρμογή του Καν. ΕΚ 1774/02. 

Ως γνωστόν, αυτή τη στιγμή ισχύει το Π.Δ. 211/2006, αλλά στην πράξη 

δημιουργούνται πολλά προβλήματα καταστρατήγησης των σχετικών υποχρεώσεων 

από τους εμπλεκόμενους με αποτέλεσμα η χώρα μας να έχει δεχθεί πολλές και 

αυστηρές συστάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Commission). 

Για τον λόγο αυτό, η πρώην ηγεσία του ΥΠ.ΑΑΤ προέβη στις απαραίτητες ενέργειες 

για την άμεση (τουλάχιστον 3 – 5 μήνες) έκδοση νέου Π.Δ., μεταξύ των οποίων ήταν 

και η επαφή με τους εμπλεκόμενους (σφαγεία, μεταποιητές, σούπερ μάρκετ, 

κτηνιάτρους, επιθεωρητές ΥΠΕΧΩΔΕ) σε σχετικές συσκέψεις. 

Από την καταγραφή και επεξεργασία των πρακτικών, το ΥΠ.ΑΑΤ είχε την εικόνα ότι 

το σύστημα δεν λειτουργεί αποτελεσματικά κυρίως λόγω : 

- του μικρού αριθμού των νόμιμα λειτουργούντων εγκαταστάσεων 

αδρανοποίησης των οστών και γενικά των ζωϊκών υποπροϊόντων 

- του ανοργάνωτου τρόπου μεταφοράς των υποπροϊόντων (οχήματα χωρίς 

σχετική άδεια κλπ.) 

- της διασποράς των σφαγείων και των μεταποιητικών μονάδων  

- της ανυπαρξίας αρμόδιων ελεγκτικών φορέων 

- του υψηλού κόστους συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας. 

Από την συζήτηση που προέκυψε σε ειδική έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 

στο ΥΠ.ΑΑΤ στις 23/7/2009, φάνηκε ότι οι έλεγχοι, οι ποινές και οι κυρώσεις σε 

πρώτη φάση θα εφαρμοσθούν για μία ακόμα φορά στις μεγάλες εταιρείες και στις 

νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις μεταποίησης που είναι εύκολο να ελεγχθούν. 

Μεγάλη συζήτηση έγινε στη σύσκεψη και για το ύψος της χρέωσης της συγκομιδής, 

μεταφοράς και επεξεργασίας που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις (μέση εκτίμηση 0,15 

€/kg από τις επιχειρήσεις,  0,30 €/kg από τους εκπροσώπους της Κεντρικής Αγοράς 

Αθηνών). 

Ακολούθησαν οι εθνικές εκλογές και το Π.Δ. δεν ολοκληρώθηκε.  

Παρά ταύτα, εφιστούμε την προσοχή στα μέλη μας προκειμένου να είναι προσεκτικοί 

στην όλη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων τους, τόσο κατά την επιλογή των 
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συνεργατών τους όσο και κατά την έκδοση των νόμιμων παραστατικών διακίνησής 

τους. 

Σημειώνεται ότι μας βαρύνει η ευθύνη ακόμα και για την περίπτωση που αυτά 

παραλαμβάνονται με το αυτοκίνητο του φορέα αδρανοποίησης και με τα σχετικά 

Δελτία Αποστολής αλλά αυτά βρεθούν σε ΄΄χαντάκια, ποτάμια΄΄ κλπ. 

 

6.8.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI   

Ο ΣΕΒΕΚ, σε συνεργασία με άλλες επαγγελματικές οργανώσεις και ερευνητικά κέντρα 

από Ελλάδα (ΕΤΑΤ, ΑΤΕ,  ΣΕΒΕΚ), Ιταλία, Ουγγαρία & Κύπρο, υπέβαλε τη συμμετοχή 

του στο κοινοτικό πρόγραμμα Leonardo Da Vinci με τίτλο  ΄΄Improving the fermented 

MEAT products sector via Training on Innovation in Products, processes and Safety 

management (MEAT-TIPS)΄΄. 

Συντονιστές ορίσθηκαν η Γ. Γραμματέας κα Δ. Μπακιρλή και ο Διοικητικός Σύμβουλος 

κ. Γ. Οικονόμου. 

    

6.9.  ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ανασύσταση και επαναλειτουργία του Εθνικού 

Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής (Ε.Σ.Α.Π.). υπέγραψε στις  24/6/2009, ο πρώην 

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης.  

Όπως υποστήριξε σε ανακοίνωσή του «το τελικό κείμενο της Κ.Υ.Α. διαμορφώθηκε 

μέσα από τον ευρύτατο διάλογο ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε πανελλήνια κλίμακα, 

σε μεγάλες περιφερειακές συνδιασκέψεις και σε πολλές συνεργασίες στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ ενσωματώθηκαν σε αυτό προτάσεις και 

παρατηρήσεις των συλλογικών φορέων των αγροτών όλης της χώρας, που αφορούν 

σε οργανωτικά και λειτουργικά θέματα». 

Σύμφωνα με το τελικό κείμενο της ΚΥΑ, το Ε.Σ.Α.Π. θα συγκροτείται από 

εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, ειδικούς επιστήμονες και ανώτερα υπηρεσιακά 

στελέχη, ενώ θα συνεπικουρείται στο έργο του από εννεαμελή Επιστημονική – Τεχνική 

Γραμματεία, η οποία θα προετοιμάζει εισηγήσεις σχετικές με τα θέματα που θα 

συζητηθούν στο Συμβούλιο. Για την επεξεργασία δε ειδικότερων κλαδικών – 

τομεακών θεμάτων (π.χ. ελαιόλαδο, εσπεριδοειδή, βαμβάκι, καπνός, σταφίδα, 

βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, γάλα κλπ.) η Επιστημονική – Τεχνική Γραμματεία θα 

διευρύνεται με τη συμμετοχή εκπροσώπων των συλλογικών φορέων των αγροτών 

που ασχολούνται με την παραγωγή των προϊόντων αυτών.  

Υπενθυμίζουμε ότι η σύσταση του Ε.Σ.Α.Π. προβλέπεται με το άρθρο 44 του ν. 

2093/1992 και η επαναλειτουργία του υπήρξε δέσμευση του πρώην Υπουργού Α.Α.Τ. 

κ. Σωτήρη Χατζηγάκη από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τις ευθύνες του 

Υπουργείου. 
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6.10.  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης Γ. Βλάχος υπέγραψε την υπ΄ αριθμ. 7/2009 

αγορανομική διάταξη, με την οποία κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο όλες οι 

ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις και καταργήθηκε η κωδικοποιημένη Αγορανομική 

Διάταξη 14/1989.  

Με τη νέα διάταξη τροποποιήθηκαν και βελτιώθηκαν οι ισχύουσες ρυθμίσεις, 

εκσυγχρονίζοντας το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς ενώ 

διευκολύνονται όλοι όσοι εφαρμόζουν την αγορανομική νομοθεσία.  Επιχειρηματίες, 

ελεγκτικές υπηρεσίες, δικαστήρια αλλά και οι καταναλωτές ως προς την ενημέρωση 

τους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της αγορανομικής νομοθεσίας. 

Ολόκληρη η νέα διάταξη εστάλη στα μέλη μας που λαμβάνουν με e-mail το newsletter 

μας. 

 

  6.11.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (ΝΕΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ) 

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. 

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. 
 

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

συνεχίζονται.  

 

6.12.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΦΕΤ 

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 διορθώνει 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. 
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Κατά τη διάρκεια σχεδόν ολόκληρου του έτους 2009, ο ΕΦΕΤ προσπάθησε να 

οργανώσει σε επίπεδο σχεδιασμού και στη συνέχεια εφαρμογής, την ενσωμάτωσή του 

στο Υπ.ΑΑΤ. 

Λόγω των εκλογών του Οκτωβρίου 2009, παρατηρήθηκε μία σχετική αδράνεια, μέχρι 

τουλάχιστον τον πρόσφατο διορισμό νέου Δ.Σ., το οποίο είναι το εξής :  

Πρόεδρος: Νυχάς Γεώργιος – Ιωάννης του Εμμανουήλ,  Καθηγητής Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου  

Αντιπρόεδρος: Ράλλης Τιμολέων του Σταύρου, Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ  

Μέλη  

1. Αποστολόπουλος  Γεώργιος του Βασιλείου, Χημικός  

2. Ανωμερίτης Λεωνίδας του Δημητρίου, Φαρμακοποιός  

3. Τσιάλτας Ιωάννης του Πέτρου, Γεωπόνος 

4. Λεχουρίτης Γεώργιος του Παναγιώτη, εκπρόσωπος Εθνικού Συμβουλίου 

Καταναλωτών 

5. Μαρούγκα Ασπασία του Αναστασίου, εκπρόσωπος εργαζομένων ΕΦΕΤ 

 

6.12.1.  Πρόσθετα & συστατικά σε κρεατοσκευάσματα 

Ο ΣΕΒΕΚ έστειλε στον πρώην Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΕΦΕΤ, κ.κ. Αν. Ζαμπέλα 

Σπ. Ραμαντάνη, την υπ΄ αριθμ. 718/5.6.2009 επιστολή η οποία ανέφερε τα εξής :  
 

<<Επανερχόμενοι σε παλαιότερο έγγραφό μας και στην συζήτηση κατά την 

τελευταία ενημερωτική μας σύσκεψη, κρίνουμε απαραίτητη την παροχή 

διευκρινήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες σας, σχετικά με την χρήση 

προσθέτων και λειτουργικών συστατικών στα παρασκευάσματα κρέατος. 

Είναι συχνές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ορισμένοι ελεγκτές σας 

χαρακτηρίζουν ως μη επεξεργασμένα τρόφιμα (εκτός από τον κιμά και το νωπό 

κρέας τα οποία σαφώς περιγράφονται στην Οδηγία 95/2/ΕΚ) και 

παρασκευάσματα όπως τα μπιφτέκια, τα μαριναρισμένα κρέατα, το γύρο, τα 

διάφορα ρολά κρεάτων, τα σνίτσελ κλπ. με αποτέλεσμα να απαγορεύουν σε 

αυτά την χρήση προσθέτων, πέραν και των περιορισμών του άρθρου 33 του 

Κ.Τ.Π. και της Οδηγίας 95/2/ΕΚ. 

Θεωρούμε κατά συνέπεια επιβεβλημένο να ξεκαθαρισθεί η επιστημονική έννοια 

της ΄΄μεταποίησης που δεν μεταβάλλει την εσωτερική δομή των μυϊκών ινών 

του κρέατος και δεν εξαφανίζει τα χαρακτηριστικά του νωπού κρέατος΄΄ 

σύμφωνα με το Παράρτημα Ι (παρ. 1.15) του Καν. 853/04. 

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι αντίστοιχες κατηγορίες εισαγόμενων 

παρασκευασμάτων κρέατος καθώς και μίγματα καρυκευμάτων  κυκλοφορούν 

στην χώρα μας με τα ίδια πρόσθετα και συστατικά, όπως  γλουταμινικό, 

φωσφορικό κλπ., παρακαλούμε να αποσαφηνισθεί το εν λόγω θέμα 

προκειμένου να αποφεύγεται αθέμιτος ανταγωνισμός και σύγχυση στους 

παραγωγούς των προϊόντων. 

Τέλος, πιστεύουμε ότι μέχρι να αποσαφηνισθεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης η εν λόγω νομολογία, δεν θα πρέπει να απαγορεύεται η χρήση των 

προαναφερθέντων προσθέτων και στη χώρα μας. 
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Είμαστε στην διάθεσή σας για πιθανή συνάντηση για περαιτέρω συζήτηση του 

θέματος, στο πλαίσιο της συσταθείσας Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Εμπειρογνωμόνων Τομέα Κρέατος (συνημμένα τα υπ΄ αριθμ. 621/4.11.08 & 

624/27.11.08 έγγραφά μας) κατά την οποία και θα σας προσκομίσουμε 

εισαγόμενα προϊόντα. 

Παράλληλα, παρατίθενται συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές καρυκευμάτων 

και προσθέτων υλών για προϊόντα κρέατος που παρασκευάζονται σε άλλες 

χώρες της ΕΕ, όπου η χρήση των προαναφερθέντων προσθέτων και συστατικών 

δεν απαγορεύεται.>> 

Με την υπ΄αριθμ. 94/Α – 29.6.2009 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του ΕΦΕΤ κ. Σπ. 

Ραμαντάνη, κληθήκαμε σε σύσκεψη στις 9 Ιουλίου 2009 για την συζήτηση του 

θέματος. 

Παρακολουθούμε το θέμα, με συχνές επαφές με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του 

ΕΦΕΤ, οι οποίοι και προσπαθούν να διερευνήσουν τις αντίστοιχες ερμηνείες της 

Commission. 

 

6.12.2.   Αναθεώρηση των ορίων που προβλέπονται για τους 

πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs) στα 

τρόφιμα 

Στο πλαίσιο αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας για τους Πολυκυκλικούς 

Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες (PAHs) στα τρόφιμα, γίνεται σχετική συζήτηση στην 

αντίστοιχη Ομάδα Εργασίας (<<Περιβαλλοντικοί και Βιομηχανικοί Ρυπαντές – 

Environmental & Industrial Contaminants>>) της Commission. 

Από τα σημαντικότερα θέματα που εξετάζονται είναι :  

α) η αντικατάσταση των μεγίστων ορίων που προβλέπονται τώρα μόνο για το 

βενζο(α)πυρένιο με όρια για το βενζο(α)πυρένιο και το άθροισμα των 

βενζο(α)πυρενίου, χρυσενίου, βενζο(α)ανθρακενίου και βενζο(α)φλουορανθένιου 

(PAH4) ή έναν συνδυασμό αυτών, και  

β) η αναθεώρηση ορίων που ήδη προβλέπονται στον Καν. 1881/2006(ΕΚ) για 

ορισμένα τρόφιμα και η θέσπιση ορίων για κατηγορίες τροφίμων που τώρα δεν 

περιλαμβάνονται. 

Ο ΕΦΕΤ και το ΓΧΚ ζήτησαν και από τον ΣΕΒΕΚ την εξέταση των θεμάτων αυτών και 

την αποστολή τεκμηριωμένων απόψεων σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής έτσι ώστε στη συνέχεια να διαμορφωθεί η εθνική θέση για τα ζητήματα 

αυτά. 

 

6.13.  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 

94/35/ΕΚ, 94/36/ΕΚ & 95/2/ΕΚ 

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4956/6.4.2009 έγγραφο της Δ/νσης 

Εργαστηριακών Ελέγχων, Τμήμα Εποπτείας του ΕΦΕΤ, στα πλαίσια του άρθρου 30 

του νέου κανονιστικού πλαισίου Καν. (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων, 

παρέχεται περίοδος δύο ετών μετά τη θέση σε εφαρμογή του κανονισμού, κατά το 

οποίο τα πρόσθετα τροφίμων που έχουν εγκριθεί για χρήση σε τρόφιμα, στο πλαίσιο 
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των οδηγιών 94/35/ΕΚ, 94/36/ΕΚ και 95/2/ΕΚ, καθώς και οι όροι χρήσης τους θα 

συμπεριληφθούν στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ μέρος 1 του νέου κανονισμού ύστερα από 

επανεξέταση της συμμόρφωσής τους με τα άρθρα 6, 7 και 8 του κανονισμού κατά 

περίπτωση. Σημειώνεται ότι η εξέταση αυτή δεν περιλαμβάνει νέα εκτίμηση 

επικινδυνότητας εκ μέρους της EFSA. Έως ότου ολοκληρωθεί η σύσταση κοινοτικών 

καταλόγων προσθέτων τροφίμων όπως προβλέπεται στο άρθρο 30, δίνεται η 

δυνατότητα δυνάμει του άρθρου 31 να τροποποιούνται τα παραρτήματα των οδηγιών 

94/35/ΕΚ, 94/36/ΕΚ και 95/2/ΕΚ σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 

έτσι ώστε πρόσθετα για τα οποία έχει δοθεί θετική γνωμάτευση από την EFSA αλλά 

και επεκτάσεις χρήσης προσθέτων για άλλες χρήσεις εκτός από τις ήδη εγκεκριμένες 

να δύνανται να συμπεριληφθούν στον κοινοτικό κατάλογο. 

Στα πλαίσια αυτά, η ομάδα εργασίας εθνικών εμπειρογνωμόνων για τα πρόσθετα της 

Επιτροπής, στην οποία συμμετέχει και η χώρα μας με εθνικούς εμπειρογνώμονες, 

μελέτησε αιτήματα της βιομηχανίας που αφορούν σε νέα πρόσθετα και επέκταση 

χρήσης ήδη εγκεκριμένων για χρήση προσθέτων λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια για 

έγκριση των προσθέτων που καθορίζονται στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία για 

τα πρόσθετα, δηλαδή την ασφάλεια, την τεχνολογική αναγκαιότητα, το όφελος του 

καταναλωτή και την αποφυγή της πιθανής παραπλάνησης του καταναλωτή.  

Τα αιτήματα για νέα πρόσθετα και επέκταση χρήσης ήδη εγκεκριμένων προσθέτων 

που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά θα εξεταστούν στο πλαίσιο κατάρτισης των 

προσεχών τροποποιήσεων των Παραρτημάτων των Οδηγιών 94/35/ΕΚ, 94/36/ΕΚ και 

95/2/ΕΚ. 

Στα πλαίσια αυτά η Επιτροπή προετοίμασε έγγραφο εργασίας με τις προτεινόμενες 

νέες διατάξεις το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξη των τροποποιήσεων.  

Ο ΣΕΒΕΚ, με στόχο την έγκαιρη αποστολή των σχολίων – παρατηρήσεών του στον 

ΕΦΕΤ, κοινοποίησε άμεσα στα μέλη του το εν λόγω έγγραφο εργασίας, στο πλαίσιο 

της προσπάθειας που καταβάλλει για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών του. 

 

6.14.  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ  ΣΕΤΕ - ΣΕΒΕΚ 

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

τις γνώσεις και τις εμπειρίες των καταξιωμένων μελών της παρακολουθεί 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, ασχολήθηκε με την επικείμενη τροποποίηση 

των σχετικών με το κρέας άρθρων του Κ.Τ.Π.,  επανέφερε προς έγκριση τον πίνακα 

με την κατά το παρελθόν προταθείσα στην ΣΕΤΕ κατηγοριοποίηση των προϊόντων του 

κλάδου μας και προέβη σε καταγραφή των σημαντικότερων εκκρεμών θεμάτων που 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται με κάθε ευκαιρία στην ατζέντα των 

διαπραγματεύσεών μας με τους αρμόδιους φορείς, τα οποία έχουν ως εξής  :  

1. Εισφορά 0,2%/κιλό κρέατος υπέρ ΕΛΟΓΑΚ 

2. Κτηνιατρικά τέλη για τους ελέγχους – επιθεωρήσεις 
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3. Ανάγκη τήρησης μητρώου επιχειρήσεων και έλεγχοι για κατοχή άδειας 

λειτουργίας. Προϋπόθεση διακίνησης προϊόντων στο λιανεμπόριο και τη 

μαζική εστίαση, προτείνεται να είναι η κτήση Κωδικού Αριθμού Αναγνώρισης 

4. Κατάργηση της δυνατότητας χονδρικής πώλησης προϊόντων κρέατος από 

παρακείμενους χώρους κρεοπωλείων. Κατ΄ εξαίρεση και σε ειδικές 

περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών, να χορηγείται ειδική νομαρχιακή 

άδεια 

5. Εναρμόνιση της υγειονομικής και αγορανομικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η δυνατότητα χρήσης και κατεψυγμένου κρέατος στη μαζική 

εστίαση 

6. Δυνατότητα χορήγησης αδειών λειτουργίας σε μονάδες αδρανοποίησης οστών 

και στην Αττική 

7. Μελέτη των θεσμικών αδυναμιών της ελληνικής κτηνοτροφίας και συζήτηση με 

τους φορείς των κτηνοτρόφων (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, 

Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος κλπ.) με στόχο την επίλυση 

και αντιμετώπισή τους 

8. Ίδρυση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος 

9. Ορθολογικότεροι, ομοιόμορφοι και συντονισμένοι έλεγχοι από τις κατά τόπους 

Δ/νσεις Κτηνιατρικής 

10. Ενημέρωση των καταναλωτών για τις ενδείξεις, την ιχνηλασιμότητα και 

γενικότερα για την θρεπτική αξία των προϊόντων κρέατος 

11. Διερεύνηση πιθανής υποβολής φακέλων προς έγκριση ως παραδοσιακά – 

ιδιότυπα προϊόντα, ορισμένων προϊόντων κρέατος, όπως σαλάμι αέριος, 

σαλάμι τ. Λευκάδος, λουκάνικο με πορτοκάλι και πράσο, γύρος, σουβλάκι – 

καλαμάκι – μπιφτέκι κλπ. 

12. Εξέταση από τον ΕΦΕΤ του διαμορφωμένου από τον ΣΕΒΕΚ, πριν από 7 

χρόνια, Οδηγού Ορθής Υγιεινής Πρακτικής 

13. Ανάγκη δημιουργίας δυναμικής ιστοσελίδας του ΣΕΒΕΚ, με νέα, ειδήσεις αλλά 

κυρίως παράθεση της ισχύουσας νομοθεσίας του τομέα. 

 

6.15.  ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

6.15.1.  Υποβολή υπομνήματος για την άρση του αποκλεισμού των φορτηγών από 

την απεργία στο λιμάνι της Πάτρας. 

Ο ΣΕΒΕΚ, στις 23/2/2009, απηύθυνε έκκληση προς τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πάτρας, 

κ. Αθ. Αθανασόπουλο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απρόσκοπτη μεταφορά των 

ευπαθών κρεάτων που βρίσκονταν καθ΄ οδόν προς τις εγκαταστάσεις παραγωγής 

των επιχειρήσεων – μελών μας.   

Συγκεκριμένα, στην υπ΄ αριθμ. 705/23.2.2009 επιστολή μας προς τον κ. Αθ. 

Αθανασόπουλο αναφέραμε τα εξής :  

<< Όπως σας  είναι γνωστό, ο αποκλεισμός του λιμανιού της Πάτρας από 

την πρόσφατη κινητοποίηση των αυτοκινητιστών, έχει προκαλέσει και 
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μεγάλες καθυστερήσεις στην διαμετακόμιση εμπορευμάτων, μεταξύ των 

οποίων ευπαθών τροφίμων, κρεάτων κλπ. 

Γνωρίζουμε ότι η παρακώλυση όλων των εν λόγω μεταφορών προκάλεσε 

ήδη την επέμβαση αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε σαφή εντολή για 

άμεση απελευθέρωση όλων των ευπαθών προϊόντων. 

Ειδικά τα προϊόντα κρέατος, είναι σε όλους γνωστό ότι είναι ιδιαίτερα 

ευπαθή και απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς ενώ η αξία τους ανέρχεται σε 

πολλές χιλιάδες ευρώ. 

Για τον λόγο αυτό, σας παρακαλούμε στο πλαίσιο της άσκησης των 

αρμοδιοτήτων σας να προβείτε σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η απρόσκοπτη μεταφορά των ευπαθών κρεάτων που 

βρίσκονται καθ΄ οδόν προς τις εγκαταστάσεις παραγωγής των επιχειρήσεων 

– μελών του Συνδέσμου μας.  

Άλλως, σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλλασσόμεθα όλων των νομίμων 

δικαιωμάτων και αξιώσεών μας για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή 

αποθετικής ζημιάς που τυχόν θα υποστούν οι επιχειρήσεις – μέλη του 

Συνδέσμου μας.΄΄ 

Η παρέμβαση του Συνδέσμου μας, σε συνδυασμό και με τις διαμαρτυρίες άλλων 

φορέων, έφερε άμεσο αποτέλεσμα, την επόμενη κιόλας ημέρα. 

6.15.2.  Όροι και προϋποθέσεις πώλησης προϊόντων κρέατος στις Λαϊκές Αγορές   

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος για τις προϋποθέσεις πώλησης προϊόντος κρέατος 

στις Λαϊκές Αγορές και με αφορμή τροποποίηση του Άρθρου 2 του Π.Δ. 51/2006 

(ΦΕΚ 53/Α/13.3.2006) από το Π.Δ. 116/2008, ενημερώθηκαν τα μέλη μας για τη 

σχετική διάταξη, η οποία έχει ως εξής :  
  

 <<δ) Κατηγορίες επαγγελματικών αδειών - Πωλούμενα είδη: 

 1.  Οι επαγγελματικές άδειες διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το 

αντικείμενο εμπορίας : 

     α.  οπωρολαχανικών - αβγών- κομμένων ανθέων 

β.  βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών 

προϊόντων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν 

το ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων 

γ. ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις) 

δ. ειδών ένδυσης - νεωτερισμών - φο μπιζού- λευκών ειδών - ψιλικών 

ε. ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα σε στερεά ή υγρά μορφή) 

στ. ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών. 

ζ.   κατεψυγμένων ειδών αλιείας- αλιευμάτων, λαχανικών 

      η.  νωπών πουλερικών, κουνελιών, προϊόντων κρέατος. Η πώληση των ειδών 

αυτών επιτρέπεται αποκλειστικώς σε λαϊκές αγορές που λειτουργούν 

εκτός των Λαϊκών Αγορών της Ν.Α. Αθηνών -Πειραιώς, αρμοδιότητας του 

Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών -Πειραιώς, σε ειδικά διασκευασμένα 

αυτοκινούμενα οχήματα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

Οι κάτοχοι αυτών των οχημάτων προσκομίζουν κάθε έτος βεβαίωση περί 

της καταλληλότητας των οχημάτων χορηγούμενη από την αρχή που 

εξέδωσε την άδεια καταλληλότητας του οχήματος. 
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θ. νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης-γλυκέων υδάτων-

ιχθυοκαλλιέργειας). 

ι. ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου 

καφέ. 

ια. Ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα) 

ιβ. μέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες) 

ιγ. ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (φυτά- πήλινες - 

πλαστικές γλάστρες - χώμα) 

ιδ. Ειδών υπόδησης-δερμάτινων ειδών (τσάντες-ζώ-νες - πορτοφόλια). 

Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί μόνο είδη μιας 

από τις παραπάνω κατηγορίες. 

Σε κάθε περίπτωση, το 90% του αριθμού των αδειών οι οποίες χορηγούνται πρέπει 

να έχουν ως αντικείμενο την πώληση προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και 

τα άνθη) αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας. 
   

Όπως προκύπτει από το κείμενο, στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς δεν επιτρέπεται η 

πώληση προϊόντων κρέατος έστω και με ειδικά διασκευασμένα αυτοκινούμενα 

οχήματα.   

6.15.3.  Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων και 

ποτών που απασχολούν έως και 20 εργαζομένους να λάβουν ενίσχυση 7.000 € για την 

επίλυση ενός τεχνολογικού προβλήματος ή τη βελτίωση της παραγωγικής τους 

διαδικασίας, μέσα από τη συνεργασία τους με τεχνολογικό ή ερευνητικό φορέα που 

θα έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία. 

6.15.4. Ενημέρωση για το Συνέδριο και το Διήμερο Επιχειρηματικών Συναντήσεων 

με ξένους εισαγωγείς Τροφίμων & Ποτών από ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Ουκρανία και Ρωσία 

που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, το Υπουργείο 

Εξωτερικών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 15 έως 17 Μαΐου 

2009. 

6.15.5.  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. 

6.15.6.  Ενημέρωση για τη 12η έκθεση βιολογικών προϊόντων και υπηρεσιών 

Ecofestival,  5-8 Νοεμβρίου 2009, εκθεσιακό κέντρο Helexpo Palace, Λ. Κηφισίας 39, 

Μαρούσι και για την 23η έκθεση Τροφίμων IF.D.T.EX, 5-8/2/2010. 

6.15.7.  Εστάλη στα μέλη μας προς συμπλήρωση ενημερωτικό φυλλάδιο έρευνας του 

Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών, Τμήμα Επιστήμης 

και Τεχνολογίας τροφίμων, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια του 

Ερευνητικού Προγράμματος Pathogen Combat σχετικά με την αξιολόγηση του 
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Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων που εφαρμόζουν οι Ελληνικές 

επιχειρήσεις. 

6.15.8. Ενημερώθηκαν τα μέλη μας για τα μονοήμερα σεμινάρια με τίτλο 

«Μικροβιολογικά Κριτήρια για τα τρόφιμα» που διοργάνωσε η Εταιρεία Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων – ΕΤΑΤ ΑΕ - στη Θεσσαλονίκη την 

Πέμπτη 19/03/2009 και την Παρασκευή 20/03/2009.  

6.15.9.  Ενημέρωση & παρακολούθηση του θέματος της πρόσφατης ΄΄γρίπης των 

χοίρων΄΄. 

6.15.10.  Ενημέρωση για την νέα κοινοτική νομοθεσία για τον έλεγχο σαλμονέλας 

σε αυγά & πτηνά. 

6.15.11.  Ενημερώθηκαν τα μέλη μας σχετικά με τις ΄΄100 πρώτες ημέρες της νέας 

Υπουργού κας Κατερίνας Μπατζελή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ)΄΄, καθώς και για τις αποζημιώσεις και κρατικές οικονομικές 

ενισχύσεις που καταβλήθηκαν από τον ΕΛΓΑ, το χρονικό διάστημα Οκτώβριος - 

Δεκέμβριος 2009, συνολικού ύψους 112.614,239 ευρώ. 

6.15.12. Προκειμένου να αποσταλεί στη Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας – 

Τμήμα κρεάτων, πουλερικών και προϊόντων κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και τροφίμων, κατάλογος εγκεκριμένων επιχειρήσεων που επιθυμούν να 

εξάγουν τα προϊόντα τους στη Ρωσία ζητήθηκε από τα μέλη μας να μας γνωρίσουν 

τυχόν ενδιαφέρον τους.  

6.15.13.  Ενημερώθηκαν τα μέλη μας για την Οδηγία 2009/163/ΕΕ που αφορά σε 

τροποποίηση της Οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά όσον αφορά στη νεοτάμη. 

 

    6.16.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

6.16.1. Ο ΣΕΒΕΚ συμμετείχε : 

- στην ημερίδα ΄΄FOOD SAFETY IN EUROPE. COOPERATION BETWEEN EFSA AND 

THE MEMBER STATES΄΄ που συνδιοργάνωσαν οι EFSA – ΕΦΕΤ – ΣΕΒΤ, 16/6/2009  

- στην Ημερίδα του ΣΕΒΤ ΄΄Ποιότητα και Επικοινωνία : η Αντίληψη και η 

Πραγματικότητα΄΄, Αθήνα 11/11/2009 

- στην εσπερίδα του ΣΕΒΤ  ΄΄ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ & Η 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ΄΄, 11/11/2009 

6.16.2. Ο ΣΕΒΕΚ συνδιοργάνωσε με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και 

Υγιεινής Τροφίμων και ποτών) ημερίδα με θέμα «Νέα εργαλεία για τα 

Συστήματα Διαχείρισης της ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) στην αλυσίδα των 

τροφίμων», 28/1/2010. 

Οφείλουμε να σημειώσουμε την απώλεια στις 21/5/2009, του προσφιλούς 

συναδέλφου μας Νίκου Διακοδημήτρη, Προέδρου της ΄΄ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ DIANIK ΑΕ΄΄.   


