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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 14/6/2011.  

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 2010 και του έτους 2011 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.  

Οι προσπάθειες θα συνεχισθούν 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. 
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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  

 

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 18/3/2010, έγινε η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του ΣΕΒΕΚ. Μετά τον 

ετήσιο απολογισμό και την απαλλαγή του Δ.Σ. εκ των ευθυνών του, διεξήχθησαν οι 



 

6 

εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη τριετία 3/2010 – 

3/2013. Ακολούθησε η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, και εξελέγησαν :  
 

 

 

 

Πρόεδρος Αλέξιος Υφαντής 

Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Δομαζάκης 

Γεν. Γραμματέας  Δέσποινα Μπακιρλή 

Αν. Γεν. Γραμματέας  Γιατράκος Γεώργιος  

Ταμίας  Χρήστος Καρκαλιάς 

Αν. Ταμίας  Θωμάς Αλέξανδρος Ζύμνης 

           Μέλη Δημητρίου Ευάγγελος  

                                                       Νάνος Ιωάννης  

                                                       Σταυρουλάκης Χρήστος 

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 - ΣΕΒΕΚ 
 

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. 

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 
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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 

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. 

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.           
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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 2010 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 2010 έως σήμερα, έχουν σταλεί 79 

ενημερωτικά Newsletter, 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 2010 έως σήμερα, εστάλησαν 99 ενημερωτικά Newsletter.   

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. 

Συμμετέχει με εκπροσώπους του, στις Νομαρχιακές Επιτροπές του άρθρου 13 παρ. 2 

του Ν. 2538/97 για την εξέταση των ενστάσεων επιβολής προστίμου λόγω 

κτηνιατρικών παραβάσεων. 

  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. Ισοζύγια Κρέατος  

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 ΄΄Ρυθμίσεις 

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.  

Ο ΣΕΒΕΚ έχει ζητήσει συνάντηση με κυβερνητικούς αξιωματούχους για την ενημέρωσή 

τους. 

Οι προσπάθειες συνεχίσθηκαν καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους 2010 και θα 

συνεχισθούν μέχρι την τελική δικαίωσή μας.  

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

τα οποία δεν χαρακτηρίζονται κρεατοσκευάσματα. 

6.1.5. 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 
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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 

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.>> 

6.1.6. Το Μάιο του 2011 μας κοινοποιήθηκε σχέδιο νέας ΚΥΑ με θέμα <<Έλεγχος 

της Ελληνικής αγοράς κρέατος σε σχέση με την προέλευση – καταγωγή και τήρηση 

μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος>> προκειμένου να εκφράσουμε τις απόψεις μας.  

Μετά από την παρέμβαση του ΣΕΒΕΚ, το σχέδιο της ΚΥΑ τροποποιήθηκε, όπως 

παρατίθεται συνημμένο. 

Ωστόσο παραμένει σχέδιο και σύμφωνα  με πληροφορίες μας, έχει υποστεί αρκετές 

αλλαγές μετά από την επεξεργασία του από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, του 

συναρμόδιους φορείς (ΕΛΟΓΑΚ κλπ.) και τους συμβούλους της Υφυπουργού ΑΑΤ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα  14/03 /2011 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Αρ. Πρωτ.: 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ 
Τμήμα: 

: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Α.Π.Α 
: Αξιοποίησης Κρέατος, Προϊόντων    
Κρέατος και Λοιπών Κτην. 

Προϊόντων 
 
 

  

Ταχ. Δ/νση 
Πληροφορίες 

: Βερανζέρου 46 – 10176 
: Μητρόπουλος Ευάγ., Κουτρούμπα 
Βασ., Επιτροπάκη Στ. 

  

Τηλέφωνο : 2102125798   

Φαξ : 2102125693   

E-mail : ve46u065@minagric.gr   

    
Θέμα :  «Έλεγχος της Ελληνικής αγοράς κρέατος σε σχέση με την προέλευση-  

καταγωγή και τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος.» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη : 

1.  Τις διατάξεις : 

α)  Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Kυβερνητικά Όργανα 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄). 

β)  Των παραγράφων 1, 2, περιπτ. α΄ και δ΄, και 3 του άρθρου 33 του ν. 2538/1997 

«Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, 

ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 242 Α΄), όπως 

η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ν. 

3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων 

και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135 Α΄). 

γ) Το άρθρο 94 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α΄) με το οποίο συνίσταται ΝΠΙΔ υπαγόμενο 

στον δημόσιο τομέα με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος» (ΕΛΟΓ). 

δ) Τα άρθρα 11 και 12 του ν. 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 198 Α΄). 

2. Το άρθρο 1β του Καν. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την 

διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς την νομοθεσία περί ζωοτροφών και 

τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. 

3.  Την με αρ. 412013/14.12.2000 ΚΥΑ «Συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση κοινοτικών 

κανονισμών που αφορούν την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση 

το βόειο κρέας». (ΦΕΚ 1594 Β΄) και 232149/14-02-2002 ΥΑ (ΦΕΚ 215Β΄22-2-2002) 

Εφαρμογή επισήμανσης βόειου κρέατος και προϊόντων με βάση το βόειο κρέας από την 1-1-

2002. 

4. Την αριθ. πρωτ. 282438/03-04-2009 ΚΥΑ «Αναγραφόμενα στοιχεία σχετικά με την 

καταγωγή-προέλευση του κρέατος στις ετικέτες ζυγιστικών μηχανών κατά τη λιανική 

πώληση κρέατος και μέτρα ελέγχου επιχειρήσεων πώλησης κρέατος». (ΦΕΚ 631 Β΄). 

5. Την 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». (ΦΕΚ 631 Β΄). 
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6. Την με αρ. πρωτ. 312898/28.07.2009 ΥΑ περί καθορισμού 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 1577 Β΄). 

7. Την αριθ. 261145/22.06.2004 απόφαση Υφυπουργού Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Εφαρμογή απλοποιημένου συστήματος Αφίξεων-αγορών/Αναχωρήσεων-πωλήσεων του 

άρθρου 1 του Καν. 1825/2000 στα κρεοπωλεία της Χώρας».  

8. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος 

αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ. όπως ισχύει κάθε 

φορά. 

9. Την Υ.Α. του ΥΠ.Α.Α.Τ. με αριθ. 328611 (ΦΕΚ 2117/30-09-2009) «Διαδικτυακή σύνδεση 

σφαγείων – ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και λοιπών φορέων». 

10. Τον Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ Α 182/14-10-2010): Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 

Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις. 

11. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης 

12. Την αριθμ. 383/18-1-2010 (ΦΕΚ 29/Β/18-1-2010) Απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης «Καθορισμός 

αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου». 

13.  Την υπ΄ αριθ. 2672/2009 (Β΄2408) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Φίλιππο 

Σαχινίδη» 

14. Την υπ. αριθ. 271752/21-10-2010 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη – Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο» (Β’ 

1673/2/2010).  

15. Την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής. 

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

Σκοπός 
 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο έλεγχος της αγοράς κρέατος και η ενημέρωση του 

καταναλωτή μέσω: 

α) της υποχρέωσης χρήσης ζυγιστικών μηχανών σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης κρέατος,  

β)της υποχρέωσης αναγραφής της καταγωγής – προέλευσης του κρέατος  και 

γ)της τήρησης στοιχείων διακινούμενου κρέατος και μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος,  

από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη σφαγή, διακίνηση, εμπορία, 

τεμαχισμό, τυποποίηση, παρασκευή κρεατοσκευασμάτων, προϊόντων με βάση το κρέας και 

τη λιανική πώληση.  

δ) της άμεσης ενημέρωσης των ελληνικών αρχών για το διακινούμενο κρέας και ζώα από το  

ενδοκοινοτικό εμπόριο καθώς και τις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

Πεδίο Εφαρμογής 
 

Η παρούσα απόφαση αφορά το βόειο, χοίρειο, αιγοπρόβειο καθώς και το κρέας πουλερικών 

και κονίκλων (νωπό, κατεψυγμένο, συσκευασμένο, τεμάχια κρέατος, κιμά, 

κρεατοσκευάσματα, προϊόντα με βάση το κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα) και από 

πλευράς εκμεταλλεύσεων/επιχειρήσεων : 
 

1. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος  και 
ειδικότερα τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα 

κρεοπωλείου. 



                                                         
                                                                        ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010-2011 

17 

2. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την σφαγή, εμπορία, διακίνηση, 

τεμαχισμό και τυποποίηση καθώς και την παρασκευή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με 

βάση το κρέας. 

3. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την διακίνηση και εμπορεία 

κρέατος και ζώων από το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

Αρμόδιες Αρχές 
 

1. Ως αρμόδια υπηρεσία να ασκεί την εποπτεία του συστήματος ελέγχου όπως αυτό 

περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας ορίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων δια της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής.  

2.  Ως αρμόδια υπεύθυνη αρχή για τον συντονισμό και την υλοποίηση των ελέγχων καθώς  

και για τη στελέχωση των κλιμακίων ελέγχου ορίζονται οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας σε συνεργασία με τον Ελληνικό 

Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.). 

3. Ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της τήρησης των μηνιαίων ισοζυγίων αγορών και 

πωλήσεων από τις επιχειρήσεις ορίζεται ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος 

(ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.).  
 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ζυγιστικές μηχανές  
 

 Οι οριζόμενοι στο Άρθρο 2, παρ. 1, της παρούσας υποχρεούνται κατά τη λιανική 

πώληση κρέατος, να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν ζυγιστικές μηχανές, οι οποίες εκδίδουν 

αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες οι οποίες αναγράφουν την καταγωγή – προέλευση ( χώρα 

στην οποία έχει γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί το ζώο) του κρέατος ή τη χώρα γέννησης 

του ζώου από το οποίο προέρχεται το κρέας, όπως αυτά ορίζονται στο  άρθρο 5 (παρ. 1.1.1, 

1.1.2., 1.1.3. και 1.1.4), στο εξής «καταγωγή - προέλευση».  

 Για το κρέας των πουλερικών και των κονίκλων, κριτήριο κατάταξής τους σχετικά με την 

«καταγωγή - προέλευση» αποτελεί η χώρα σφαγής. Εν τούτοις στην περίπτωση που η χώρα 

σφαγής είναι η Ελλάδα ενώ η χώρα εκτροφής των πτηνών δεν είναι η Ελλάδα,  

κριτήριο για την κατάταξη είναι η χώρα τοποθέτησης των νεοσσών προς πάχυνση ή η χώρα 

προέλευσης των πτηνών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Αναγραφή της καταγωγής – προέλευσης του κρέατος 
 

1. Οι οριζόμενοι στο Άρθρο 2, παρ. 1, κατά την λιανική πώληση κρέατος και όσον αφορά 

την αναγραφή της «καταγωγής – προέλευσης», υποχρεούνται στα κάτωθι : 
 

1.1. Στις αυτοκόλλητες ετικέτες που εκδίδουν οι ζυγιστικές μηχανές τους πρέπει να 

αναγράφεται υποχρεωτικά εκτός των προβλεπόμενων από την ισχύουσα 

νομοθεσία υποχρεωτικών στοιχείων (όπως βάρος, είδος κρέατος, τιμή) και η 

καταγωγή – προέλευση του πωλούμενου κρέατος. Η αναγραφή της καταγωγής – 

προέλευσης του πωλούμενου κρέατος στις ετικέτες των ζυγιστικών μηχανών, 

γίνεται ολογράφως ή με τη χρήση των κατωτέρω συντομογραφιών που 

περιέχονται σε παρενθέσεις, και έχουν ως εξής: 
 

1.1.1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΛΛΗΝ.), για το κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία 

γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και εσφάγησαν στην Ελλάδα. 

1.1.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡ. ΕΝ.), για το κρέας που προέρχεται από ζώα τα 

οποία γεννήθηκαν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτράφηκαν ή 

εσφάγησαν στην Ελλάδα. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για το κρέας που προέρχεται 

από ζώα, τα οποία γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και εσφάγησαν σε κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας. Στην περίπτωση που στα έγγραφα που 

συνοδεύουν το κρέας αναφέρεται ότι αυτό προέρχεται από κράτος – μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναγράφεται, ή η συντομογραφία (ΕΥΡ. ΕΝ.) ή η 

ονομασία του συγκεκριμένου κράτους – μέλους (όπως Γαλλία ή Γαλλικό). 

1.1.3. ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Τ.Χ.), για το κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία 

γεννήθηκαν σε τρίτη χώρα και εκτράφηκαν ή εσφάγησαν στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για το κρέας 

που προέρχεται από ζώα που γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και εσφάγησαν σε τρίτες 
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χώρες. Στην περίπτωση που στα έγγραφα που συνοδεύουν το κρέας αναφέρεται 

ότι αυτό προέρχεται από τρίτη χώρα, να αναγράφεται, ή η συντομογραφία (Τ.Χ.) ή 

η ονομασία της συγκεκριμένης χώρας (όπως Σερβία ή Σερβικό). 
 

1.1.4 Εφόσον πρόκειται για κρέας ειδικής κατηγορίας (όπως ελληνικής εκτροφής 

άνω των 5 μηνών, βιολογικής εκτροφής) επιπλέον της αναγραφής της «καταγωγής 

- προέλευσης», αναγράφονται και τα αρχικά της ειδικής αυτής κατηγορίας (όπως 

ΕΥΡ. ΕΝ. – ΕΛΛΗΝ. ΕΚΤΡ. ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ). 
 

1.2. Υποχρεούνται να αναγράφουν υποχρεωτικά την «καταγωγή - προέλευση» του 

κρέατος, σε οποιασδήποτε μορφής σήμανση χρησιμοποιούν στους χώρους του 

καταστήματός τους. Όσον αφορά όμως  στα σημεία διάθεσης (είτε ταμπελάκια σε 

προθήκες –βιτρίνες κρέατος, είτε πινακίδες ή πίνακες σε τοίχους του καταστήματός 

τους) και στα εμπορικά έγγραφα  αναγράφεται στα ελληνικά συγκεκριμένα η χώρα 

γέννησης του ζώου ή χώρα καταγωγής-προέλευσης του κρέατος ή η χώρα τοποθέτησης 

των νεοσσών προς πάχυνση ή η χώρα προέλευσης των πτηνών ή των κονίκλων και όχι 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΕΥΡ.ΕΝ., ή ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, Τ.Χ..  
 

1.3. Το έτοιμο συσκευασμένο προς πώληση κρέας ή κρεατοσκευάσματα - προϊόντα με 

βάση το κρέας  που αγοράζονται από τους οριζόμενους στο Άρθρο 2 παρ. 1 της 

παρούσας και πωλείται έτοιμο, πρέπει να αναγράφει στα Ελληνικά ήδη την «καταγωγή - 

προέλευση» του κρέατος (και το ποσοστό του ελληνικού κρέατος που περιέχουν), 

επιπλέον εκείνων των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτικών 

στοιχείων (όπως βάρος, είδος κρέατος, τιμή) με την επιφύλαξη του σημείου 2.1 της παρ 

2 του παρόντος άρθρου. 

1.4. Οι κατόπιν ειδικής άδειας  που διατηρούν και λειτουργούν παρασκευαστήριο στο 

χώρο της επιχείρησης τους στο οποίο ιδιοπαρασκευάζουν κρεατοσκευάσματα, θα πρέπει 

να αναγράφουν σε αυτά την «καταγωγή - προέλευση» (και το ποσοστό του ελληνικού 

κρέατος που περιέχουν).  

1.5. Για τα υποπροϊόντα (συκώτι κλπ.) στη ζυγιστική μηχανή μπορεί να αναγράφεται η 

«καταγωγή - προέλευση» του κρέατος με τη χρήση των συντομογραφιών της 

παραγράφου 1.1 του παρόντος άρθρου. Από την αναγραφή της καταγωγής εξαιρούνται 

τα κεφαλάκια αρνιών. 

1.6. Σε ότι αφορά το έτοιμο συσκευασμένο κρέας, η αναγραφή της καταγωγής μπορεί 

να γίνεται ή μέσω της ζυγιστικής μηχανής ή μέσω της ταμειακής μηχανής. 
 

2. Οι οριζόμενοι στο άρθρο 2, παρ. 2, όσον αφορά την αναγραφή της καταγωγής – 

προέλευσης του κρέατος υποχρεούνται στα κάτωθι : 
 

2.1. Στις συσκευασίες όλων των τελικών προϊόντων που διαθέτουν για κατανάλωση και 

περιέχουν κρέας ως πρώτη ύλη να αναγράφουν την «καταγωγή - προέλευση» του 

κρέατος, επιπλέον εκείνων των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία 

υποχρεωτικών στοιχείων (όπως βάρος, είδος κρέατος, τιμή) με εξαίρεση τα 

κρεατοσκευάσματα – προϊόντα με βάση το κρέας. 

2.2. Οι επιχειρήσεις, υποχρεούνται να ταυτοποιούν την πρώτη ύλη σύμφωνα με τον 

καν(ΕΚ)21/2004 που εισάγουν και χρησιμοποιούν για την παρασκευή των προϊόντων  

τους αναφορικά με την «καταγωγή – προέλευση» αυτής και να την αναγράφουν στις 

συσκευασίες των τελικών προϊόντων που διαθέτουν για κατανάλωση καθώς και στα 

εμπορικά έγγραφα. 
 

3. Όλοι οι οριζόμενοι στο άρθρο 2 της παρούσας όσον αφορά την αναγραφή της καταγωγής 

– προέλευσης του κρέατος υποχρεούνται στα κάτωθι : 
 

3.1. Να αναγράφουν στα εμπορικά έγγραφα διακίνησης του κρέατος (όπως τιμολόγια 

αγοράς - πώλησης και δελτία αποστολής) την «καταγωγή - προέλευση». 

3.2. Εφόσον πρόκειται για κρέας ειδικής κατηγορίας (όπως ελληνικής εκτροφής άνω 

των 5 μηνών, βιολογικής εκτροφής) επιπλέον της αναγραφής της «καταγωγής - 

προέλευσης», αναγράφονται και τα αρχικά της ειδικής αυτής κατηγορίας (όπως ΕΥΡ. 

ΕΝ. – ΕΛΛΗΝ. ΕΚΤΡ. ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ). 

3.3. Όσον αφορά το βόειο και μοσχαρίσιο κρέας, να εφαρμόζουν και τις διατάξεις της 

εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που αφορούν την επισήμανση του κρέατος αυτού. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

Τήρηση στοιχείων και μηνιαία  ισοζυγία  κρέατος 
 

1. Όλοι οι οριζόμενοι στο Άρθρο 2 παρ. 1 της παρούσας υποχρεούνται να διατηρούν για έξι 

(6) μήνες από την ημερομηνία πώλησης του κρέατος και να θέτουν υπόψη των αρμοδίων 

Ελεγκτικών Αρχών, τα κατωτέρω:  
 

1.1. Την  μηνιαία εκτύπωσης  του ημερήσιου «Ζ» που προκύπτει από τη ζυγιστική 

μηχανή τους.   

1.2. Στοιχεία – (βιβλίο αποθήκης όταν αυτό προβλέπεται από τη φορολογική 

νομοθεσία), από τα οποία προκύπτει το είδος του κρέατος που αγοράσθηκε και 

πουλήθηκε, η ποσότητα αυτού και η αναγραφή της «καταγωγής - προέλευσης».  

1.3. Τα τιμολόγια αγοράς-πώλησης κρέατος και τα αντίστοιχα δελτία αποστολής που τα 

συνοδεύουν, αρχειοθετημένα χωριστά ανά ημερομηνία , όταν δεν προβλέπεται από την 

ισχύουσα φορολογική νομοθεσία να τηρούν βιβλίο αποθήκης. 

1.4 Οι παραγωγοί καθώς και όσοι εμπλέκονται στην διακίνηση και εμπορία ζώων και 

κρέατος υποχρεούνται να εγγράφουν στα εμπορικά έγγραφα διακίνησης την 

«καταγωγή - προέλευση»  
 

2. Όλοι οι οριζόμενοι στο άρθρο 2 παρ. 2, υποχρεούνται να διατηρούν αρχείο όλων των 

εμπορικών έγγραφων διακίνησης του κρέατος για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 

πώλησης του κρέατος και να το θέτουν υπόψη των αρμοδίων Ελεγκτικών Αρχών και 

επιπλέον να τηρούν μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων κρέατος, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα 1 της παρούσας. Το ισοζύγιο αυτό το αποστέλλουν το αργότερο έως το τέλος του 

επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος 

(ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), εντύπως, μόνο εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα αποστολής σε ηλεκτρονική 

μορφή. Υποχρεωτικά στο μηνιαίο ισοζύγιο καταχωρούνται στις αντίστοιχες στήλες οι 

ημερήσιες ποσότητες του νωπού και κατεψυγμένου κρέατος, που επεξεργάσθηκαν ή/και 

εμπορεύθηκαν καθώς και των κρεατοσκευασμάτων που παρασκευάσθηκαν, στην διάρκεια 

του μηνός αναφοράς.  Οι στήλες του «Μηνιαίου ισοζυγίου αγορών και πωλήσεων κρέατος», 

που αφορούν τα αποθέματα κρέατος ως πρώτη ύλη, το έτοιμο προϊόν που περιέχει κρέας και 

τα υποπροϊόντα αυτού, συμπληρώνονται μόνο την πρώτη και τελευταία ημέρα του κάθε 

μήνα. Στις στήλες του ως άνω ισοζυγίου που αφορούν την καταγωγή – προέλευση του 

κρέατος ως πρώτη ύλη, η αναγραφή της καταγωγής – προέλευσης αυτού γίνεται 

ολογράφως ή με τη χρήση των συντομογραφιών που περιέχονται σε παρενθέσεις όπως 

ορίζονται στις παρ. 1.1.1, 1.1.2. , 1.1.3. και 1.1.4, του άρθρου 5 της παρούσας. Στην στήλη 

του ισοζυγίου που αφορά τα υποπροϊόντα κρέατος, καταχωρείται το βάρος των οστών, του 

δέρματος και του λίπους των υποπροϊόντων αυτών.  
 

2.1. Από την τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2, εξαιρούνται:  
 

α) Τα σφαγεία, τα οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου σφαγών, στο οποίο 

αναγράφεται η χώρα γέννησης των ζώων προς σφαγή και ο κωδικός εκτροφής τους. Σε 

περίπτωση που από τα συνοδευτικά έγγραφα του ζώου δεν προκύπτει η χώρα γέννησής 

του, αναγράφεται η χώρα προέλευσής του. Το βιβλίο σφαγών τίθεται υπόψη των 

αρμοδίων Ελεγκτικών Αρχών και αντίγραφο αυτού αποστέλλεται στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., το 

αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα κατάρτισής του, κατά 

προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή. Από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της 

ηλεκτρονικής διασύνδεσης σφαγείων με τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. η οποία θα οριστεί με απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Α.Α.Τ.   θα αποστέλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική 

μορφή. 

β) Τα καταστήματα αποκλειστικής λιανικής πώλησης κρέατος.  

Στις παραπάνω περιπτώσεις α και β στην περίπτωση αγοράς από τον παραγωγό, η 

απόδοση της εισφοράς του άρθρου 11 και οι σχετικοί έλεγχοι, γίνονται βάσει των 

εμπορικών εγγράφων.  

2.2. Δεν εξαιρούνται από την υποβολή του ισοζυγίου τα κρεοπωλεία που πωλούν με 

τιμολόγιο και ο αγοραστής δεν είναι καταναλωτής–χρήστης αλλά έμπορος ή άλλος 

κρεοπώλης για μεταπώληση. Στην περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι κρεοπώλες οι οποίοι, 

βάσει υπεύθυνης δήλωσης, η χονδρική τους πώληση αφορούσε τον προηγούμενο 
χρόνο ποσότητα κρέατος μέχρι 1 τόνο ανά είδος κρέατος. 

2.3. Οι μονάδες μεταποίησης κρέατος (αλλαντοποιεία κλπ) καθώς και μονάδες 

τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων εξαιρούνται από την 
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υποβολή μηνιαίου ισοζυγίου εφόσον κατά τον προηγούμενο χρόνο επεξεργάστηκαν 

κάτω από 80 τόνους. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται σε αποστολή «Ετήσιου 

Ισοζυγίου» στο τέλος του έτους. Εφόσον όμως είναι πρώτοι αγοραστές ή εισαγωγείς και 

υποχρεούνται στη καταβολή της εισφοράς του άρθρου 11, για την εν λόγω καταβολή, 

υποβάλλουν στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. δήλωση σχετικά με την αξία του εν λόγω κρέατος, το 

υπόδειγμα του οποίου καθορίζεται από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. 

2.4.  Η ανωτέρω παράγραφος ισχύει ανάλογα και για τις μονάδες τυποποίησης 

βρώσιμων παραπροϊόντων (πχ. εντόσθια). 

2.5.  Για την διευκόλυνση συμπλήρωσης του ισοζυγίου, στα τιμολόγια στην στήλη του 

είδους του προϊόντος, αναγράφεται ο αριθμός “1” εφόσον πρόκειται για πρώτη αγορά 

εγχώριου κρέατος ή για άμεσα εισαγόμενο κρέας και “2” για τις μετέπειτα αγορές. 

2.6.  Τα κρεοπωλεία που εκτός της λιανικής πώλησης κρέατος, με αποδείξεις λιανικής 

έχουν και πωλήσεις με τιμολόγιο σε απευθείας καταναλωτές-χρήστες (ταβέρνες, 

ξενοδοχεία, κλπ), εξαιρούνται της υποχρέωσης συμπλήρωσης και αποστολής μηνιαίου 

ισοζυγίου αγορών και πωλήσεων κρέατος. 
 

3. Σε ότι αφορά την τήρηση των στοιχείων του βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος 

εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία για το βόειο κρέας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

Έλεγχοι 
 

1. Οι έλεγχοι διενεργούνται από κλιμάκια ελέγχου που αποτελούνται από τρία μέλη εκ των 

οποίων οι δυο να είναι Γεωτεχνικοί  ή Τεχνολόγοι Γεωπονίας και ο τρίτος υπάλληλος του 

κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  ή 

του ΕΛΟΓΑΚ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υπαλλήλων τα κλιμάκια μπορεί 

να είναι διμελή. Υπεύθυνος των κλιμακίων ελέγχου ορίζεται Γεωτεχνικός Υπάλληλος. Σε 

κάθε περίπτωση το ένα τουλάχιστον μέλος θα πρέπει να είναι υπάλληλος του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. Οι 

ελεγκτές εφοδιάζονται με ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας και ανάθεσης των ελέγχων στο 

πλαίσιο της παρούσας. Τα κλιμάκια ελέγχου  διενεργούν επιτόπιους, τακτικούς και 

έκτακτους ελέγχους, σε όλους τους οριζόμενους στο άρθρο 2 της παρούσας. 
 

2.  Με ευθύνη του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. στο τέλος εκάστου μηνός συντάσσεται πρόγραμμα ελέγχων 

για τον επόμενο μήνα με τα ονόματα των μελών των κλιμακίων και τον ορισμό του 

υπεύθυνου ελεγκτή, το οποίο αποστέλλεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής. Αφού εγκριθεί από τον Διευθυντή της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής επιστρέφεται στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. για  υλοποίηση. 
 

3. Ο έλεγχος στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης για τους οριζόμενους στο άρθρο 2 παρ. 

1, αφορά : 
 

3. 1. Την κατοχή ή μη Ζυγιστικής Μηχανής όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της 

παρούσας. 

3.2. Την λειτουργία ή μη της Ζυγιστικής Μηχανής όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της 

παρούσας. 

3.3. Την αναγραφή ή μη στην αυτοκόλλητη ετικέτα της ζυγιστικής μηχανής όλων των 

στοιχείων που προβλέπονται στην παρ. 1.1., 1.1.1., 1.1.2. 1.1.3. και 1.1.4 του άρθρου 

5 της παρούσας. 

3.4. Τη διατήρηση ή μη αρχείου, για το προηγούμενο της ημερομηνίας ελέγχου 

εξάμηνο, της καθημερινής εκτύπωσης του «Ζ» μηνιαίως που προκύπτει από τη 

ζυγιστική μηχανή τους.  

3.5. Την τήρηση ή μη βιβλίου αποθήκης, όταν αυτό προβλέπεται από τη φορολογική 

νομοθεσία, από το οποίο να προκύπτει το είδος του κρέατος που αγοράσθηκε και 

πουλήθηκε, η ποσότητα αυτού και η καταγωγή – προέλευσή του, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας. 

3.6. Τη διατήρηση ή μη αρχείου με τα τιμολόγια αγοράς ή πώλησης κρέατος και τα 

αντίστοιχα δελτία αποστολής που τα συνοδεύουν, αρχειοθετημένα χωριστά ανά 

ημερομηνία. 

3.7. Την αναγραφή ή μη των στοιχείων «καταγωγής προέλευσης» στα έτοιμα 

συσκευασμένα προς πώληση κρέατα με εξαίρεση τα κρεατοσκευάσματα – προϊόντα 
με βάση το κρέας επιπλέον εκείνων των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία 

υποχρεωτικών στοιχείων (όπως βάρος, είδος κρέατος, τιμή), αν τα παραπάνω 
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αγοράζονται και πωλούνται έτοιμα από τους οριζόμενους στο Άρθρο 2 παρ. 1 της 

παρούσας. 

3.8. Την αναγραφή ή μη σε οποιαδήποτε επισήμανση χρησιμοποιούν στους χώρους του 

καταστήματός τους (είτε ταμπελάκια σε προθήκες –βιτρίνες κρέατος, είτε πινακίδες ή 

πίνακες σε τοίχους του καταστήματός τους), των στοιχείων καταγωγής προέλευσης - 

κρέατος όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5, παρ. 1.1.1, 1.1.2. 1.1.3. και 1.1.4, της 

παρούσας. 

3.9.  Την αναγραφή ή μη της καταγωγής του κρέατος  στα εμπορικά έγγραφα (όπως 

τιμολόγια αφοράς – πώλησης, δελτία αποστολής) της επιχείρησης. 

3.10. Την εφαρμογή της ισχύουσας για το βόειο και το μοσχαρίσιο κρέας νομοθεσίας. 
 

4 . Ο έλεγχος στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης για τους οριζόμενους στο άρθρο 2 παρ. 

2, αφορά : 
 

4.1. Την ταυτοποίηση και αναγραφή ή μη σε όλα τα εμπορικά έγγραφα διακίνησης του 

κρέατος (όπως τιμολόγια αγοράς - πώλησης και δελτία αποστολής) όλων των στοιχείων 

καταγωγής – προέλευσης του κρέατος που προβλέπονται στην παρ. 1.1., 1.1.1., 1.1.2. 

1.1.3. και 1.1.4 του άρθρου 5 της παρούσας. 

4.2. Τη διατήρηση ή μη αρχείου, όλων των εμπορικών έγγραφων διακίνησης του 

κρέατος για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία πώλησης του κρέατος. 

4.3. Την αναγραφή ή μη στις συσκευασίες όλων των τελικών προϊόντων που 

διατίθενται για κατανάλωση και περιέχουν κρέας ως πρώτη ύλη των στοιχείων 

καταγωγής προέλευσης - κρέατος όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5, παρ. 1.1.1, 1.1.2., 

1.1.3. και 1.1.4, επιπλέον εκείνων των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία 

υποχρεωτικών στοιχείων (όπως βάρος, είδος κρέατος, τιμή). 

4.4. Την αναγραφή ή μη, στα εμπορικά έγγραφα που συνοδεύουν το κρέας από τα 

σφαγεία, όταν είναι Ελληνικό, τον κωδικό αριθμό της εκμετάλλευσης του παραγωγού. 

4.5. Την τήρηση του μηνιαίου ισοζυγίου αγορών και πωλήσεων κρέατος και των 

στοιχείων αυτού, όπως καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας. 

4.6. Την μηνιαία αποστολή του ως άνω ισοζυγίου στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. όπως καθορίζεται 

στην παρ. 2, του άρθρου 6 της παρούσας. 

4.7. Την τήρηση του βιβλίου σφαγών και των στοιχείων αυτού από τα σφαγεία. Από 

την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της ηλεκτρονικής διασύνδεσης σφαγείων με 

τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. η οποία θα οριστεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Α.Α.Τ.  

θα αποστέλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. 

4.8. Την μηνιαία αποστολή του ως άνω βιβλίου σφαγών στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. όπως 

καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας. 

4.9. Την εφαρμογή της ισχύουσας για το βόειο και το μοσχαρίσιο κρέας νομοθεσίας. 
 

5. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί έστω και μερικές από τις δραστηριότητες του 

άρθρου 2 υποχρεούται να παρέχει στα όργανα ελέγχου όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 

ιδίως τα απαραίτητα έντυπα διακίνησης τα στοιχεία ταυτότητας του προϊόντος και της 

παρτίδας καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κριθεί αναγκαία από το αρμόδιο όργανο για 

τον συγκεκριμένο έλεγχο. 
 

6. Όταν διαπιστωθεί από τα ελεγκτικά όργανα: 
 

α. Εξαπάτηση των ελεγκτικών οργάνων ως προς τα εξεταζόμενα έγγραφα, τις 

πληροφορίες που αφορούν το εκτιθέμενο προς πώληση ή αποθηκευμένο προϊόν, 

β. παράληψη παροχής πληροφοριών και παραστατικών εγγράφων ή παράλειψη 

ενημέρωσης των αρμοδίων οργάνων ελέγχου, 

γ. η άρνηση ή παρεμπόδιση του ελέγχου 
 

με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας, εκ μέρους του 

ελεγχόμενου, συνεπάγεται την παραπομπή του σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται 

στο άρθρο 9 της παρούσας. 
 

7. Οι ανωτέρω έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται και κατόπιν καταγγελίας στις Διευθύνσεις 

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στον ΕΛΟΓΑΚ. 
 

8. Μετά το πέρας κάθε διενεργούμενου ελέγχου ή ακόμα και σε περίπτωση άρνησης 
ελέγχου, συντάσσονται από τα κλιμάκια ελέγχου της παρ 1 του παρόντος άρθρου, σε 

τέσσερα  αντίτυπα «Πρακτικά Ελέγχου», σύμφωνα με τα παραρτήματα 2 και 3 της 
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παρούσας. Τα ανωτέρω πρακτικά ελέγχου υπογράφονται υποχρεωτικά από τους ελεγκτές 

και υποχρεωτικά από τον ελεγχόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό αυτού, με δυνατότητα 

γραπτής διατύπωσης επί του πρακτικού των τυχών επιφυλάξεων και αντιρρήσεων. 
 

9. Ένα αντίγραφο του πρακτικού ελέγχου παίρνει ο ελεγχόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός 

του, ένα αντίγραφο κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και ένα αντίγραφο 

φυλάσσεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ενώ το πρωτότυπο 

ακολουθεί το φάκελο προκειμένου να διεκπεραιωθεί η διαδικασία του ελέγχου.  
 

10. Σε περιόδους αυξημένης διακίνησης κρέατος (π.χ. Χριστούγεννα και Πάσχα) ο αριθμός 

των πραγματοποιούμενων ελέγχων θα πρέπει να αυξάνεται σημαντικά. 
 

11. Το Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να διενεργεί στο πλαίσιο της 

εποπτείας του συστήματος ελέγχου, κάθε είδους έλεγχο που διασφαλίζει τη σωστή 

εφαρμογή της παρούσας. Η διαδικασία αυτών των ελέγχων που πραγματοποιεί το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τελείται μετά από εντολή του Δ/ντη της Δ/νσης Ζωικής 

Παραγωγής και Α.Π.Α. και αφορά συνήθως τον έλεγχο της τήρησης της διαδικασίας που 

προβλέπεται από την παρούσα εκ μέρους των αρμόδιων για τον έλεγχο οργάνων. Σε 

περίπτωση μη τήρησης της ως άνω διαδικασίας λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. Έκτακτοι 

έλεγχοι μπορούν να διενεργηθούν μετά από αίτημα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής ή του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.. 

Για την ενίσχυση της εποπτείας του συστήματος ελέγχου κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

κατά την προσκόμιση των πιστοποιητικών, 

✓ ενδοκοινοτικού εμπορίου ζώντων ζώων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

✓ εισαγωγής ζώντων ζώων από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στις προβλεπόμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες οι εισαγωγείς θα προσκομίζουν απαραίτητα την 

εκτύπωση (Υπόδειγμα 4 ) από την καταχώριση των στοιχείων του πιστοποιητικού στην 

δικτυακή ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(www.minagric.gr), προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου για την 

περαιτέρω διακίνηση και εμπορία των ζώων. Σε περιπτώσεις όπου από την εποπτεία του 

συστήματος ελέγχου διακίνησης κρέατος,  προκύψει ανάγκη άμεσης καταγραφής των 

ποσοτήτων κρέατος που διακινούνται, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων το υπόδειγμα 1 θα συμπληρώνεται και από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

διακινούν αυτές τις ποσότητες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διακίνησης.  
 

12. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο εντοπίζεται παράβαση που αφορά επιχειρήσεις (π.χ. 

περίπτωση 3.3.7. του παρόντος άρθρου) που προηγούνται στην αλυσίδα παραγωγής – 

σφαγής - διακίνησης – τυποποίησης –εμπορίας – λιανικής πώλησης, τότε ο έλεγχος  

συνεχίζεται προς τα πίσω μέχρι να εντοπιστεί ο αρχικός παραβάτης.  
 

ΑΡΘΡΟ 8 

Κυρώσεις 
 

1. Εφόσον κατά την διενέργεια των ελέγχων στους οριζόμενους στην παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 2 της παρούσας, διαπιστωθεί μη τήρηση των διατάξεών της τότε επιβάλλεται 

πρόστιμο σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας. 
 

2. Σε κάθε περίπτωση παρατυπιών και παραβάσεων το πρόστιμο που επιβάλλεται σύμφωνα 

με τη διαδικασία του άρθρου 9 της παρούσας κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των 

παραβάσεων ανά πρακτικό ελέγχου, το μέγεθος της επιχείρησης (μικρή - μεγάλη) και τις 

παρατηρήσεις του ελεγκτή. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000€ ανά 

πρακτικό ελέγχου συνολικά. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο που επιβάλλεται 

κυμαίνεται μεταξύ 1.000€ και 10.000€. Για την επιβολή των προστίμων αυτών λαμβάνεται 

υπόψη ο αριθμός των παραβάσεων ανά πρακτικό ελέγχου, το μέγεθος της επιχείρησης 

(μικρή - μεγάλη), οι παρατηρήσεις του ελεγκτή και ο αριθμός των υποτροπών.   

Για την εκτίμηση του μεγέθους της επιχείρησης μπορεί να ληφθεί υπόψη και ο κύκλος 

εργασιών αυτής, εφόσον είναι διαθέσιμος. 
 

3. Ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. υποχρεούται να ανακοινώνει στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ και να 

ακολουθεί το σύστημα ελέγχων της παρούσας, στις περιπτώσεις που διαπιστώνει παραβάσεις 

κατά τη διαδικασία  της εφαρμογής του ΚΑΝ (ΕΚ) 178/2002 σε ότι αφορά την 
ιχνηλασιμότητα των ζωικών προϊόντων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την 

http://www.minagric.gr/
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Υ.Α. του ΥΠ.Α.Α.Τ. με αριθ. 328611 (ΦΕΚ 2117/30-09-2009) «Διαδικτυακή σύνδεση 

σφαγείων – ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και λοιπών φορέων». 
 

4. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του 

Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας, 

Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ). 
 

5. Η επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων γίνεται ανεξάρτητα από άλλες ποινές ή διοικητικές 

κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 

Σύσταση Επιτροπών Εξέτασης Παρατυπιών & Παραβάσεων (ΕΠ&Π) και Διαδικασία Επιβολής 

Διοικητικών Κυρώσεων και Προστίμων 
 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συστήνονται οι παρακάτω επιτροπές: 

 

1.2. Α΄βάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων (ΕΠ&Π) που 

συγκροτείται από : 

1.2.1. Τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο, με τον 

αναπληρωτή του.  

1.2.2. Έναν υπάλληλο ΠΕ Γεωτεχνικού της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με τον 

αναπληρωτή του 

1.2.3. Έναν υπάλληλο  του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται 

από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ..  

Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση των πρακτικών ελέγχων που διαβιβάζονται 

από τον υπεύθυνο των κλιμακίων ελέγχου και η επιβολή των προβλεπομένων 

προστίμων. 
 

1.3. Β΄βάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων (ΕΠ&Π) που 

συγκροτείται από : 
 

1.3.1. Τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο, με τον 

αναπληρωτή του. 

1.3.2. Τον προϊστάμενο του τμήματος Κτηνιατρικής της αρμόδιας Δ/νσης 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με 

τον αναπληρωτή του. 

1.3.3. Τον αρμόδιο ανά Περιφέρεια υπάλληλο του ΕΛΟΓΑΚ με τον αναπληρωτή 

του. 

Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση των ενστάσεων των ποινών που επιβάλλονται 

από την πρωτοβάθμια επιτροπή εξέτασης παρατυπιών και παραβάσεων στους 

παραβάτες. 

1.4. Χρέη Γραμματέα στις παραπάνω Επιτροπές εκτελεί υπάλληλος του κλάδου 

Διοικητικού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.  
 

Στις συνεδριάσεις των ανωτέρω επιτροπών μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα 

ψήφου, εκπρόσωπος  των συλλογικών οργάνων των ελεγχόμενων.  
 

2.  Η σύσταση των παραπάνω Επιτροπών γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη με την 

οποία ορίζεται και η θητεία τους. Για την αντικατάσταση των μελών κατά τη διάρκεια της 

θητείας τους, τη σύνθεση, συνεδριάσεις, λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων, εφαρμόζονται 

οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 13 και των άρθρων 14 και 15 του Ν.2690/1999(Α’45) 

όπως ισχύει κάθε φορά. 
 

3. Όταν από τον έλεγχο διαπιστωθεί παράπτωμα στα οριζόμενα στα άρθρα 4, 5, και 6 της 

παρούσας, ο υπεύθυνος ελεγκτής του κλιμακίου δημιουργεί φάκελο με τα στοιχεία του 

παραβάτη. Ο υπεύθυνος ελεγκτής με συστημένη επιστολή ή αποδεικτικό επίδοσης καλεί τον 

ελεγχόμενο να υποβάλει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

παραλαβής της επιστολής, εγγράφως τις απόψεις του. Κάθε παράβαση που θα διαπιστώνεται 

στο μέλλον από οποιοδήποτε κλιμάκιο θα τοποθετείται στο συγκεκριμένο φάκελο. 

Αντίγραφο του φακέλου μαζί με το πρωτότυπο πρακτικό ελέγχου και με την γραπτή 

απάντηση του ελεγχόμενου κοινοποιείται αμέσως στον Πρόεδρο της Α΄βάθμιας Επιτροπής 
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Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων (ΕΠ&Π). Η επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο 

της, εντός προθεσμίας 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών στην έδρα της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η απόφαση της επιτροπής 

πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και κοινοποιείται με πρωτοβουλία αυτής στον 

ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής ή συστημένη επιστολή. 
 

4. Κατά της απόφασης της Α΄βάθμιας Επιτροπής ΕΠκΠ μπορεί να ασκηθεί από την 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση ένσταση εντός 10 (δέκα) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 

παραλαβής της απόφασης από την επιχείρηση. Η ένσταση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της 

πρωτοβάθμιας επιτροπής ο οποίος τη διαβιβάζει μαζί με το φάκελο στη δευτεροβάθμια 

επιτροπή προς εξέταση.  
 

5. Στις συνεδριάσεις της Β΄βάθμιας Επιτροπής Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων 

(ΕΠ&Π ) με ευθύνη του Προέδρου καλείται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει τις 

απόψεις του ο ίδιος ή με νόμιμο εκπρόσωπό του ή με την αποστολή γραπτού σημειώματος. 

Οι απόψεις αυτές συνεξετάζονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής. 
 

6. Η Β΄βάθμια Επιτροπή ΕΠκΠ συγκαλείται από τον Πρόεδρο της, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) εργάσιμων ημερών αφότου του κοινοποιηθεί η προσφυγή του ενδιαφερόμενου και τα 

λοιπά στοιχεία του φακέλου ιδίως η απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής στην έδρα της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η 

επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση σε δυο το πολύ συνεδριάσεις και οπωσδήποτε 

εντός προθεσμίας 10 (δέκα) εργασίμων ημερών από τη σύγκλισή της. Η απόφαση της 

δευτεροβάθμιας επιτροπής η οποία είναι τελεσίδικη πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη 

και κοινοποιείται με πρωτοβουλία της στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής ή 

συστημένη επιστολή. 
 

Οι ανωτέρω επιτροπές των παρ. 1.1 και 1.2. δύναται να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο της 

επιχείρησης χρειαστούν προκειμένου να διευκολυνθεί η κρίση της επιτροπής.  

Στις αποφάσεις της Α΄βάθμιας Επιτροπής ΕΠΚΠ πρέπει να γίνεται μνεία του δικαιώματος 

προσφυγής στη Β΄βάθμια Επιτροπή και της σχετικής προθεσμίας. 
 

7. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 

ενημερώνουν σε τριμηνιαία βάση τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ το ΥΠ.Α.Α.Τ. για τον 

συνολικό αριθμό των ελέγχων  παραπομπές στις πρωτοβάθμιες επιτροπές επιβολής 

κυρώσεων, τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, τις προσφυγές στις πρωτοβάθμιες επιτροπές, τα 

πρόστιμα που επεβλήθησαν και την είσπραξη αυτών. 
 

8. Σε περίπτωση υποτροπής, η απόφαση της Β΄βάθμιας επιτροπής η καταδικαστική για τον 

εκπρόσωπο της επιχείρησης, δημοσιεύεται στην τοπική εφημερίδα της έδρας των 

εγκαταστάσεων του παραβάτη ή εάν δεν εκδίδεται τοπική εφημερίδα, σε εκδιδόμενη στην 

πρωτεύουσα του νομού ή σε μεγαλύτερη του νομού περιφέρεια, με δαπάνη του παραβάτη 

που βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.  
 

Άρθρο 10 

Επιβολή ειδικής εισφοράς στο κρέας 
 

1. Υπόχρεοι για την καταβολή της ειδικής εισφοράς της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του 

ν. 3698/2008 είναι: 

α) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος, που προέρχονται από ζώα τα οποία εσφάγησαν στην 

Ελλάδα (όπως επιχειρήσεις εμπορίας, τεμαχισμού, μεταποίησης, τυποποίησης κρέατος, 

συνεταιρισμοί, κρεοπωλεία, παρασκευαστήρια κρεατοσκευασμάτων). 

β) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος, προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης 

γ) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος, προέλευσης Τρίτων Χωρών 

2. Η ειδική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3698/2008 καταβάλλεται 

υπέρ ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. από τους υπόχρεους της ανωτέρω παραγράφου, το αργότερο μέχρι το 

τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έκδοσης του τιμολογίου αγοράς του κρέατος και 

κατατίθεται στους κατωτέρω λογαριασμούς που τηρεί ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.: 

α) στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, στον υπ΄αριθ. 215 04 004500 87 λογαριασμό  

β) στην ΑLPHA BANK, στον υπ΄αριθ. 712002002006273 λογαριασμό 

γ) στη EUROBANK, στον υπ΄αριθ. 00260203890201143487 λογαριασμό 
δ) στην Τράπεζα Πειραιώς,  στον υπ΄αριθ. 5212044572805 λογαριασμό 
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Όσον αφορά την καταβολή της ειδικής εισφοράς στους ανωτέρω λογαριασμούς, γίνεται στο 

τέλος του επόμενου μήνα από τις αγορές του κρέατος του προηγουμένου μήνα συγχρόνως 

με την αποστολή του «Μηνιαίου Ισοζυγίου».  
 

3. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της ως άνω ειδικής εισφοράς από τους υπόχρεους της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η οφειλή τοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο 

διάθεσης των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και βεβαιώνεται από τον 

ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του οφειλέτη. Η 

παρακράτηση του ποσού του 10% που ενεργούν οι Δ.Ο.Υ. για δαπάνες είσπραξης και 

απόδοσης, βαρύνει τους υπόχρεους της ειδικής εισφοράς.  
 

Από την επιβολή της ειδικής εισφοράς εξαιρούνται τα κρέατα, προϊόντα κρέατος ή 

υποπροϊόντα αυτού, τα οποία εξάγονται σε κοινοτική ή Τρίτη Χώρα. Προς τούτου 

υποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά εξαγωγής του προηγούμενου μηνός και τα αντίστοιχα 

ποσά πιστώνονται κατά τον υπολογισμό της εισφοράς. Επίσης από την επιβολή της ειδικής 

εισφοράς εξαιρούνται τα εισαγόμενα προϊόντα σε ατομικές μερίδες (βάρους μέχρι 500 

γραμμαρίων) τα οποία διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή 

 Ποσά ειδικής εισφοράς κάτω των 50 Ευρώ το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής και εν συνεχεία το 

ημερολογιακό  εξάμηνο δεν καταβάλλονται. 

Η καταβολή της εισφοράς από τα καταστήματα αποκλειστικής λιανικής πώλησης 

(κρεοπωλεία) που είναι και πρώτοι αγοραστές κρέατος ή εισαγωγείς γίνεται βάσει απλής 

δήλωσης το υπόδειγμα της οποίας ορίζεται από τον ΕΛΟΓΑΚ. Η εν λόγω δήλωση μπορεί να 

υποβάλλεται ανά εξάμηνο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα του εξαμήνου εφόσον το 

συνολικό ποσό της εισφοράς είναι μικρότερο των 50 ευρώ μηνιαίως. 

Η καταβολή της εισφοράς δεν αφορά τα ζώντα ζώα που εισάγονται για πάχυνση ή για 

σφαγή αλλά το παραγόμενο από αυτά κρέας και καταβάλλεται από τον πρώτο αγοραστή του 

κρέατος.  

 Η καταβολή της εισφοράς από τις καθετοποιημένες μονάδες για την ποσότητα κρέατος που 

δεν διατίθεται σε εμπόρους-αγοραστές γίνεται βάσει της μέσης τιμής της χώρας για την 

αντιπροσωπευτική ποιότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας κρέατος. Η τιμή αυτή ορίζεται 

από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ του ΥΠΑΑΤ, βάσει των τιμών των 

αντιπροσωπευτικών αγορών (π.χ. R3 για ταύρους και δαμαλίδες, Ε για χοιρινά της κλίμακας 

SEUROP), ανακοινώνεται κάθε εβδομάδα από το ΥΠΑΑΤ στην ΕΕ και θα αναρτάται από τον 

ΕΛΟΓΑΚ στην ιστοσελίδα του.  

Για την ποσότητα κρέατος που διατίθεται σε εμπόρους-αγοραστές, η καταβολή της εισφοράς 

από τις καθετοποιημένες μονάδες γίνεται βάσει της τιμής πώλησης από την μονάδα 

παραγωγής προς τον αγοραστή (κατάστημα της μονάδας κλπ). 

Άρθρο 11 

Παράρτημα 
 

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται υποδείγματα 1, 2 και 3, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
 

Άρθρο 12 

Γενικές - Μεταβατικές Διατάξεις 
 

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων 

της παρούσας απόφασης. 

Από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η με αριθ. 282441/03-

04-2009 (ΦΕΚ 631 Β/03.04.2009) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η με αριθ. 282438/03-04-

2009 (ΦΕΚ 631 Β/03.04.2009) Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η με αριθ. 312898/31-07-2009 (ΦΕΚ 1577 

Β/31.07.2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

καταργούνται.  

Εκθέσεις ελέγχου οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις ανωτέρω ΚΥΑ και για τις οποίες 
δεν έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Διοίκησης, εξετάζονται σύμφωνα με την παρούσα 

σχετικά με το ύψος των ποινών από τις επιτροπές που προβλέπονται στις ανωτέρω ΚΥΑ, η 
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ισχύς των οποίων επεκτείνεται μέχρι την τελεσιδίκηση του συνόλου των ποινών που θα 

επιβληθούν. 
 

Άρθρο 13 

Έναρξη ισχύος 
 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

   

Γ. ΝΤΟΛΙΟΣ      ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

 

 
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

Αφορά τον έλεγχο στους οριζόμενους στο άρθρο 2 παρ. 1 της παρούσας 

                                                                                                  Α/Α: …… 

Ημερ:…………………… 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Στ.............................(τόπος), σήμερα, ............................. (ημερομηνία), οι κάτωθι 

υπάλληλοι : 

1)........................................................................................................................  

2)........................................................................................................................ 

3)........................................................................................................................ 

που αποτελούμε σύμφωνα με . ............................            , κλιμάκιο ελέγχου όπως 
αυτό καθορίζεται στην αριθ. ........................................ Κ.Υ.Α. των Υπουργείων 

Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Αγροτικής 
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Ανάπτυξης και Τροφίμων, διενεργήσαμε έλεγχο στην επιχείρηση 

................................................................ (επωνυμία) με έδρα 

.................................οδός………………..αριθ.........Τ.Κ………… και Α.Φ.Μ. 

.............................. και δραστηριότητα στον τομέα 

......................................................  

 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

1. Υπήρξε άρνηση ελέγχου    

2. Ο έλεγχος εξελίχθηκε κανονικά   
 

Κατά τον έλεγχο στους οριζόμενους στο άρθρο 2 παρ. 1, διαπιστώθηκαν τα εξής : 
Α/Α Παράβαση ΝΑΙ  

(Διαπιστώθηκε 
παράβαση) 

ΟΧΙ 

(Δεν 
διαπιστώθηκε 
παράβαση) 

1 Την μη κατοχή ζυγιστικής μηχανής όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της 
παρούσας. 

  

2 Την μη λειτουργία  της ζυγιστικής μηχανής όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 
της παρούσας. 

  

3 Την μη αναγραφή στην αυτοκόλλητη ετικέτα της ζυγιστικής μηχανής  των 
στοιχείων που προβλέπονται στην παρ. 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. και 1.1.4  
του άρθρου 5 της παρούσας. 

  

4 Τη μη διατήρηση αρχείου, για το προηγούμενο της ημερομηνίας ελέγχου 
εξάμηνο, της μηνιαία εκτύπωσης του «Ζ» μηνιαίως που προκύπτει από τη 
ζυγιστική μηχανή τους. 

  

5 Την μη τήρηση βιβλίου αποθήκης, όταν αυτό προβλέπεται από τη 
φορολογική νομοθεσία, από το οποίο να προκύπτει το είδος του κρέατος που 
αγοράσθηκε και πουλήθηκε, η ποσότητα αυτού και η καταγωγή – προέλευσή 
του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 της 
παρούσας. 

  

6 Τη μη διατήρηση  αρχείου με τα τιμολόγια αγοράς ή πώλησης κρέατος και τα 
αντίστοιχα δελτία αποστολής που τα συνοδεύουν, αρχειοθετημένα χωριστά 
ανά ημερομηνία. 

  

7 Την μη αναγραφή των στοιχείων καταγωγής προέλευσης στα έτοιμα 
συσκευασμένα προς πώληση κρέατα ή κρεατοσκευάσματα επιπλέον εκείνων 
των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτικών στοιχείων 
(όπως βάρος, είδος κρέατος, τιμή), αν τα παραπάνω αγοράζονται και 
πωλούνται έτοιμα από τους οριζόμενους στο Άρθρο 2 παρ. 1 της παρούσας. 

  

8 Την μη αναγραφή σε οποιαδήποτε επισήμανση χρησιμοποιούν στους χώρους 
του καταστήματός τους (είτε ταμπελάκια σε προθήκες –βιτρίνες κρέατος, είτε 
πινακίδες ή πίνακες σε τοίχους του καταστήματός τους), των στοιχείων 
καταγωγής προέλευσης - κρέατος όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5, παρ. 
1.4. & παρ.2 της παρούσας. 

  

9 Την μη αναγραφή της «καταγωγής του κρέατος»  στα εμπορικά έγγραφα 
(όπως τιμολόγια αφοράς – πώλησης, δελτια αποστολής) της επιχείρησης. 

  

10 Την μη εφαρμογή της ισχύουσας για το βόειο και το μοσχαρίσιο κρέας 
νομοθεσίας. 

  

(Οι ελεγκτές σημειώνουν με τικ √ ή με Χ στην αντίστοιχη στήλη σε κάθε περίπτωση, 
χωρίς να προστίθενται επιπλέον σχόλια ) 

 

Παρατηρήσεις των ελεγκτών και λεπτομέρειες που αφορούν την ελεγχόμενη επιχείρηση:  

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................ 

Παρατηρήσεις νόμιμου εκπροσώπου της ελεγχόμενης επιχείρησης : 

.......................................................................................................................... .

...........................................................................................................................

............................  

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 1) 
 2) 
 3) 
  
(Σφραγίδα επιχείρησης, υπογραφή υπευθύνου και 
ολογράφως το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου) 

(Ολογράφως το ονοματεπώνυμο του ελεγκτή και 
υπογραφή του) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

Αφορά τον έλεγχο στους οριζόμενους στο άρθρο 2 παρ. 2 της παρούσας 

 

                                                                                                 Α/Α: …… 

Ημερ:…………………… 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Στ.............................(τόπος), σήμερα, ............................. (ημερομηνία), οι κάτωθι 

υπάλληλοι : 

1)........................................................................................................................ 

2)........................................................................................................................ 

3)........................................................................................................................ 

που αποτελούμε σύμφωνα με ............................, κλιμάκιο ελέγχου όπως αυτό 

καθορίζεται στην αριθ. ........................................ Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Εσωτερικών 

Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, διενεργήσαμε έλεγχο στην επιχείρηση 

................................................................ (επωνυμία) με έδρα ............................. 

οδός…………………………………αριθ…………Τ.Κ……… και Α.Φ.Μ. .............................. και 

δραστηριότητα στον τομέα ......................................................  

 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

1. Υπήρξε άρνηση ελέγχου    

2. Ο έλεγχος εξελίχθηκε κανονικά   

 

Κατά τον έλεγχο στους οριζόμενους στο άρθρο 2 παρ. 2, διαπιστώθηκαν τα εξής : 
Α/Α Παράβαση ΝΑΙ  

(Διαπιστώθηκε 

παράβαση) 

ΟΧΙ 

(Δεν 
διαπιστώθηκε 
παράβαση) 

1 Την μη ταυτοποίηση και αναγραφή σε όλα τα εμπορικά έγγραφα διακίνησης 
του κρέατος (όπως τιμολόγια αγοράς - πώλησης και δελτία αποστολής) 
όλων των στοιχείων «καταγωγής – προέλευσης του κρέατος» που 
προβλέπονται στην παρ. 1.1., 1.1.1., 1.1.2. 1.1.3. και 1.1.4 & παρ.2 του 
άρθρου 5 της παρούσας. 

  

2 Τη μη διατήρηση  αρχείου, όλων των εμπορικών έγγραφων διακίνησης του 
κρέατος για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία πώλησης του κρέατος. 

  

3 Την μη αναγραφή στις συσκευασίες όλων των τελικών προϊόντων που 
διατίθενται για κατανάλωση και περιέχουν κρέας ως πρώτη ύλη των 
στοιχείων «καταγωγής προέλευσης – κρέατος» όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 5, παρ. 1.1.1, 1.1.2. 1.1.3. και 1.1.4, & παρ. 2 επιπλέον εκείνων 
των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτικών στοιχείων 
(όπως βάρος, είδος κρέατος, τιμή). 

  

4 Την μη αναγραφή, στα εμπορικά έγγραφα που συνοδεύουν το κρέας από τα 
σφαγεία, όταν είναι Ελληνικό, τον κωδικό αριθμό της εκμετάλλευσης του 

παραγωγού. 

  

5 Την μη αναγραφή από τις επιχειρήσεις παρασκευής κρεατοσκευασμάτων, 
στις συσκευασίες αυτών, του είδους του κρέατος που περιέχουν τα 
κρεατοσκευάσματα. 

  

6 Την μη τήρηση του μηνιαίου ισοζυγίου αγορών και πωλήσεων κρέατος και 
των στοιχείων αυτού, όπως καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 της 
παρούσας. 

  

7 Δεν αποστέλλουν το ως άνω ισοζύγιο στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. όπως καθορίζεται 
στην παρ. 2, του άρθρου 6 της παρούσας. 

  

8 Την μη τήρηση του βιβλίου σφαγών και των στοιχείων αυτού από τα 
σφαγεία 

  

9 Δεν αποστέλλουν το ως άνω βιβλίο σφαγών στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. όπως 
καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας. 

  

10 Την μη εφαρμογή της ισχύουσας για το βόειο και το μοσχαρίσιο κρέας 
νομοθεσίας. 

  

(Οι ελεγκτές σημειώνουν με τικ √ ή με Χ στην αντίστοιχη στήλη σε κάθε 

περίπτωση, χωρίς να προστίθενται επιπλέον σχόλια ) 
 

Παρατηρήσεις των ελεγκτών και λεπτομέρειες που αφορούν την ελεγχόμενη επιχείρηση :  
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...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................ 

Παρατηρήσεις νόμιμου εκπροσώπου της ελεγχόμενης επιχείρησης : 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................  

 

 

 

6.1.7. Όσον αφορά την υποχρέωση αναγραφής της χώρας καταγωγής – 

προέλευσης του κρέατος και το είδος του κρέατος που περιέχουν, στείλαμε την υπ΄ 

αριθμ. 803/25.2.2010 επιστολή προς τον ΕΦΕΤ, στην οποία αναφέραμε 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 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 1) 
 2) 
 3) 
  
(Σφραγίδα επιχείρησης, υπογραφή υπευθύνου και 
ολογράφως το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου) 

(Ολογράφως το ονοματεπώνυμο του ελεγκτή και 
υπογραφή του) 
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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 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.  Επιβολή ειδικής εισφοράς 0,2% στο κρέας 

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 :  
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- με υπόμνημά του απευθύνθηκε στην Κοινοτική Επίτροπο Γεωργίας κα Mariann 

Fischer Boel 

- 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 

  6.3. Τροποποίηση άρθρων 88 – 91 Κ.Τ.Π. 

Με το υπ. Αριθμ 616Π/09-11-2010 έγγραφο του Προέδρου του ΔΣ του ΕΦΕΤ, 

συστάθηκε Ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση των άρθρων 88-91 του Κώδικα 

Τροφίμων & Ποτών.  

Στην εν λόγω ομάδα συμμετέχουν οι : 

1. Κρέστος Βασίλειος – Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης και Εγκρίσεων ΕΦΕΤ 

2. Ράικος Αθανάσιος – Υπάλληλος Δ/νσης Αξιολόγησης και Εγκρίσεων ΕΦΕΤ 

3. Γιαννούλη Βασιλική – Υπάλληλος Δ/νσης Ελέγχου επιχειρήσεων ΕΦΕΤ με 

αναπληρώτρια την Γκιζά Ευαγγελία 

4. Παπαγεωργίου Βασιλική – Υπάλληλος Δ/νσης Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΦΕΤ με 

αναπληρώτρια την Καρδάση Δήμητρα 

5. Χαρίσης Νικόλαος – Υπάλληλος Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας ΥΠΑΑΤ με 

αναπληρώτρια την Παπαδάκη Γιούλη 

6. Καλαβρός Βασίλειος – Υπάλληλος Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής ΥΠΑΑΤ 

7. Επιτροπάκη Σταυρούλα – Υπάλληλο Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής ΥΠΑΑΤ 

8. Σακελλαρίου Χριστίνα – Υπάλληλο Δ/νσης Τροφίμων ΓΧΚ με αναπληρώτρια την 

Ελένη Γιωτάκη – Υπάλληλο Α΄ Χημικής Υπηρεσίας ΓΧΚ 

9. Δέσποινα Μπακιρλή – Εκπρόσωπο του ΣΕΒΕΚ με αναπληρωτή τον κ. Λουκά 

Τσιαπάρα 

10. Σκαρίμπας Στέλιος – Εκπρόσωπος του ΣΕΒΕΚ με αναπληρωτή τον κ. Γ. Οικονόμου 

11. Αμβροσιάδης Ιωάννης – Εκπρόσωπος του ΣΠΑΚΒΕ 

12.  Κατσαλιάς Νικόλαος – Εκπρόσωπος του ΣΠΑΚΒΕ. 

Αρχικός στόχος ήταν το έργο της επιτροπής να ολοκληρωθεί μέχρι την 28η 

Δεκεμβρίου 2010 και εν συνεχεία το σχέδιο να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για 20 

ημέρες και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την ενσωμάτωσή του στον 

ΚΤΠ. 

Πραγματοποιήθηκαν 2 συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας (23/11/2010, 17/12/2010).  

Στην πρώτη συνεδρίαση ζητήθηκε από τον ΣΕΒΕΚ και τον ΣΠΑΚΒΕ να συντάξουμε και 

να καταθέσουμε ενιαίο κείμενο με τις προτάσεις μας προκειμένου να αποτελέσει τη 

βάση συζήτησης στην ομάδας εργασίας. 

Το κείμενο κατατέθηκε και ορίσθηκε νέα σύσκεψη της ομάδας εργασίας στις 

16/6/2011 για την συζήτησή του. 

6.4. Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα τροφίμων. 

Κατηγοριοποίηση των προϊόντων παρασκευασμάτων 

κρέατος 

Με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης των Παραρτημάτων II & III του Καν. 

(ΕΚ) 1333/2008 (Κοινοτικοί Κατάλογοι προσθέτων τροφίμων) και τις συζητήσεις των 
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Ομάδων Εργασίας των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 

Πρόσθετα τροφίμων, ζητήθηκαν από τον ΕΦΕΤ τα σχόλια μας ενόψει των περαιτέρω 

συζητήσεων και της τελικής ολοκλήρωσης των Κοινοτικών Καταλόγων.  

Επίσης ζητήθηκε η παροχή στοιχείων για την περιγραφή τεχνικών παρασκευής 

προϊόντων κρέατος (meat products) ή παρασκευασμάτων κρέατος (meat 

preparations) τα οποία παρασκευάζονται στις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως για 

παράδειγμα γύρος, μπιφτέκια, πάριζα, παριζάκι, σαλάμι, κ.ά.  

Για την συζήτηση του θέματος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του ΕΦΕΤ 

στις 25/10/2010. 

H κα Δήμητρα Καρδάση, προϊσταμένη του Τμήματος Εποπτείας Εργαστηρίων της 

Διεύθυνσης Εργαστηριακών Ελέγχων καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και 

χαιρέτισε το σκοπό της συνάντησης. Στη συνέχεια, παρουσίασε εν συντομία τις 

εξελίξεις στη Νομοθεσία σχετικά με τη σύνταξη των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του 

Κανονισμού 1333/2008/ΕΚ. Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στην επικείμενη μεταφορά 

των προσθέτων, γλυκαντικών και χρωστικών σε ενιαία κοινοτική λίστα, κάνοντας 

χρήση ιεραρχικού συστήματος κατηγοριοποίησης, βάσει του συστήματος Codex 

Alimentarius. Σκοπός της ενοποίησης είναι η δημιουργία μιας εύχρηστης και 

λειτουργικής κοινοτικής ενιαίας λίστας, στην οποία κατηγοριοποιούνται τόσο τα 

πρόσθετα (βάσει χρήσης και λειτουργίας στα τρόφιμα) όσο και τα τρόφιμα (17 

προτεινόμενες γενικές κατηγορίες). Στη συνέχεια έγινε συνοπτική παρουσίαση του 

τελευταίου επικαιροποιημένου excel αρχείου (rev.3) της Ε.Ε., στο οποίο αναφέρονται 

οι 17 γενικές κατηγορίες τροφίμων (με επιπλέον υποκατηγορίες) με τις προτεινόμενες 

χρήσεις ως προς το σύνολο των βελτιωτικών ουσιών (πρόσθετα, γλυκαντικές, 

χρωστικές) και το επίπεδο χρήσης («όσον αρκεί» ή με μέγιστο όριο). Η κα Καρδάση 

πληροφόρησε τους εκπροσώπους του ΣΕΒΕΚ σχετικά με την έναρξη της ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης στο διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΕΤ για το συγκεκριμένο θέμα, 

ζητώντας σχόλια από τους ενδιαφερομένους έως τις 29 Οκτωβρίου 2010. 

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται στο επίκεντρο των 

συζητήσεων στην Ομάδα Εργασίας των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων για τα Πρόσθετα, 

στην οποία συμμετέχουν στελέχη του ΕΦΕΤ (Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων). Το 

κείμενο, στο οποίο θα καταλήξουν τα Κράτη Μέλη δόθηκε για εσωτερική 

διαβούλευση στις 8 Νοεμβρίου 2010 και προωθήθηκε για συζήτηση στην Μόνιμη 

Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων (SCFCAH) στις 17 

Δεκεμβρίου και στη συνέχεια έχει σταλεί για ψήφιση.  

Οι κοινοτικοί κατάλογοι αναμένονται να υιοθετηθούν έως τον Ιούλιο 2011. Λόγω του 

επείγοντος του θέματος και των μικρών χρονικών περιθωρίων που έχουν τεθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κα Δ. Καρδάση τόνισε ότι  ζητούνται σχόλια στην τελευταία 

έκδοση του αρχείου excel, τα οποία σχετίζονται με λάθη κατά τη μεταφορά από τις 

ισχύουσες Οδηγίες των προσθέτων, των γλυκαντικών και των χρωστικών όσο και με 

θέματα που άπτονται περαιτέρω αποσαφήνισης ή διευκρίνισης. Τονίστηκε η σημασία 

της παρέμβασης από πλευράς της ελληνικής Βιομηχανίας και ότι είναι η ευκαιρία, στα 

πλαίσια των γενικότερων συζητήσεων, για την αποσαφήνιση θεμάτων που την 

απασχολούν. Ως παράδειγμα παρέμβασης της ελληνικής πλευράς προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κα Δ. Καρδάση ανέφερε το θέμα των μεταποιημένων οσπρίων 
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σε κονσέρβα για τα οποία εκκρεμούσε το ερώτημα αν ανήκουν στα λευκά λαχανικά ή 

όχι στα οποία επιτρέπεται η χρήση ανωτάτου επιπέδου θειωδών. Στο πλαίσιο των 

συζητήσεων στην Ομάδα Εργασίας της Ε.Ε. για τα πρόσθετα, οι εκπρόσωποι του 

ΕΦΕΤ ζήτησαν να συμπεριληφθούν και τα όσπρια στην κατηγορία των 

επεξεργασμένων λευκών λαχανικών, αίτημα που έγινε δεκτό και θα συμπεριληφθεί 

στους νέους καταλόγους.  

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Δήμητρα Παπαδημητρίου, τοξικολόγος της Δ/νσης 

Εργαστηριακών Ελέγχων, η οποία και παρουσίασε εν συντομία τις εξελίξεις ως προς 

τις έξι χρωστικές ουσίες Ε E104 (Κίτρινο Κινολίνης), E104 (Κίτρινο Κινολίνης), Ε124 

(Πονσώ 4R), Ε102 (Ταρτραζίνη), Ε122 (Καρμοϊσίνη), E129 (Ερυθρό Allura), οι οποίες 

είναι γνωστές ως ουσίες Southampton, από τη συγκεκριμένη μελέτη του 

πανεπιστημίου του Southampton, που την διενέργησε. Η κα Δ. Παπαδημητρίου 

εξήγησε ότι σύμφωνα με τη μελέτη Southampton, η οποία χρησιμοποίησε δύο μίγματα 

από τις τέσσερις χρωστικές μαζί με το συντηρητικό βενζοϊκό νάτριο παρατηρήθηκαν 

αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών, η οποία αξιολογήθηκε ως “υπερκινητική”, 

“παρορμητική”, “απρόσεκτη”. Επιπλέον, ανέφερε τη σήμανση για τα τρόφιμα που 

περιέχουν μία ή περισσότερες από τις έξι αυτές χρωστικές, η οποία επιβάλλεται 

υποχρεωτικά από τις 20 Ιουλίου 2010, κατά εφαρμογή του άρθρου 24 του Καν. 

1333/2008/ΕΚ και η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία: «ονομασία ή 

αριθμός E της χρωστικής ουσίας: μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη 

δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά». Εξαιρέσεις ως προς τη ανωτέρω 

υποχρεωτική σήμανση έχουν: α) η χρήση για την υγειονομική σφράγιση, β) η 

διακοσμητική χρώση των κελύφων των αυγών και γ) αλκοολούχα ποτά με 

περιεκτικότητα σε οινόπνευμα > 1,2% κατ. όγκο σε οινόπνευμα. Σύμφωνα με τα 

μεταβατικά μέτρα, άρθρο 31 του Καν. 1333/2008/ΕΚ, τρόφιμα που έχουν 

παρασκευαστεί ή επισημανθεί πριν τις 20 Ιουλίου 2010 μπορούν να κυκλοφορούν 

στην αγορά μέχρι την ημερομηνία λήξης. Επίσης η κα Δ. Παπαδημητρίου σημείωσε ότι 

η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στα πλαίσια της 

επαναξιολόγησης των χρωστικών ουσιών κατά προτεραιότητα (Καν. 257/2010/ΕΚ) 

κατέληξε σε χαμηλότερες τιμές ADI (Acceptable Daily Intake) για τρεις από τις έξι 

χρωστικές ενώ προχωρώντας παράλληλα σε εκτίμηση διαιτητικής πρόσληψης 

(μέθοδος Budget) γνωμάτευσε ότι πιθανό να υπάρχει υψηλή υπέρβαση σε παιδιά και 

ενήλικες συγκρινόμενη με τις τιμές ADI. Με βάση την πιθανή υπέρβαση, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ζήτησε από τη βιομηχανία να προβεί άμεσα σε εκτίμηση 

επαναπροσδιορισμού χρήσης και μείωσης των επιπέδων χρήσης στα τρόφιμα, 

επικεντρώνοντας στις κατηγορίες τροφίμων με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην 

πρόσληψη. Με βάση τα σχόλια της βιομηχανίας, η Ε.Ε. ετοίμασε προτεινόμενο σχέδιο, 

το οποίο παρουσιάστηκε εν συντομία στη σύσκεψη, στο οποίο απεικονίζονται τόσο οι 

προτεινόμενες μειώσεις των επιπέδων χρήσης όσο και οι προτεινόμενες απαλοιφές σε 

ορισμένες κατηγορίες τροφίμων.  

Όσον αφορά σε ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στα προϊόντα και 

παρασκευάσματα κρέατος, η κα Δ. Παπαδημητρίου πληροφόρησε σχετικά με τους 

ορισμούς που αναφέρονται στην κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία 95/2/ΕΚ για τα 

πρόσθετα και Κανονισμοί 852/2004/ΕΚ και 853/2004/ΕΚ). Πιο συγκεκριμένα, 
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σύμφωνα με την Οδηγία 95/2/ΕΚ, μη επεξεργασμένα τρόφιμα είναι «εκείνα που δεν 

έχουν υποστεί επεξεργασία που να συνεπάγεται ουσιαστική μεταβολή της αρχικής 

κατάστασης του τροφίμου. Μπορεί να έχουν υποβληθεί σε διαίρεση, διαχωρισμό, 

αποχωρισμό, αφαίρεση των οστών ή του δέρματος, ψηλό τεμαχισμό, κοπή των 

άκρων, αποφλοίωση, άλεσμα, κοπή, καθαρισμό, αποκοπή, υπερκατάψυξη ή 

κατάψυξη απλή ψύξη, κονιοποίηση ή αφαίρεση του περιβλήματος, συσκευασμένα ή 

μη». Σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004/ΕΚ, μεταποίηση είναι η «ενέργεια με την 

οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής 

επεξεργασίας, του καπνίσματος, του αλατίσματος, της ωρίμανσης, της αποξήρανσης, 

του μαριναρίσματος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασμού αυτών των 

μεθόδων». Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 853/2004/ΕΚ, ως παρασκευάσματα 

κρέατος νοούνται «το νωπό κρέας, συμπεριλαμβανομένου του κρέατος που έχει 

μετατραπεί σε τεμάχια, στο οποίο έχουν προστεθεί τρόφιμα, καρυκεύματα ή πρόσθετα 

ή το οποίο έχει υποβληθεί σε μεταποίηση που δεν μεταβάλλει την εσωτερική δομή των 

μυϊκών ινών του κρέατος και, κατά συνέπεια, δεν εξαφανίζει τα χαρακτηριστικά του 

νωπού κρέατος». Η κα Δ. Παπαδημητρίου εξήγησε την ανάγκη περαιτέρω 

αποσαφήνισης του όρου «ουσιαστική μεταβολή της αρχικής κατάστασης του 

τροφίμου», το οποίο έχει ήδη τεθεί υπό συζήτηση στις Ομάδες Εργασίας των Εθνικών 

Εμπειρογνωμόνων τόσο για τα Πρόσθετα όσο και για το Κρέας, από τους αντίστοιχους 

εκπροσώπους του ΕΦΕΤ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε ότι το μαρινάρισμα 

θεωρείται τρόπος επεξεργασίας και επίσης ότι η κάθε χώρα πρέπει να θεσπίσει 

εθνικά μέτρα για τον προσδιορισμό του όρου «παρασκευάσματος» και «προϊόντος» 

κρέατος. Η κα Βασιλική Γιαννούλη, προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων Επιχειρήσεων 

Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης της Διεύθυνσης Ελέγχων Επιχειρήσεων τόνισε ότι 

σχεδιάζεται ειδική ομάδα εργασίας για το συγκεκριμένο αντικείμενο, παράλληλα με 

τον καθορισμό δεύτερης ομάδας εργασίας για την αναθεώρηση του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών για το κρέας, σε συνεργασία με το ΣΕΒΕΚ. Επίσης, θέλησε να 

πληροφορηθεί από τον ΣΕΒΕΚ αν θεωρούν τα προϊόντα γύρο, σουβλάκι, μπιφτέκι, 

ντονέρ και κεμπάπ «παρασκευάσματα» ή «προϊόντα κρέατος» και το είδος των 

προσθέτων που χρησιμοποιούν κατά την παρασκευή.  

Ο κος Γεώργιος Οικονόμου, εκπρόσωπος του ΣΕΒΕΚ, ευχαρίστησε τον ΕΦΕΤ για την 

πρωτοβουλία για το σκοπό της συνάντησης. Με την ευκαιρία της συνάντησης, ο κος 

Γ. Οικονόμου πληροφόρησε τους εκπροσώπους του ΕΦΕΤ ότι ο ΣΕΒΕΚ προτίθεται να 

καταθέσει σχετικό φάκελο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αιτούμενος την 

κατοχύρωση των εξής παρασκευασμάτων κρέατος, ήτοι γύρος, σουβλάκι, μπιφτέκι, 

ντονέρ και κεμπάπ ως ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα. Ως προς το ερώτημα του 

ΕΦΕΤ, ο κος Στέλιος Σκαρίμπας, εκπρόσωπος του ΣΕΒΕΚ,  πληροφόρησε τον ΕΦΕΤ ότι 

τα συγκεκριμένα προϊόντα εντάσσονται στην κατηγορία «παρασκευάσματα κρέατος» 

και για την παρασκευή τους χρησιμοποιούνται: 

- Γύρος: Παρασκεύασμα από μαριναρισμένα αυτοτελή τεμάχια κρέατος, με προσθήκη 

πρωτεϊνών (αβγό, γάλα, σόγια) έως 2%, άμυλο έως 2%, ζάχαρα έως 1% και προσθήκη 

προσθέτων ασκορβικών, οξικών, γαλακτικών, κιτρικών. 
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- Σουβλάκι: Παρασκεύασμα από μαριναρισμένα αυτοτελή τεμάχια κρέατος, με 

προσθήκη πρωτεϊνών (αβγό, γάλα, σόγια) έως 1%, άμυλο έως 1%, ζάχαρα έως 1% και 

προσθήκη προσθέτων ασκορβικών, οξικών, γαλακτικών, κιτρικών. 

- Μπιφτέκι: Παρασκεύασμα κιμά με ποσοστό κρέατος > 60% με συνολική προσθήκη 

παραγώγων ψωμιού και προϊόντων φυτικής προέλευσης άνω του 10% με προσθήκη 

πρωτεϊνών (αβγό, γάλα, σόγια) έως 3%, άμυλο έως 1%, ζάχαρα έως 1% και προσθήκη 

προσθέτων ασκορβικών, οξικών, γαλακτικών, κιτρικών, εκχυλίσματος 

δενδρολίβανου, μαγειρική σόδα.  

- Ντονέρ: Παρασκεύασμα κιμά από βοδινό, χοιρινό και πρόβειο κρέας >65% με 

προσθήκη καρυκευμάτων και τροφίμων με προσθήκη πρωτεϊνών (αβγό, γάλα, σόγια) 

έως 2%, άμυλο έως 2%, ζάχαρα έως 1% και προσθήκη προσθέτων ασκορβικών, 

οξικών, γαλακτικών, κιτρικών, εκχυλίσματος δενδρολίβανου. 

- Κεμπάπ: Παρασκεύασμα κιμά από βοδινό και πρόβειο κρέας >75% με προσθήκη 

πρωτεϊνών (αβγό, γάλα, σόγια) έως 2%, άμυλο έως 2%, ζάχαρα έως 1% και προσθήκη 

προσθέτων ασκορβικών, οξικών, γαλακτικών, κιτρικών, εκχυλίσματος 

δενδρολίβανου. 

Ας σημειωθεί ότι τα ασκορβικά, οξικά, γαλακτικά και κιτρικά είναι ήδη επιτρεπόμενα 

στην κοινοτική νομοθεσία ενώ η προσθήκη εκχυλίσματος δενδρολίβανου προτάθηκε 

κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, με αφορμή την ενημέρωση για τη νέα έγκριση του 

ως αντιοξειδωτικό.   

Ο κος Σ. Σκαρίμπας εξήγησε την ανάγκη για μαρινάρισμα του κρέατος προκειμένου 

αυτό να καταστεί «τρυφερό» και να αναδείξει τη γεύση μέσω της χρήσης μίγματος 

αρωματικών φυτών.   

Ειδικότερα, όσον αφορά στη χρωστική ουσία Ε 120 (κοχενίλη, καρμινικό οξύ, 

καρμίνες), η κα Δ. Παπαδημητρίου ζήτησε από τη βιομηχανία να την πληροφορήσει 

σχετικά με την τεχνολογική αναγκαιότητα χρήσης αυτής στα αλλαντικά τύπου 

ζαμπονοειδή (μορταδέλα, πάριζα, παριζάκι, ζαμπόν). Επίσης, ζήτησε από τη 

βιομηχανία να περιγράψει τεχνικά τον όρο «sausages» καθώς στην κοινοτική 

νομοθεσία η χρωστική Ε120 επιτρέπεται σε λουκάνικα («sausages») ενώ στην εθνική 

νομοθεσία (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών) επιτρέπεται σε «σαλάμια, λουκάνικα», 

πλην των υπολοίπων προϊόντων κρέατος (πατέ, κρεατόπιτες), στα οποία η χρωστική 

Ε120 επιτρέπεται. Ο κος Λουκάς Τσιαπάρας, εκπρόσωπος του ΣΕΒΕΚ ανέφερε ότι η 

χρήση της χρωστικής Ε 120 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στα αλλαντικά από 

ολόκληρα τεμάχια κρέατος, με την ίδια συγκέντρωση που επιτρέπεται στα αλλαντικά 

από σύγκοπτο κρέας (εκτός και αν περιλαμβάνονται ήδη τα «ζαμπονοειδή» στον όρο 

«sausages»). Στην πράξη εξήγησε ότι η προσθήκη Ε120 στα συγκεκριμένα αλλαντικά 

βοηθά στην διατήρηση ενός ζωντανού κόκκινου χρώματος, χωρίς να είναι απαραίτητη 

η χρήση νιτρωδών πέραν των επιτρεπόμενων 150 ppm, με δεδομένο ότι  τα προϊόντα 

αυτά είναι πολύ ευαίσθητα στην αλλαγή χρώματος προς το γκρι (κυρίως 

επιφανειακά) λόγω της ταχείας απενεργοποίησης των προστιθέμενων νιτρωδών 

αλάτων. 

Επίσης, ο κος Σ. Σκαρίμπας πληροφόρησε τους εκπροσώπους του ΕΦΕΤ σχετικά με 

τον τρόπο παρασκευής γύρου, ο οποίος αναφέρει ότι για μεγάλους γύρους (άνω των 

20 κιλων) αυτοί θα πρέπει να είναι κατεψυγμένοι κατά το ψήσιμό τους. Ο λόγος είναι 
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ότι κατά τη διάρκεια ψησίματος μεγάλων γύρων σε μη κατεψυγμένη κατάσταση 

υπάρχει κίνδυνος το εσωτερικό του προϊόντος να αναπτύξει μεγάλη θερμοκρασία για 

μεγάλο χρονικό διάστημα με ενδεχόμενη πρόκληση μικροβιολογικής αλλοίωσης. 

Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος ελαχιστοποιείται στην 

περίπτωση του κατεψυγμένου γύρου, καθώς η απόψυξη και το ψήσιμο γίνεται την 

ίδια στιγμή της στιγμής κοπής του γύρου, χωρίς να «προλάβει» να γίνει απόψυξη στο 

εσωτερικό του. 

Τέλος, ο ΣΕΒΕΚ ανέφερε ότι θα αποστείλει γραπτώς τις θέσεις/τοποθετήσεις επί των 

παρασκευασμάτων κρέατος και της χρωστικής Ε120 την προσεχή εβδομάδα. 

Αποφασίσθηκε στα πλαίσια της ενημέρωσης και της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, η 

βιομηχανία να αποστείλει σχετικά σχόλια. 

Μετά τις αλλεπάλληλες συζητήσεις στην ΣΕΤΕ, προτάθηκε από πλευράς ΣΕΒΕΚ προς 

τον ΕΦΕΤ, το πιο κάτω κείμενο με την περιγραφή των προϊόντων κρέατος, τις 

τεχνικές παρασκευής τους καθώς και τα απαραίτητα πρόσθετα για την παρασκευή 

τους. 

Ι.   Ταξινόμηση Παρασκευασμάτων Ειδικού Ενδιαφέροντος 

     Γύρος 

Παρασκεύασμα από αυτοτελή τεμάχια κρέατος όπως ορίζεται στον Καν. 853/2004, 

Μαριναρισμένα με πρόσθετη Υγρασίας έως 15% και προσθήκη Καρυκευμάτων και 

Τροφίμων. Επιτρέπεται η προσθήκη Πρωτεϊνών (Αβγό, Γάλα, Σόγια) έως 2%, 

Άμυλο έως 2%, Ζάχαρα έως 1%. 

Επιτρεπόμενα ειδικά Πρόσθετα : Ασκορβικό, Οξικό, Γαλακτικό, Κιτρικό. 

     Σουβλάκι 

Παρασκεύασμα από αυτοτελή τεμάχια κρέατος Μαριναρισμένα  με πρόσθετη 

Υγρασία έως 10% και προσθήκη Καρυκευμάτων και Τροφίμων. Επιτρέπεται η 

προσθήκη Πρωτεϊνών (Αβγό, Γάλα, Σόγια) έως 1%, Άμυλο έως 1%, Ζάχαρα έως 

1%. 

Επιτρεπόμενα ειδικά Πρόσθετα : Ασκορβικό, Οξικό, Γαλακτικό, Κιτρικό. 

     Μπιφτέκι 

Παρασκεύασμα κιμά με ποσοστό κρέατος > 60% με συνολική προσθήκη 

παραγώγων ψωμιού και προϊόντων φυτικής προέλευσης άνω του 10%. 

Επιτρέπεται η προσθήκη Πρωτεϊνών (Αβγό, Γάλα, Σόγια) έως 3%, Άμυλο έως 1%, 

Ζάχαρα έως 1%. 

Επιτρεπόμενα ειδικά Πρόσθετα : Ασκορβικό, Οξικό, Γαλακτικό, Κιτρικό, 

Εκχύλισμα Δενδρολίβανου, Μαγειρική Σόδα. 

     Ντονέρ 

Παρασκεύασμα κιμά από Βοδινό, Χοιρινό και Πρόβειο Κρέας >65% με προσθήκη 

Καρυκευμάτων και Τροφίμων. Επιτρέπεται η προσθήκη Πρωτεϊνών (Αβγό, Γάλα, 

Σόγια) έως 2%, Άμυλο έως 2%, Ζάχαρα έως 1%. 

Επιτρεπόμενα ειδικά Πρόσθετα : Ασκορβικό, Οξικό, Γαλακτικό, Κιτρικό, 

Εκχύλισμα Δενδρολίβανου. 
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          Κεμπάπ 

Παρασκεύασμα κιμά από Βοδινό και Πρόβειο Κρέας >75% με προσθήκη 

Καρυκευμάτων και Τροφίμων. Επιτρέπεται η προσθήκη Πρωτεϊνών (Αβγό, Γάλα, 

Σόγια) έως 2%, Άμυλο έως 2%, Ζάχαρα έως 1%. 

Επιτρεπόμενα ειδικά Πρόσθετα : Ασκορβικό, Οξικό, Γαλακτικό, Κιτρικό, 

Εκχύλισμα Δενδρολίβανου. 

Παρατήρηση. 

1. Οι αναφορές μας για ανώτατα και κατώτατα επιτρεπτά όρια στις κατηγορίες 

των παρασκευασμάτων, (Τεχνικές Προδιαγραφές) αναφέρονται σε επιθυμητά από 

την βιομηχανία ποιοτικά κριτήρια στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΚΤΠ. 

ΙΙ. Χρήση χρωστικών 

Θεωρούμε ότι θα μπορούσε να περιληφθεί η χρήση του Ε 120 (κοχενίλη, 

καρμινικό οξύ, καρμίνες) σαν επιτρεπόμενη χρωστική και στα αλλαντικά από 

ολόκληρα τεμάχια κρέατος, με την ίδια συγκέντρωση που επιτρέπεται στα 

αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας (εκτός και αν περιλαμβάνονται ήδη τα 

΄΄ζαμπονοειδή΄΄ στον όρο ΄΄sausages΄΄). 

Στην πράξη, τα συγκεκριμένα αλλαντικά είναι πολύ ευαίσθητα στην αλλαγή 

χρώματος προς το γκρι (κυρίως επιφανειακά) λόγω της ταχείας απενεργοποίησης 

των προστιθέμενων νιτρωδών αλάτων. 

Η Ε 120 βοηθά στην διατήρηση ενός ζωντανού κόκκινου χρώματος, χωρίς να είναι 

απαραίτητη η χρήση νιτρωδών πέραν των επιτρεπόμενων 150 ppm. 

  6.5.  Διερεύνηση πρότασης υποβολής φακέλου 

αναγνώρισης ως προϊόν Προστατευόμενης 

Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) για τον Γύρο και το 

Σουβλάκι. 

Ο ΣΕΒΕΚ, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να υποβάλλει στις υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της αρμόδιας διεύθυνσης στο ΥΠΑΑΤ, φάκελο και 

αίτηση καταχώρησης ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) για 

το γύρο, το σουβλάκι (και πιθανόν για το μπιφτέκι) παρασκευασμένα σύμφωνα με 

τον ελληνικό παραδοσιακό τρόπο και τις ειδικές προδιαγραφές παρασκευής τους. 

Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να διερευνηθεί αφενός μεν το ενδιαφέρον των 

ελλήνων παρασκευαστών των εν λόγω προϊόντων, αφ' εταίρου την διάθεσή τους να 

αξιοποιήσουν εμπορικά αυτή την έγκριση καταχώρησης εάν και όταν θα 

ολοκληρωθεί, πραγματοποιήθηκε μία πρώτη συνάντηση – συζήτηση – ανταλλαγή 

απόψεων των εταιρειών (όσες μας ήταν γνωστές) που παρασκευάζουν και διακινούν 

τα εν λόγω προϊόντα, την Τετάρτη 13/10/2010, στα γραφεία του ΣΕΒΕΚ. 

Από τους παρευρισκόμενους, εκφράσθηκε ομόφωνα το ενδιαφέρον για την 

προετοιμασία του σχετικού φακέλου. 

Ωστόσο αναφέρθηκαν οι δυσκολίες (κυρίως λόγω εισαγωγών του κρέατος, η 

πρόσφατη ιστορία του προϊόντος – δεκαετία του ΄70 κλπ.) και καταγράφηκαν τα 

πρώτα σημεία διαφοροποίησης της διαδικασίας παραγωγής των εν λόγω προϊόντων 
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(μαρινάρισμα, τρόπος τεχνική παρασκευής, ψήσιμο, καρυκεύματα, ολόκληρα τεμάχια 

κρέατος, σε μεγάλη έκταση χρήση χοιρινού κ.α.). 

Τέλος αποφασίσθηκε η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και η υποβολή προς 

έγκριση από το Δ.Σ. του ΣΕΒΕΚ. 

          6.6. Τροποποίηση Άρθρου 149 & κατάργηση Άρθρου 240 

Α.Δ. 7/2009 για τα σουβλάκια και το γύρο από κιμά 

Ένα από τα αιτήματα του Συνδέσμου μας, η κατάργηση του άρθρου 240 της Α.Δ. 

7/2009 το οποίο στην παράγραφο 5 επιτρέπει την διάθεση γύρου προψημένου και 

κατεψυγμένου, αντιμετωπίζεται μάλλον θετικά από το αρμόδιο Υπουργείο 

Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου). Συγκεκριμένα :  

Α) Στις 7.7.2010 στείλαμε επιστολή μας προς το Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας, αναφορικά με αίτημα τροποποίησης του άρθρου 240 της Α.Δ. 7/2009, 

στην οποία αναφέραμε τα εξής :  

<<Κύριοι, 

Από την τροποποιημένη και αναθεωρημένη Αγορανομική Διάταξη 7/2009 

(Υπουργική Απόφαση Α2 3391/2.7.2009) και συγκεκριμένα από το άρθρο 240 

αυτής ΄΄Απαγόρευση παρασκευής γύρου από κιμά΄΄, παράγραφος 5, 

΄΄επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά γύρος, προερχόμενος από 

κρεατοσκεύασμα από κιμά, προψημένο και κατεψυγμένο, σε προσυσκευασία. 

Το προϊόν θα πρέπει να είναι παραγωγής αναγνωρισμένης επιχείρησης 

επεξεργασίας κρέατος και να φέρει όλες τις επιβαλλόμενες, βάσει του Κώδικα 

Τροφίμων και της ισχύουσας κτηνιατρικής νομοθεσίας ενδείξεις΄΄. 

Η ρύθμιση αυτή, η οποία στηρίζεται στην αρχική διάταξη περί απαγόρευσης 

παρασκευής και διάθεσης γύρου (ντονέρ) από κιμά, έχει νομοθετηθεί το 1972 

υπό τις τότε επικρατούσες συνθήκες περιορισμένης τήρησης των αρχών 

υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων κρέατος. 

Σήμερα, και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (η οποία υπερισχύει της 

Εθνικής) δεν συντρέχει κανένας λόγος εφαρμογής της δεδομένου ότι οι κανόνες 

ορθής υγιεινής πρακτικής που εφαρμόζουν οι σύγχρονες εγκαταστάσεις 

παραγωγής προϊόντων κρέατος είναι ικανές να παράξουν ασφαλή προϊόντα για 

τον καταναλωτή. 

Εξάλλου αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η Κοινοτική νομοθεσία δεν 

απαγορεύει την παρασκευή και κυκλοφορία μη προψημένου ντονέρ.  

Επιπρόσθετα γύρος κυμά κατεψυγμένου και όχι προψημένου αποτελεί 

αντικείμενο ενδοκοινοτικών συναλλαγών από Γερμανία και άλλες χώρες 

(ενδεικτικά σας παραθέτουμε συνημμένη σχετική επισήμανση αντίστοιχου 

προϊόντος) με αποτέλεσμα να θέτει σε δυσμενέστερη θέση τις ελληνικές 

βιομηχανίες – βιοτεχνίες παρασκευής αυτών των προϊόντων, έναντι των 

ομοειδών τους στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως εξετάσετε την 

τροποποίηση του άρθρου 240 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια σχετικά με το εν 

λόγω αίτημά μας>>. 



                                                         
                                                                        ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010-2011 

39 

Β) Στις 12/7/2010 κοινοποιήσαμε την παραπάνω επιστολή μας στον Πρόεδρο του 

ΕΦΕΤ καθηγητή Γ.Ι. Νυχά και στην Δ/ντρια Κτηνιατρικής Δ/νσης της Νομαρχίας 

Αθηνών, κα Χρυσάνθη Καπετανοπούλου. 

Γ) Στις 20/7/2010 η Δ/νση Ελέγχου Επιχειρήσεων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του 

ΕΦΕΤ, σε έγγραφό της προς τη Δ/νση Τιμών Τροφίμων και Ποτών, Γεν. Δ/νση 

Εσωτερικού Εμπορίου του Υπ. Οικονομίας – Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

ανέφερε ότι <<με αφορμή έγγραφο του ΣΕΒΕΚ, και άλλες καταγγελίες που περιέχονται 

κατά καιρούς στην υπηρεσία μας, θεωρούμε ότι αποτελεί άμεση προτεραιότητα το 

ζήτημα τροποποίησης του άρθρου 333 της Α.Δ. 14/89 (όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 240 της Α.Δ. 7/2009 – Υ.Α. 3391/2.7.2009)>>. 

Δ) Από το γραφείο του Γεν. Γραμματέα Εμπορίου κ. Στεφ. Κομνηνού, προσδιορίσθηκε 

συνάντηση στις 16/2/2011 στο Υπουργείο Εμπορίου, παρουσία του Γεν. Γραμματέα, 

των υπηρεσιακών παραγόντων της Δ/νσης Τροφίμων Ποτών (κ.κ. Χριστάκης, 

Δημάκης, Χελιώτης) της εκπροσώπου του ΕΦΕΤ κας Δημ. Παντελεάκη, του Υπ.ΑΑΤ 

κας Παπαδάκη, εκπροσώπου του ΣΕΒΕΚ (κα Μπακιρλή, κ.κ. Σκαρίμπας, Οικονόμου) 

και της Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών ψητοπωλών Αθήνας. 

Στην εν λόγω συνάντηση συζητήθηκε σχέδιο νέας Αγορανομικής διάταξης με την 

οποία :  

α) τροποποιείται το κείμενο του άρθρου 149 της Α.Δ. 7/2009 και αντικαθίσταται από 

νέο κείμενο. 

β) Καταργείται το άρθρο 240 της Α.Δ. 7/2009. 

Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις κατ΄ αρχήν απόψεις τους δεδομένου ότι το 

σχέδιο δεν μας είχε κοινοποιηθεί νωρίτερα. 

Σε γενικές γραμμές :  

- Στην παράγραφο 1 πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια ΄΄νωπό και μόνο κρέας΄΄. 

- Οι ψητοπώλες αντιδρούν στην διατύπωση της παραγράφου 2 για την προμήθεια 

σουβλακίων και μπιφτεκιών από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, επικαλούμενοι την 

ύπαρξη δικών τους εργαστηρίων. Επίσης ζητούν την δυνατότητα παρασκευής των 

προϊόντων αυτών και από κατεψυγμένη πρώτη ύλη όπως μέχρι τώρα. 

- Ο ΣΕΒΕΚ θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος εκτενούς αναφοράς (στην παράγραφο 2) 

προδιαγραφών που ρυθμίζονται από άλλους κοινοτικούς κανονισμούς. 

- Παρόμοιους προβληματισμούς για την εναρμόνιση στην κοινοτική νομοθεσία 

εξέφρασαν και οι κυρίες εκπρόσωποι του ΕΦΕΤ και Υπ.ΑΑΤ. 

Αποφασίσθηκε :  

- Να σταλούν προτάσεις από τους συμμετέχοντες 

- Να σταλεί υπόμνημα και για γενικότερες τροποποιήσεις άλλων άρθρων της Α.Δ. 

7/2009 που χρήζουν τροποποιήσεων. 

Αναμένουμε τις απόψεις των υπηρεσιακών παραγόντων του ΕΦΕΤ και του ΥπΑΑΤ 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέα συζήτηση επί του θέματος. 

Το ισχύον και το προτεινόμενο κείμενο του άρθρου 149 καθώς και το ισχύον άρθρο 

240 που θα καταργηθεί έχουν ως εξής :  
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Ισχύον Άρθρο 149 

 

 

Προτεινόμενο Άρθρο 149  
« Άρθρο 149 

Σουβλάκια 

 

1. Επιτρέπεται στα κέντρα και καταστήματα εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία και 

λοιπά παρόμοια) να παρασκευάζουν και να διαθέτουν στην κατανάλωση (καθήμενους ή μη 

πελάτες ) : 

α) Σουβλάκια (πίτα –γύρο, και καλαμάκι ) από αυτοτελή τεμάχια νωπού και μόνο κρέατος. 

β) Μπιφτέκια με κιμά από αυτοτελή τεμάχια νωπού και μόνο κρέατος. 

 

2. Επιτρέπεται στα καταστήματα της παραγράφου 1 να διαθέτουν ψημένα στους πελάτες τους 

σουβλάκια με γύρο ή μπιφτέκια, από κιμά (νωπό ή κατεψυγμένο) ή έτοιμο γύρο (νωπό ή 

κατεψυγμένο) από αυτοτελή τεμάχια κρέατος, εφόσον προμηθεύονται τα είδη αυτά από 

επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων κρέατος (Π.Δ 

79/2007, ΦΕΚ 95 Α΄) και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν ανταποκρίνονται πλήρως στις 

απαιτήσεις των κανονισμών 852/ και 853/2004 της Ε.Ε. 

Ειδικότερα  

Α) Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή κιμά πρέπει να ανταποκρίνονται 

στις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) τηρούν τις απαιτήσεις για νωπό κρέας . 

β) προέρχονται από σκελετικούς μυς, συμπεριλαμβανομένων των σύμφυτων λιπωδών ιστών . 
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γ) δεν προέρχονται από: 

Ι) υπολείμματα του τεμαχισμού ή του ξακρίσματος (εκτός από ολόκληρα τεμάχια μυών). 

II) MΔΚ (Μηχανικά Διαχωρισμένο Κρέας). 

ΙΙΙ) κρέας που περιέχει θραύσματα οστών ή δέρμα, 

ή 

IV) κρέας κεφαλής, εκτός από τους μασητήρες, το μη μυώδες τμήμα της λευκής γραμμής, την 

περιοχή του ταρσού και του καρπού, υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από τα οστά και μύες 

του διαφράγματος (εκτός εάν έχουν αφαιρεθεί οι ορογόνοι υμένες). 

 

Β) Για την παρασκευή παρασκευασμάτων κρέατος μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες 

πρώτες ύλες : 

α) νωπό κρέας. 

β) κρέας που τηρεί τις απαιτήσεις του σημείου (Α) 

και  

γ) εάν το παρασκεύασμα κρέατος σαφώς δεν προορίζεται να καταναλωθεί πριν υποβληθεί σε 

θερμική επεξεργασία : 

Ι) κρέας προερχόμενο από το άλεσμα ή τον τεμαχισμό κρέατος που ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του σημείου (Α), πλην του σημείου (Α) στοιχείο (γ) υπoπερίπτωση (Ι) 

και  

ΙΙ) ΜΔΚ που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙΙ σημείο 3 στοιχείο (δ) του 

Κανονισμού 853/2004. 

 

Γ) Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ΜΔΚ πρέπει να ανταποκρίνονται 

στις ακόλουθες απαιτήσεις : 

α) να τηρούν τις απαιτήσεις για νωπό κρέας. 

β) τα ακόλουθα υλικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ΜΔΚ: 

Ι ) για τα πουλερικά, τα άκρα, το δέρμα λαιμού και η κεφαλή  

και 

ΙΙ) για όλα τα άλλα ζώα, τα οστά της κεφαλής, τα άκρα, οι ουρές, τα πόδια κάτω από το 

εμπρόσθιο γόνατο και την άρθρωση του ταρσού. 

 

3. Στα ως άνω είδη (σουβλάκια, μπιφτέκια, γύρος) που παρασκευάζουν –διαθέτουν τα 

καταστήματα και οι επιχειρήσεις των παραγράφων 1 και 2 το συνολικό ποσοστό λίπους (επί 

ωμού/μη ψημένου ) κρέατος δεν θα υπερβαίνει το 22%. 

 

4. Aπαγορεύεται στις επιχειρήσεις και καταστήματα των παραγράφων 1 και 2 να κατέχουν 

τεμαχίδια κρέατος προερχόμενα, είτε από τα καταστήματα της επεξεργασίας και τυποποίησης 

μεγάλων μυϊκών μαζών, είτε από την απόξεση των οστών μετά από προηγούμενη αφαίρεσή 

τους. 

 

5. Τα ανωτέρω κέντρα και καταστήματα της παραγράφου 1 υποχρεωτικά αναγράφουν στους 

τιμοκαταλόγους τους, όσο και σε αναρτημένες πινακίδες στον χώρο εξυπηρέτησης πελατών : 

 

α) Την τιμή προσφοράς κάθε σουβλακίου χωριστά με μνεία του είδους του κρέατος ή κιμά που 

είναι παρασκευασμένο το είδος αυτό (π.χ χοιρινό, μοσχαρίσιο , αιγοπρόβειο, κοτόπουλο), νωπού 

ή κατεψυγμένου κατά περίπτωση. 

 

β) Το βάρος σε ποσότητα ψημένου κρέατος, προκειμένου για τον γύρο (ντονέρ), κατά την 

βούληση της επιχείρησης. 

 

γ) Το βάρος, σε ποσότητα ψημένου κρέατος, προκειμένου για κρέας σε καλαμάκι. 

 

δ) Τον αριθμό και το βάρος ψημένων μπιφτεκιών προκειμένου για σουβλάκια από κιμά. 
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ε) Το βάρος κάθε πίτας που περιτυλίγει τα σουβλάκια αυτά. 

 

στ) Το βάρος ψωμιού ή αρτιδίου πολυτελείας, που προσφέρεται με τα σουβλάκια αυτά, εφόσον 

τα εν λόγω είδη αρτοποιίας δεν διατίθενται δωρεάν ». 

 
Υπό κατάργηση ισχύον μέχρι σήμερα Άρθρο 240 

 
    
6.7. Θρομβίνη και τρανσαγλουταμινάση   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τον ΕΦΕΤ για την υφιστάμενη 

κατάσταση εμπορίας και χρήσης των δύο ενζύμων θρομβίνη και τρανσαγλουταμινάση 

ως συνδετικών μέσων στα προϊόντα με βάση το κρέας. 

Η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σκοπεύει 

να διαμορφώσει κριτήρια για την κατάταξη των ενζύμων στα τεχνολογικά βοηθήματα 

ή στα πρόσθετα τροφίμων. Όλα τα ένζυμα αρχικά θα ενταχθούν σε μια ενιαία λίστα 

ενώ η τελική λίστα θα διαμορφωθεί μετά από αξιολόγηση από την EFSA στα πλαίσια 

του Καν. (ΕΚ) 1332/2008 για τα ένζυμα τροφίμων.  

Σε συνέχεια διερεύνησης του θέματος, ενημερώσαμε τον ΕΦΕΤ ότι η 

Τρανσαγλουταμινάση χρησιμοποιείται σε μικρή κλίμακα από παραγωγούς 

κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις παραγωγής προϊόντων από τεμάχια κρέατος 

(καθαρίδια). Διεθνώς τα προϊόντα αυτά ονοματίζονται ως Reconstructed meat. 

Από την πλευρά των εργαστηρίων που χρησιμοποιούν το συστατικό αυτό στην 

Ελλάδα δεν νομίζουμε ότι γίνεται κάποια μνεία στην ετικέτα του προϊόντος. Ούτε για 

το συστατικό, ούτε για την κατηγορία κρέατος που χρησιμοποιείται (Αναδομημένο 

Κρέας). Η Σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι ασαφής. 
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 6.8. Έλεγχοι στην αγορά κρέατος – Σύστημα ελέγχων των 

ελληνοποιήσεων. Δεν αφορά τα προϊόντα κρέατος. 
Πακέτο μέτρων για την πάταξη του φαινομένου των παράνομων ελληνοποιήσεων 

παρουσίασε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  δια της 

υφυπουργού Μιλένας Αποστολάκη μέσα από Δελτίο Τύπου.  

Συγκεκριμένα, με γνώμονα την προστασία  του εισοδήματος των Ελλήνων 

κτηνοτρόφων και τη διασφάλιση του δικαιώματος του καταναλωτή στην ορθή 

πληροφόρηση, το ΥΠΑΑΤ κατάρτισε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την 

ενίσχυση των επίσημων ελέγχων σε αποστολές φορτίων ζώντων ζώων ή κρεάτων 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το φαινόμενο των 

«ελληνοποιήσεων». 

Με τη συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, των Περιφερειακών 

Κτηνιατρικών Αρχών, του ΕΛΟΓΑΚ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΣΔΟΕ δημιουργείται ένας 

μόνιμος μηχανισμός ελέγχου για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της αγοράς 

κρέατος. Ο μηχανισμός αυτός προβλέπει την εισαγωγή πέντε καινοτομιών και ο 

έλεγχος στην αγορά κρέατος αποκτά ολοκληρωμένο, πολύπλευρο και διασταυρωτικό 

χαρακτήρα.   

Οι καινοτομίες είναι οι εξής: 

1. Ηλεκτρονική Διασύνδεση των σφαγείων με τον ΕΛΟΓΑΚ 

Το σύστημα της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των σφαγείων με τον ΕΛΟΓΑΚ λειτουργεί 

από την 1η Απριλίου 2011 στα 123 πιστοποιημένα σφαγεία της χώρας, τα οποία 

υποβάλλουν καθημερινά Δελτίο Ημερήσιας Σφαγής στον ΕΛΟΓΑΚ.    

2. Γραμμή Τηλεφωνικών Καταγγελιών για «ελληνοποιήσεις» 

 Την Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 τέθηκε σε λειτουργία η Γραμμή Τηλεφωνικών 

Καταγγελιών για «ελληνοποιήσεις». Είναι η πρώτη ανοικτή γραμμή καταγγελιών για 

παράνομες διαδικασίες διακίνησης κρέατος. Καλώντας στον  γνωστό τετραψήφιο 

αριθμό 1540 του Κέντρου Εξυπηρέτησης Αγροτών του ΥΠΑΑΤ από τις 08.00 έως 20.00 

(εργάσιμες μέρες) ο κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει καταγγελίες για περιστατικά 

εξαπάτησης μέσω της αλλοίωσης της ταυτότητας προέλευσης κρέατος και της 

πώλησής του σε υψηλή τιμή ως ελληνικό. Στην ίδια γραμμή οι καταναλωτές μπορούν 

να ζητούν πληροφορίες για τον τρόπο ελέγχου και διαπίστωσης της προέλευσης του 

κρέατος που αγόρασαν. 

      3. Συμμετοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ 

 Για πρώτη φορά ο ΟΠΕΚΕΠΕ συμμετέχει στο σύστημα ελέγχων για τις 

«ελληνοποιήσεις», καθώς έχει λεπτομερή στοιχεία των εκμεταλλεύσεων και παρέχει 

στοιχεία παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που βοηθούν στην 

αξιολόγηση  των ευρημάτων του ΕΛΟΓΑΚ και του ΣΔΟΕ. Τα στοιχεία των ευρημάτων 

από τους επιτόπιους ελέγχους στους παραγωγούς που λαμβάνουν ενιαία ενίσχυση 

διασταυρώνονται με τα ισοζύγια κρέατος και γάλακτος που τηρεί ο ΕΛΟΓΑΚ. 

Αντίστοιχα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει τα ευρήματα του ΕΛΟΓΑΚ και άλλων ελεγκτικών 

φορέων και τα στοιχεία διασταυρώνονται.   

 4. Ειδική Εφαρμογή στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ για on-line διασταυρωτικούς 

ελέγχους στις εισαγωγικές επιχειρήσεις ζώων και κρεάτων. 
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Με την εφαρμογή αυτή ενισχύεται σημαντικά το σύστημα TRACES, καθώς τίθεται στο 

εξής η υποχρέωση σε όλους όσους εισάγουν και διακινούν ζώντα ζώα ή προϊόντα 

αυτών εντός 24 ωρών από την άφιξη ενός φορτίου να συμπληρώνουν και να 

αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο ΥΠΑΑΤ αναλυτικά  τα στοιχεία εισαγωγής και 

εμπορίας, προκειμένου να επιταχύνονται οι διαδικασίες ελέγχου και να 

διασταυρώνονται.   

5. Συμμετοχή του ΣΔΟΕ 

Το ΣΔΟΕ θα επικεντρώνεται στον έλεγχο των τιμολογίων που τηρούν όσοι 

εμπλέκονται στη διακίνηση κρέατος και στα οποία αναγράφεται η χώρα προέλευσης  

του ζώου ή του κρέατος. Τα στοιχεία αυτά διασταυρώνονται με τις ποσότητες που 

αναγράφονται στα ισοζύγια κρέατος που τηρεί ο ΕΛΟΓΑΚ. 

Με το μηχανισμό αυτό τίθεται τέλος στην κατακερματισμένη από τις διάφορες 

αρμόδιες ελεγκτικές αρχές αντιμετώπιση των ελέγχων, όπου η κάθε υπηρεσία του 

ΥΠΑΑΤ και κάθε εποπτευόμενος φορέας συγκέντρωνε στοιχεία, τα οποία 

αξιοποιούνταν μεμονωμένα από τον καθένα χωρίς κοινό σχέδιο δράσης και χωρίς 

καμία συνεννόηση.  

Στο εξής το ΥΠΑΑΤ, ο ΕΛΟΓΑΚ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΣΔΟΕ θα βρίσκονται σε συνεχή 

επικοινωνία για τα ευρήματα από τους ελέγχους. 

Οι έλεγχοι σε όλα τα σημεία διακίνησης κρέατος λόγω του Πάσχα εντατικοποιήθηκαν 

ενώ αναμένεται να κλιμακωθούν τις επόμενες εβδομάδες. 

 Ήδη στις αρχές Απριλίου ο ΕΛΟΓΑΚ εντόπισε στην περιοχή της Αττικής έμπορο- 

κρεοπώλη, ο οποίος προσπάθησε να διακινήσει παράνομα 100 εισαγόμενα σφάγια 

αρνιών εισαγωγής από FYROM και στην περιοχή της Πρέβεζας δύο παραγωγούς που 

σε συνεργασία με έμπορο προσπάθησαν να ελληνοποιήσουν 130 αρνιά εισαγωγής 

από Ισπανία. Για τις υποθέσεις αυτές έχει κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία 

προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις. 

 Ο ΟΠΕΚΕΠΕ απ’ την πλευρά του έχει ελέγξει 1.421 παραγωγούς και έχει εντοπίσει 

διαφόρων ειδών ευρήματα στους 605 από αυτούς (μη σήμανση αιγοπροβάτων, 

μειωμένος αριθμός ευρεθέντων ζώων κ.α.), στους οποίους και θα επιβληθούν οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις του ΟΣΔΕ.  

Όπως μας διευκρινίστηκε από τον ΕΛΟΓΑΚ, δεν υπάρχει επί του παρόντος (και 

ελπίζουμε ούτε επί … του μέλλοντος) υποχρέωση ενημέρωσης μέσω του συστήματος 

Traces (παραπάνω σημείο 4) για τα προϊόντα κρέατος, παρά μόνο για τα ζώντα ζώα. 

6.9.  Παρασκευαστήρια κρέατος σε παρακείμενους 

χώρους κρεοπωλείων 

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

ειδική νομαρχιακή άδεια. 

Τον Ιούλιο του 2010, πληροφορηθήκαμε ότι για μια ακόμη φορά και χωρίς τη 

συνδρομή του Συνδέσμου μας, οι υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. επεξεργάζονται νέα 

Υπουργική Απόφαση για την ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία 

παρασκευαστηρίων κρέατος σε παρακείμενους χώρους κρεοπωλείων. 

Κατόπιν τούτου, στείλαμε την παρακάτω επιστολής μας στην τότε Υπουργό ΑΑΤ κα 

Κατερίνα Μπατζελή.  

<<Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

Σύμφωνα με πληροφορίες, για μία ακόμα φορά οι Υπηρεσίες του Υπουργείου 

σας επεξεργάζονται 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 και πάλι κληθεί από την αρμόδια 

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να 

εκφράσει τις απόψεις τους, στο πλαίσιο της απαραίτητης διαβούλευσης και 

του δημόσιου διαλόγου. 

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, επαναλαμβάνουμε πως 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. 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ , 

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.>> 
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6.10. Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων  

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). 

Εφιστούμε την προσοχή στα μέλη μας προκειμένου να είναι προσεκτικοί στην όλη 

διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων τους, τόσο κατά την επιλογή των 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. 

6.11.  Επανεξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της 

χρήσης νιτρικού καλίου & νιτρώδους νατρίου σε 

βιολογικά προϊόντα κρέατος  

Κατόπιν ενημέρωσης του τμήματος Βιολογικών Προϊόντων ζωικής προέλευσης 

της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας  του ΥΠΑΑΤ, για την αποστολή ερωτηματολόγιου 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COMMISSION) για την επανεξέταση της χρήσης του 

νιτρώδους νατρίου και νιτρικού καλίου σε βιολογικά προϊόντα κρέατος, σύμφωνα με 

το άρθρο 27, παρ. 3 του Καν. 889/08 της Επιτροπής, στείλαμε στο ΥπΑΑΤ την 

παρακάτω απάντηση :  

<<1) Τι προσπάθειες έχουν γίνει για να βρεθούν ασφαλείς εναλλακτικές 

λύσεις για το νιτρώδες νάτριο και το νιτρικό κάλιο; 

Απάντηση: Η χρήση γαλακτικού νατρίου έχει αποδεδειγμένη δράση ως 

αναστολέας του κλωστριδίου, όπως και η παραγωγή αλλαντικών με Αw<0.97. Η 

υιοθέτηση των προηγουμένων εμπόδιων, μόνα ή συνδυαστικά μπορεί να δώσει 

ασφαλή προϊόντα στην αγορά με σαφέστατα όμως μικρότερη διάρκεια ζωής, 

συνήθως 45-60 ημέρες, σύμφωνα με επιστημονικές δημοσιεύσεις και μαθηματικά 

μοντέλα πρόβλεψης της βλάστησης και ανάπτυξης του μη πρωτεολυτικού 

Cl.botulinum. 

Στα αλλαντικά που παράγονται από κόκκινο κρέας (κυρίως χοιρινό), η παρουσία 

των νιτρωδών είναι επίσης απαραίτητη για τη διατήρηση του ροζ χρώματος, της 

αντιοξειδωτικής δραστηριότητας και της γεύσης και μετά τη θερμική επεξεργασία, 

ώστε αυτά να παραμείνουν ελκυστικά στον καταναλωτή. Παράλληλα η χρήση 

φυσικών συστατικών πλούσιων σε νιτρικά (όπως εκχυλίσματα από σέλινο και 

αλλά λαχανικά) που έχουν αναχθεί σε νιτρώδη με φυσική ζύμωση ή ανάγονται 

κατά την παραγωγική διαδικασία των αλλαντικών, είναι η τεχνική που 

χρησιμοποιείται ευρέως, κυρίως στην Αμερική, δίνοντας ικανοποιητικό χρώμα στα 

αλλαντικά και πολύ μικρή υπολειμματική ποσότητα νιτρωδών. 

2) Τι προσπάθειες έχουν γίνει για εκπαιδευτικά προγράμματα στους 

μεταποιητές/παρασκευαστές βιολογικού κρέατος σχετικά με 
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εναλλακτικές μεταποιητικές μεθόδους, αντί της χρήσης του νιτρώδους νατρίου 

και νιτρικού καλίου, και την υγιεινή των προϊόντων; 

Απάντηση: ∆ε γνωρίζουμε να έχει γίνει κάποια τέτοια ενέργεια. Σημασία όμως έχει το 

γεγονός ότι η ασφάλεια, το χρώμα, η αντιοξειδωτική δράση και η γεύση των 

αλιπάστων κρεάτων δεν επηρεάζονται από το είδος του κρέατος δηλαδή βιολογικού ή 

παραδοσιακού (συμβατικού). Επιλογή επί μέρους ιστών/οργάνων (όπως οι καρδιές) 

με υψηλή περιεκτικότητα σε μυοσφαιρίνη μπορεί να επηρεάσει τον βαθμό δέσμευσης 

του προστιθέμενου νιτρώδους και το ποσό του υπολειμματικού νιτρώδους στο τελικό 

προι ̈όν και εμμέσως και την ασφάλεια. 

3) Ποια είναι τα ευρήματα και τα αποτελέσματα των ανωτέρω ενεργειών;  

Απάντηση: Δεν γνωρίζουμε 

4) Ποια συμπεράσματα βγαίνουν από τα ευρήματα όσον αφορά στη πιθανή απόσυρση 

του νιτρώδους νατρίου και του νιτρικού καλίου;  

  Α) η απόσυρση είναι πιθανή μέχρι......(έτος) (αιτιολογείστε)  

  Β) η απόσυρση δεν είναι πιθανή επειδή.....(δικαιολογείστε) 

 Γ) τυχόν άλλες δυνατότητες........ 

Απάντηση: Η ασφαλής απόσυρση ενός αποδεδειγμένου αντικλωστηριδιακου ́ εμποδίου 

από τις συνταγές των κρεατοσκευασμάτων πρέπει να αντικατασταθεί με την χρήση 

άλλων αντικλωστηριδιακών εμποδίων ίασης ή εντονότερης δράσης. Η αντικατάσταση 

πρέπει να βασίζεται σε πειραματικά δεδομένα τα όποια μας πληροφορούν για την 

πιθανότητα βλάστησης των σπόρων και μπορούν να προσδιορίσουν μετά πόσο χρόνο 

είναι δυνατή η παραγωγή τοξίνης κάτω από τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων 

συνταγών των κρεατοσκευασμάτων. Γενικά η βιβλιογραφία για την ασφάλεια των 

αλλαντικών χωρίς νιτρώδη σε σχέση με την τοξινογε ́νεση του Cl.botulinum πρέπει να 

θεωρηθεί μάλλον πτωχή. 

Α) Η απόσυρση εξαρτάται από την πρόοδο σε επιστημονικά δεδομένα. Η απόσυρση 

είναι πιθανή σε 3 χρόνια εφόσον ληφθούν συγκεκριμένες ερευνητικές πρωτοβουλίες 

με παράλληλη ενημέρωση της βιομηχανίας και του ελεγκτικού μηχανισμού. 

Νομοθετικές οδηγίες παραγωγής και συμμόρφωσης κρίνονται απαραίτητες>>. 

Τελικά η απαγόρευση της χρήσης νιτρικού καλίου και νιτρώδες νατρίου σε βιολογικά 

αλλαντικά ανεβλήθη. 

6.12. Χοίρειο κρέας  

Σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, στις 

3/12/2010 ξεκίνησε σε επίπεδο Υπουργών Γεωργίας των χωρών της ΕΕ, μία πρώτη 

συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των Κρατών - Μελών για το θέμα της 

χοιροτροφίας και του χοιρείου κρέατος. 

Η Commission ζήτησε από κάθε Κράτος-Μέλος, απαντήσεις-τοποθετήσεις-απόψεις-

παρουσιάσεις εμπειριών, για κάθε ένα από τα πιο κάτω θέματα:   

1.  Ποιές είναι οι απόψεις των φορέων και εμπλεκομένων με τον τομέα, για το μέλλον 

του τομέα του χοιρινού κρέατος σε διεθνή και ευρωπαϊκή προοπτική, λαμβάνοντας 

υπόψην την αυξανόμενη αγοραστική αστάθεια 

2. Ποιές καινοτομίες έλαβαν χώρα μέχρι τώρα από κάθε εθνική κυβέρνηση ή από τον 

ιδιωτικό τομέα και ποιές προβλέπονται για το μέλλον 
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3. Ποιές απόψεις πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά σε επίπεδο Ε.Ε. και 

μπορούν να συζητηθούν υπό το φως της τρέχουσας συζήτησης σχετικά με το 

μέλλον της ΚΑΠ 

Για την διαμόρφωση των εθνικών μας θέσεων, προσκληθήκαμε σε σύσκεψη την 

Δευτέρα 22/11/2010, στην Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής, Βεραντζέρου 46/ 6ος 

όροφος.  

Από πλευράς ΣΕΒΕΚ παρευρέθηκαν οι κ. κ. Γιάννης Μοράκης και Γιώργος Οικονόμου, 

αναπτύσσοντας διεξοδικά τις θέσεις του Συνδέσμου μας οι οποίες κατατέθηκαν και 

γραπτά σύμφωνα με το έγγραφο που ακολουθεί. 

Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2010 
  

Προς: ΥΠΑΑΤ  
 

Υπόψη: Γεν. Διευθ. κ. Ζαχαρόπουλου 
 

Θέμα:  Σύσκεψη στο ΥΑΑΤ (22/11/2010) για απόψεις-θέσεις σχετικά με τον 

τομέα Χοίρειου Κρέατος 
 

Αξιότιμε κύριε Ζαχαρόπουλε, 
 

Σε συνέχεια της σημερινής μας συνάντησης, σας παραθέτουμε τις απόψεις του 

Συνδέσμου μας οι οποίες ήδη εν πολλοίς αναπτύχθηκαν από τους 

 εκπροσώπους μας κ.κ.  Γιώργο Οικονόμου & Γιάννη Μοράκη. 

Θέμα 1: Ποιές είναι οι απόψεις των φορέων και εμπλεκομένων με τον 

τομέα, για το μέλλον του τομέα του χοιρινού κρέατος σε 

διεθνή και ευρωπαϊκή προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη την 

αυξανομένη αγοραστική αστάθεια 

Αύξηση κόστους παράγωγης 

Α’ ΥΛΕΣ: δημητριακά +50% (σιτάρι, καλαμπόκι: 150-160 ---> 220-230 

euro/τον), Σόγια: συνεχώς αυξανόμενη, λόγω «σκληρού ευρώ» 

Νομοθεσία για αλλαγή σταβλισμού χοιρομητέρων με προθεσμία  το έτος 2013 

(επενδύσεις που δύσκολα θα γίνουν, με την παρούσα κατάσταση, με 

αποτέλεσμα ξανά εθνικά πρόστιμα) 

Αυξανόμενες απαιτήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για την Ελλάδα 

επιπλέον αυξημένο κόστος σφαγής και διακίνησης (διάσπαρτες 

εγκαταστάσεις, ιδιομορφία εδάφους) 

(*οι χοιροτρόφοι έχουν ήδη πάρει για την παρόμοια κρίση του 2008 άτοκα και 

με περίοδο χάριτος δάνεια (με βάση τον αριθμό των Χ/Μ και χωρίς έλεγχο 

όπως πάντα) τα οποία όπως είναι φυσικό αδυνατούν να αρχίσουν να 

πληρώνουν – η προβληματική κατάσταση λύνεται με αναπτυξιακά μέτρα) 

Κίνητρα για :  

Χρήση ιδιοπαραγόμενων στην χώρα βιομηχανικών υποπροϊόντων 

(ελαιουργίας, ζαχαροποιι ́ας,βιοκαυσίμων)  

Μειωμένο κόστος σφαγής-διακίνησης των παραγόμενων στη χώρα 

προι ̈όντων ζωικής προέλευσης  
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Παραγωγη ́ προϊόντων με NGMO α’ ύλες. Χρη ́ση ελληνικού χοιρινού από 

τυποποιητήρια, βιομηχανι ́ες 

Θέμα 2: Ποιές καινοτομι ́ες έλαβαν χώρα με ́χρι τώρα από κάθε εθνική 

κυβέρνηση ή από τον ιδιωτικό τομε ́α και ποιε ́ς προβλέπονται για 

το με ́λλον 

Η μοναδική «καινοτομία» στον τομέα του χοιρινού στην Ελλάδα είναι η 

καθετοποίηση της παραγωγη ́ς και η περιβαλλοντοκή διαχείριση από ορισμένες 

εταιρίες όπως η CretaFarm. 

Με τα κατάλληλα κίνητρα μπορεί να εφαρμοστεί και να θεωρηθεί καινοτομι ́α: Η 

παραγωγη ́ χοιρινού κρε ́ατος με NGMO ζωοτροφές 

Η παραγωγη ́ “welfare” &”environment” friendly χοιρινού κρέατος (κίνητρα για 

πλήρη εφαρμογή των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και από τους άλλους 

χοιροτρόφους και πιστοποι ́ηση-διατήρηση ISO14000, και για την προσαρμογή 

των εγκαταστάσεων των χοιρομητέρων) 

Η χρήση «καθαρών»μορφών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών των 

χοιροτροφικών μονάδων (φωτοβολταϊκά, βιοαέριο) 

Επιπλέον:  

Ελλιπής εφαρμογή ελέγχων (η νομοθεσία υπάρχει)ΕΛΟΓΑΚ-ισοζύγιο 

Καμμι ́α ενέργεια από την κεντρική διοίκηση για την προβολή του ελληνικού 

χοιρινού κρε ́ατος στον καταναλωτή (όλες οι αναπτυγμένες χώρες έχουν εθνικά 

πρότυπα διαχείρησης, που προβάλλουν στους καταναλωτές και ζητούνται και 

από την αγορά - σε αντίθεση με το δικό μας Πρότυπο AGRO) 

Γενικά στοιχεία για την πορεία της χοιροτροφι ́ας στην Ελλάδα (Eurostat) : 

Πρώτο σε κατανάλωση κρε ́ας (30%) Βαθμός αυτάρκειας 40% (από 95% το 1980) 

Ετήσια παραγωγη ́ 117.000 τόν. κρέας (συνεχώς μειούμενη) 

Πρόβλεψη για αριθμό ζώων 2011: μείωση σε αντίθεση με αναπτυγμένες χώρες: 

σταθερή παραγωγή και νέες χώρες Ε.Ε.: αύξηση (εργατικά, τροφές, 

περιβαλλοντική διαχείριση) 

Θέμα 3: Ποιές απόψεις πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά σε επι ́πεδο 

Ε.Ε. και μπορούν να συζητηθούν υπό το φως της τρέχουσας συζήτησης 

σχετικά με το μέλλον της ΚΑΠ 

Αν δεν γυρίσουμε σε επανεθνικοποίηση της αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα 

(ΚΚΕ) όπως πιθανότατα θα γι ́νει αν δυστυχώς ως χώρα πτωχεύσουμε, (οπότε και 

θα πρε ́πει να υπάρχουν με ́τρα για ανάπτυξη του τομέα με στόχο την επάρκεια 

φθηνού κρέατος), θα πρε ́πει να προωθηθούν με ́τρα-κίνητρα για τις ελληνικές 

ιδιαιτερότητες. 

(Καθαρές μορφές ενέργειας, περιβαλλοντική πολιτική, κόστος διακίνησης, 

NGMO α’ ύλες). 
 

Με εκτίμηση, 

Για τον ΣΕΒΕΚ 

Γιώργος Οικονόμου  -  Γιάννης Μοράκης 
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  6.13. Συγκρότηση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης 

Κρέατος 

Μετά από συζητήσεις και προβληματισμούς 10 ετών (η πρώτη σχετική συνάντηση 

ΣΕΒΕΚ με την Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων και άλλων φορέων έγινε στις 

28.3.2001), πραγματοποιήθηκε νέος γύρος συναντήσεων στην Αθήνα (26/2/2011) 

και στη Θεσ/νίκη (13/3/2011). 

Από τις θέσεις των περισσοτέρων φορέων, διαφαίνεται η διάθεση – απόφασή τους 

να προχωρήσουμε στην συγκρότηση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για το 

Κρέας και τα Προϊόντα του. 

Ήδη, η νομικός (κα Άννα Μητροπούλου) στην οποία ανατέθηκε η σύνταξη σχεδίου 

καταστατικού, μας έστειλε το πρώτο σχέδιο προκειμένου να προχωρήσουμε στις 

παρατηρήσεις μας. 

Στις μέχρι στιγμής συζητήσεις συμμετέχουν οι επόμενοι φορείς :  

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

ΦΟΡΕΑ 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΑΑ&Τ 

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΛΟΓΑΚ 

3 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

ΠΑΣΕΓΕΣ 

4 ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ   

5 
ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  

6 ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΚΑΑ 

7 
ΕΝΩΣΗ ΛΙΑΝΟΠ/ΤΩΝ ΚΑΤ/ΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ 
ΑΘΗΝΑΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ 

"ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ" 

8 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

  

9 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΕΝΑ 

10 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ 
ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ 

ΠΟΚΚ 

11 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΣΦΑΓΕΙΩΝ - ΚΡΕΑΤΟΣ 

  

12 ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΩΝ   

13 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ   

14 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ   

15 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕΚ 

16 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΣΕΒΕΚ 

17 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 
Β. ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΠΑΚΒΕ 

18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΠΕΚ 

19 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΠΕΕ 

 

6.14.  Πρόγραμμα 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 
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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. 

6.15.  Εκπόνηση προτύπου AGRO 7. ΄΄Προδιαγραφές για 

την παραγωγή προϊόντων από ζώα εκτρεφόμενα με 

μη γενετικά τροποποιημένς ζωοτροφές΄΄ 

Ο ΣΕΒΕΚ συμμετείχε στην Τεχνική Επιτροπή η οποία επεξεργάσθηκε το κείμενο 

προτύπου του ΟΠΕΓΕΠ – AGROCERT για τις προδιαγραφές για την παραγωγή 

προϊόντων από ζώα εκτρεφόμενα με Μη Γενετικά Τροποποιημένες (ΜΓΤ) ζωοτροφές. 

Η εν λόγω Τεχνική Επιτροπή συνεδρίασε 4 φορές (21/3/2011, 4/4/2011, 15/4/2011, 

6/5/2011) και ολοκλήρωσε το σχέδιο του προτύπου AGRO 7 το οποίο υποβλήθηκε στο 

γραφείο της Υφυπουργού κυρίας Μιλ. Αποστολάκη. Εν συνεχεία θα τεθεί σε δημόσια 

διαβούλευση και θα εγκριθεί ως εθνικό πρότυπο.  

6.16. Διαφήμιση τροφίμων και ισχυρισμοί υγείας 

6.16.1. Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21/5/2010, με πρωτοβουλία του ΕΦΕΤ, 

σύσκεψη στην κεντρική του Υπηρεσία, για θέματα επισήμανσης προϊόντων 

αλλαντοποιίας, με την συμμετοχή των :  

ΕΦΕΤ : Πρόεδρος κ. Γ. Ι. Νυχάς, Δ/ντης Δ/νσης Αξιολόγησης και Εγκρίσεων κ. Β. 

Κρέστος, Στελέχη της Δ/νσης κ. Α. Ράικος, κες Α. Σαμωνά, Β. Γιαννούλη 

ΣΕΒΕΚ : Πρόεδρος κ. Αλ. Υφαντής, Γεν. Γραμματέας κα Δ. Μπακιρλή, Μέλη Δ.Σ. κ.κ. 

Χρ. Καρκαλιάς, Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες : κ.κ. Γ. Αλυσανδράτος, Λ. 

Τσιαπάρας, κες Κουλουμπή, Σεφέρη και ο Διοικητικός Σύμβουλος κ. Γ. 

Οικονόμου. 

ΣΠΑΚΒΕ : κ. Χατζηγεωργίου 

Θέματα ημερήσιας διάταξης :  

1. Εισαγωγή – Αρχική ομιλία από τον Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, καθηγητή Γεώργιο – 

Ιωάννη Νυχά 

2. Συνοπτική παρουσίαση των απαιτήσεων του Καν. 1924/2006 (Δ/νση Αξιολόγησης 

και Εγκρίσεων) 

3. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων Τροφίμων (Δ/νση Αξιολόγησης και Εγκρίσεων) 

4. Απόψεις των Συνδέσμων 

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ τόνισε ότι στρατηγική του ΕΦΕΤ θα είναι πρώτα η πρόληψη 

και μετά η καταστολή καθώς και ο αναβαθμισμένος συμβουλευτικός ρόλος του, 

παράλληλα με τον πιο επιστημονικό σχεδιασμό των ελέγχων. 

Επίσης, με γνώμονα την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού, είναι υπέρ της ανάγκης 

΄΄αυτορρύθμισης΄΄ των κλαδικών θεμάτων, μέσα από τον συντονιστικό ρόλο των 

Συνδέσμων, με την σύνταξη και τήρηση ΄΄κωδίκων δεοντολογίας΄΄ όλων των 

επιχειρήσεων – μελών, προκειμένου να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η 

παρέμβαση του ΕΦΕΤ, περίπτωση κατά την οποία θα είναι πλέον υποχρεωμένος να 

προβαίνει σε επιβολή κυρώσεων. 
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Τέλος, για την εξασφάλιση των συμφερόντων και τη προστασία των καταναλωτών, ο 

κ. Νυχάς ζήτησε να υπάρξει αυστηρή προσήλωση στην τήρηση της νομοθεσίας και 

ειδικότερα στους οδηγούς εφαρμογής για τους ισχυρισμούς υγείας. 

Από πλευράς ΣΕΒΕΚ, σχετικά με τα θέματα επισήμανσης [Καν. (ΕΚ) 1924/2006] 

τέθηκαν τα πιο κάτω σημεία προς διευκρίνιση :  

1. Διαθρεπτικοί ισχυρισμοί, ισχυρισμοί υγείας 

2. Απουσία πρόσθετων 

3. Απουσία νάτριου 

4. Απουσία ζωικού λίπους ή προσθήκη ζωικού λίπους 

5. Χαμηλά λιπαρά (συγκριτικοί ισχυρισμοί, light κλπ.) 

6. Απουσία νιτρωδών, νιτρικών. 

Τα στελέχη του ΕΦΕΤ επιβεβαίωσαν ότι ισχύουν μόνο οι ισχυρισμοί που 

αναφέρονται στο παράρτημα του Κανονισμού 1924/2006. 

Επίσης μας ζητήθηκε βοήθεια για την δημιουργία βάσης δεδομένων ανά κατηγορία 

προϊόντων προκειμένου να προκύψουν μέσοι όροι των δεικτών για κάθε ποιοτικό 

χαρακτηριστικό, ακόμα και για τα μικροβιολογικά δεδομένα. 

Και πάλι από πλευράς ΕΦΕΤ, σχετικά με τα εκκρεμή θέματα και προβλήματα που 

απασχολούν τον κλάδο μας, παρουσιάσθηκαν τα επόμενα :  

1. Υποχρέωση αναγραφής χώρας προέλευσης, του περιεχομένου κρέατος, από 

την ΥΑ 312898/28.7.2009. Μας προτάθηκε να κινηθούμε προς την πολιτική 

ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και να ζητήσουμε κοινή σύσκεψη. 

2. Οδηγός Ορθής Υγιεινής Πρακτικής. Θα επικαιροποιηθεί και θα τεθεί σε 

διαδικασία διαβούλευσης. 

3. Τροποποίηση Κ.Τ.Π. – Κατηγοριοποίηση προϊόντων του κλάδου. Θα 

υποβληθούν προτάσεις από τον ΣΕΒΕΚ. 

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

γενικότερα για την θρεπτική αξία των προϊόντων κρέατος. (Μετά τη 

διευθέτηση του αρ. 3) 

5. Διερεύνηση πιθανής υποβολής φακέλων προς έγκριση ως παραδοσιακά – 

ιδιότυπα προϊόντα, ορισμένων προϊόντων κρέατος, όπως σαλάμι αέρος, 

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

καλαμάκι – μπιφτέκι κλπ. (Ομοίως) 

6. 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. 

7. Κατάργηση της δυνατότητας χονδρικής πώλησης προϊόντων κρέατος από 

παρακείμενους χώρους κρεοπωλείων. Κατ΄ εξαίρεση και σε ειδικές 

περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών, να χορηγείται ειδική νομαρχιακή 

άδεια. 

8. Εναρμόνιση της υγειονομικής και αγορανομικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η δυνατότητα χρήσης και κατεψυγμένου κρέατος στη μαζική 

εστίαση. 

9. Ορθολογικότεροι, ομοιόμορφοι και συντονισμένοι έλεγχοι από τις κατά 

τόπους Δ/νσεις Κτηνιατρικής. 
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6.16.2. Σε συνέχεια εγγράφων του προς τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους 

επαγγελματίες του χώρου της υγείας, ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημέρωσε τους καταναλωτές για τα 

εξής : 

1. Ο Κανονισμός 1924/2006 καθιστά σαφές ότι απαγορεύονται οι συστάσεις 

μεμονωμένων ιατρών ή επαγγελματιών στον τομέα της υγείας ή άλλων ενώσεων (π.χ. 

διατροφής) σε εμπορικές ανακοινώσεις ή την διαφημιστική επικοινωνία τροφίμων που 

προωθούνται με ισχυρισμούς υγείας. 

2. Επιτρέπονται μόνο συστάσεις από Εθνικές ενώσεις επαγγελματιών στον ιατρικό 

τομέα και στους τομείς της διατροφής ή της διαιτολογίας και ιδρύματα υγείας, με την 

προϋπόθεση ότι υπάρχουν αντίστοιχα εθνικά μέτρα. 

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ελλείψει κοινοτικών ή εθνικών μέτρων σχετικά με τη διαδικασία 

διατύπωσης συστάσεων, πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλία, ώστε το ανωτέρω 

θέμα να τεθεί σε διαβούλευση, με σκοπό να διευκρινιστεί το πλαίσιο και να 

καθοριστούν οι σχετικές διαδικασίες. Προς την κατεύθυνση αυτή - και για λόγους μη 

διατάραξης της εσωτερικής αγοράς, δημιουργία άνισων συνθηκών ανταγωνισμού και 

πιθανή παραπλάνηση των καταναλωτών - μέχρι την ρύθμιση του νομικού πλαισίου 

για την διαδικασία διατύπωσης συστάσεων από Εθνικές Ενώσεις Επαγγελματιών στον 

ιατρικό τομέα και στους τομείς της διατροφής ή της διαιτολογίας, απαγορεύεται η 

χρήση οιονδήποτε σημάτων των ανωτέρω ενώσεων στην επισήμανση και 

διαφημιστική επικοινωνία των προϊόντων. 

3. Την 27η Σεπτεμβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την αλλαγή του 

τρόπου έκδοσης του κοινοτικού καταλόγου του άρθρου 13 (3) με τους 

επιτρεπόμενους ισχυρισμούς υγείας του άρθρου 13 (1) – γνωστοί και ως λειτουργικοί 

ισχυρισμοί. Έτσι, ενώ αρχικά οι παραπάνω ισχυρισμοί θα εγκρίνονταν ανά παρτίδα 

γνωμοδοτήσεων της EFSA, τώρα η έγκριση θα γίνει σε δύο μόνο στάδια. 

Το πρώτο στάδιο θα αφορά όλους τους ισχυρισμούς υγείας του άρθρου 13 (1) με 

εξαίρεση αυτούς που αναφαίρονται σε βότανα. Η Επιτροπή ζήτησε από την EFSA να 

ολοκληρώσει την επιστημονική αξιολόγηση των παραπάνω ισχυρισμών μέχρι την 31 

Ιουνίου 2011. Ακολούθως, σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη, θα προχωρήσει στην 

επεξεργασία των παραπάνω ισχυρισμών με σκοπό την έκδοση του κοινοτικού 

καταλόγου με τους επιτρεπόμενους ισχυρισμούς υγείας. 

Παράλληλα με την έκδοση του κοινοτικού καταλόγου, στην ιστοσελίδα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αναρτηθούν και οι απορριφθέντες ισχυρισμοί. 

Το δεύτερο στάδιο θα αφορά τους ισχυρισμούς υγείας του άρθρου 13 (1) που 

αναφέρονται σε βότανα.  

4. Την 19η Οκτωβρίου 2010, εκδόθηκε η τρίτη παρτίδα γνωμοδοτήσεων της EFSA που 

αφορά ισχυρισμούς υγείας του άρθρου 13 (1) του Καν. (ΕΚ) 1924/2006. 

Συνολικά η EFSA έχει ήδη προχωρήσει στην αξιολόγηση 1745 ισχυρισμών υγείας σε 

τρεις σειρές γνωμοδοτήσεων :  

α) 1η σειρά γνωμοδοτήσεων – Οκτώβριος 2009, αφορά 94 γνωμοδοτήσεις για 523 

ισχυρισμούς υγείας του άρθρου 13 (1), 

β) 2η σειρά γνωμοδοτήσεων – Φεβρουάριος 2010, αφορά 31 γνωμοδοτήσεις για 416 

ισχυρισμούς υγείας του άθρου 13 (1), 
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γ) 3η σειρά γνωμοδοτήσεων – Οκτώβριος 2010, αφορά 75 γνωμοδοτήσεις για 808 

ισχυρισμούς υγείας του άθρου 13 (1) 

Σχετικές πληροφορίες για τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας υπάρχουν 

αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ, η οποία επικαιροποιείται με τα νέα 

δεδομένα. 

6.17.  Πρόταση Κανονισμού για την παροχή πληροφοριών 

για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (νέα 

διατροφική επισήμανση) 

6.17.1. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας 

σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων, βρίσκεται σε συζήτηση στα Ευρωπαϊκά 

Κοινοτικά Όργανα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιου της Ε.Ε.) η «Πρόταση 

Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου και του Συμβουλίου για την παροχή 

πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές». 

Την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της  1ης ανάγνωσης της 

Πρότασης Κανονισμού για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 

καταναλωτές από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου εισάγονται 

σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της Πρότασης Κανονισμού της 

Επιτροπής. Περιληπτικά αναφέρεται ότι ψηφίστηκε η υποχρεωτική αναγραφή της 

χώρας καταγωγής/τόπου προέλευσης στο κρέας, πουλερικά, γαλακτοκομικά 

προϊόντα, νωπά οπωροκηπευτικά, λοιπά τρόφιμα που αποτελούνται από ένα 

συστατικό, κρέας πουλερικά και ψάρια όταν χρησιμοποιούνται ως συστατικό σε 

μεταποιημένες τροφές, κ.α.  

Η Ελλάδα στις συνεδριάσεις της Ομάδας εργασίας ήταν από τις χώρες που 

υποστήριξαν θερμά την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης για τα μη 

επεξεργασμένα τρόφιμα και για όλα τα ενός συστατικού προϊόντα. Επίσης 

υποστηρίχθηκαν και κρίνονται προς την σωστή κατεύθυνση οι ρυθμίσεις που 

προτείνονται από την Επιτροπή και αφορούν στην εθελοντική αναγραφή της χωράς 

προέλευσης/τόπου καταγωγής. Δηλαδή στην περίπτωση που η χώρα 

προέλευσης/τόπος καταγωγής που παρασκευάστηκε το τελικό προϊόν δεν είναι η ίδια 

με αυτή του πρωτεύοντος συστατικού τότε, η χώρα προέλευσης/τόπος καταγωγής 

του πρωτεύοντος συστατικού θα πρέπει επίσης να αναγράφεται στην επισήμανση.  

Το Δελτίο Τύπου με τα σημαντικότερα σημεία του σχετικού ψηφίσματος έχει ως εξής :  

<<ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σαφείς κανόνες για τις ετικέτες των τροφίμων 

Οι ετικέτες των τροφίμων θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά 

συγκεκριμένες πληροφορίες για τα θρεπτικά (και μη) συστατικά τους καθώς 

και συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία, υπογράμμισε το ΕΚ, εγκρίνοντας 

πρόταση νομοθεσίας για τη σήμανση των τροφίμων την Τετάρτη. Οι 

ευρωβουλευτές απέρριψαν ωστόσο πρόταση να χρησιμοποιηθούν χρώματα 

που θα αναδεικνύουν την περιεκτικότητα σε αλάτι, ζάχαρες και λίπη στα 

κατεργασμένα τρόφιμα. 

Στόχος του ΕΚ, που είχε ιδιαίτερα έντονη συζήτηση για το θέμα, είναι η 

καλύτερη δυνατή ενημέρωση και προστασία των καταναλωτών αλλά με τη 
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μικρότερη δυνατή γραφειοκρατική και οικονομική επιβάρυνση της βιομηχανίας 

τροφίμων. 

Η εισηγήτρια του ΕΚ, Renate Sommer (ΕΛΚ, Γερμανία) σημείωσε ότι "συνολικά 

είμαι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για ένα πολύ 

σημαντικό θέμα, όπως είναι η θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων για τις 

πληροφορίες που θα συνοδεύουν τα τρόφιμα. Με ικανοποίησε εξάλλου και η 

άρνηση της ολομέλειας να στηρίξει το σύστημα των χρωμάτων αλλά πιστεύω 

ότι, συνολικά, η πρόταση μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο". 

Υποχρεωτικές οι εμφανείς πληροφορίες  

Το ΕΚ στήριξε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναγραφή στη 

συσκευασία της περιεκτικότητας σε θερμίδες, λίπη, κορεσμένα λίπη, ζάχαρες 

και αλάτι καθώς και της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Θα πρέπει επίσης να 

αναγράφεται σε άλλο σημείο της ετικέτας η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, ίνες 

και τα λεγόμενα "τρανς"-λιπαρά. Για την καλύτερη ενημέρωση των 

καταναλωτών οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται με ομοιογενή τρόπο, 

ως περιεκτικότητα ανά 100 γραμμάρια ή 100 ml. 

Κόκκινο στα "φανάρια" 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών απέρριψε την πρόταση των 

Σοσιαλιστών, των Πρασίνων και της Αριστεράς για την εισαγωγή συστήματος 

"φαναριών" που θα καθιστούσε υποχρεωτική τη σήμανση των τροφίμων με 

πράσινο, πορτοκαλί ή κόκκινο στη συσκευασία, ως ένδειξη αντίστοιχα 

χαμηλής, μέσης ή υψηλής περιεκτικότητας σε αλάτι, λίπη και ζάχαρες. 

Αντιστοίχως απερρίφθη και η πρόταση να επιτραπεί σε όποιο κράτος μέλος 

επιθυμεί να επιβάλλει τέτοιο σύστημα στο έδαφός του. 

Νέα μέτρα για την αναγραφή της χώρας προέλευσης 

Ήδη σήμερα σε ορισμένα τρόφιμα, όπως το βοδινό κρέας, το μέλι και το 

ελαιόλαδο πρέπει να αναγράφεται τη χώρα προέλευσής τους και τώρα το ΕΚ 

ψήφισε να επεκταθεί αυτό σε όλα τα είδη κρέατος, τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά και άλλα προϊόντα που έχουν ένα 

και μόνο συστατικό. Ειδικά για το λευκό και κόκκινο κρέας και τα ψάρια, η 

χώρα προέλευσης θα πρέπει να αναγράφεται ακόμα και όταν αυτά αποτελούν 

μόνο μέρος των συστατικών ενός κατεργασμένου προϊόντος, κάτι που όμως 

μπορεί να αποτελέσει προηγουμένως το αντικείμενο μελέτης σκοπιμότητας. 

Ειδικά για το κρέας θα πρέπει να σημειώνεται ο τόπος γέννησης, ανάπτυξης 

και σφαγής του ζώου (που μπορεί να μη συμπίπτουν), ενώ θα πρέπει επίσης 

να σημειώνεται αν στη σφαγή το ζώο ήταν αναισθητοποιημένο ή όχι. 

Το "προφίλ" διατηρείται 

Η ολομέλεια αποφάσισε επίσης, με πλειοψηφία μίας ψήφου, να διατηρήσει το 

λεγόμενο "προφίλ θρεπτικών συστατικών" παρά την αρνητική εισήγηση της 

αρμόδιας επιτροπής του ΕΚ. Το "προφίλ" έχει κατηγορηθεί ως 

αντιεπιστημονικό αλλά για άλλους παραμένει απαραίτητο για να είναι δυνατόν 

να αποδοθούν σε ένα τρόφιμο ευεργετικές συνέπειες για την υγεία. 

Εξαίρεση των μη συσκευασμένων τροφίμων και των οινοπνευματωδών 
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Το ΕΚ επιθυμεί τα τρόφιμα που δεν πωλούνται συσκευασμένα, όπως για 

παράδειγμα το κρέας από κρεοπωλείο καθώς και τα χειροποίητα προϊόντα 

πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σε ότι αφορά τα οινοπνευματώδη, η πλειοψηφία 

του ΕΚ στήριξε την εξαίρεσή τους από τους προτεινόμενους κανόνες για τη 

σήμανση των θρεπτικών συστατικών. Ωστόσο αυστηροί κανόνες επιβάλλονται 

στα λεγόμενα "μικτά" οινοπνευματώδη ή "alcopop" με πρόσθετη σύσταση να 

μην πωλούνται στα ράφια των αναψυκτικών. 

Επόμενα βήματα 

Η τελική ψηφοφορία έληξε με αποτέλεσμα 559 ψήφους υπέρ, 54 κατά και 32 

αποχές. Ωστόσο το σχέδιο δεν αναμένεται να λάβει άμεσα την έγκριση του 

Συμβουλίου κι έτσι θεωρείται εξαιρετικά πιθανόν να επιστρέψει στο ΕΚ για 

δεύτερη ανάγνωση. Όταν, τελικά, υιοθετηθεί, θα δοθεί τριετής διορία στη 

βιομηχανία τροφίμων να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις της ενώ οι μικρότερες 

επιχειρήσεις, με λιγότερους από 100 εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών 

μικρότερο των 5 εκατομμυρίων ευρώ θα λάβουν πενταετή διορία.>> 

6.17.2. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2010, η Βελγική Προεδρία είχε προγραμματίσει άτυπη 

συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας με θέμα την «Χώρα καταγωγής» στην επισήμανση 

των τροφίμων. Για την πρόοδο της συζήτησης η Βέλγικη Προεδρία συνέταξε 

ερωτηματολόγιο σχετικό με το θέμα. Με αφορμή το εν λόγω ερωτηματολόγιο, 

καταγράψαμε και γνωστοποιήσαμε επίσημα στον ΕΦΕΤ τις θέσεις μας για το εν λόγω 

θέμα, το οποίο προφανώς και συνδέεται και με την ισχύουσα παρατύπως απόφαση 

του ΕΛΟΓΑΚ περί αναγραφής της χώρας καταγωγής και στα προϊόντα κρέατος. 

Συγκεκριμένα απαντήσαμε τα εξής :  

<<Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2010                     Αριθμ. Πρωτ : 832/2010  
 

Προς κ. Αθ. Ράικο 

          Διευθ. Αξιολόγησης και Εγκρίσεων ΕΦΕΤ 
 

Σας παραθέτουμε τις απόψεις του Συνδέσμου μας, απαντώντας στο σχετικό 

ερωτηματολόγιο, αναφορικά με το θέμα της αναγραφής της χώρας 

καταγωγής/προέλευσης, στην επισήμανση των προϊόντων κρέατος. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
 

Γενικές αρχές 

1.  Ποιός θα πρέπει να είναι ο κύριος σκοπός της επισήμανσης  

προέλευσης? 

       α) αποτρέπει τον καταναλωτή να καθοδηγηθεί κάπου λανθασμένα 

       β) επιβεβαιώνει την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος; 

       γ) επιτρέπει στον καταναλωτή να επιλέξει προϊόντα με βάση την  

προέλευσή τους; 

2. Μέχρι ποιό σημείο οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για την επισήμανση 

της προέλευσης; 

Θεωρούμε ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται διαρκώς και περισσότερο και σε 

βάθος για την προέλευση, μόνο των τροφίμων ενός συστατικού. 
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3.  Είναι οι ισχύουσες προβλέψεις στην επισήμανση προέλευσης αρκετές 

ή υπάρχει η ανάγκη  ανάπτυξης επιπρόσθετων απαιτήσεων στην 

επισήμανση προέλευσης; 

      Πιστεύουμε ότι οι ισχύουσες προβλέψεις στην επισήμανση είναι αρκετές 

και συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης επιπρόσθετων απαιτήσεων. 

 4.  Αν υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης επιπρόσθετων απαιτήσεων, πρέπει η 

φύση αυτών να είναι προαιρετική ή υποχρεωτική και σε ποιές 

περιπτώσεις; 

      Αν υπήρχε η ανάγκη, τότε αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι 

υποχρεωτικό για τα τρόφιμα ενός συστατικού. 

5. Αν η επισήμανση προέλευσης, γίνει υποχρεωτική για συγκεκριμένα 

προϊόντα, ποιά θα είναι η κατάσταση για τις ακόλουθες κατηγορίες; Θα 

είναι εφικτές, αξιόλογες (κόστος/κέρδος) και ενδυναμωμένες; 

     α) κρέας (εκτός μοσχαριού) : εφικτή 

     β) κρέας σαν συστατικό : ανέφικτη 

     γ) ψάρι σαν συστατικό : ανέφικτη 

     δ) γάλα : εφικτή 

     ε) γάλα σαν συστατικό στα γαλακτοκομικά προϊόντα : ανέφικτη 

    στ) όχι επεξεργασμένα τρόφιμα : εφικτή 

      ζ) μονοσύστατα τρόφιμα : εφικτή 

            η) πρωτεύοντα συστατικά (παρουσιάζουν περισσότερο από το 50% του 

φαγητού) : ανέφικτη 

6.  Πως πρέπει οι πιθανές νέες προβλέψεις στην επισήμανση προέλευσης  

να διατυπωθούν με συγκεκριμένη κοινοτική νομοθεσία, ιδιαίτερα στον 

Καν. ΕΚ 509/2006 των γεωργικών προϊόντων σαν εγγυημένα 

παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα και στον Καν. ΕΚ 510/2006  στην 

προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και προστασίας της 

προέλευσης για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα; 

Μετά την ονομασία κάθε προϊόντος παραδοσιακού ιδιότυπου ή ΠΓΕ /ΠΟΠ 

να αναγράφεται ο τόπος προέλευσης. Ότι ισχύει δηλαδή και τώρα με βάση 

τους κανονισμούς αυτούς. 

7. Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να αποφασιστεί η αναγκαστική 

επισήμανση προέλευσης για ορισμένα προϊόντα, ή πρέπει η απόφαση 

να βασίζεται σε μία έκθεση ή μία εκτίμηση; 

      Εκτιμούμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για έκδοση έκθεσης ή εκτίμησης για 

αναγραφή της προέλευσης σε ορισμένα τρόφιμα. Τυχόν νέα Νομοθεσία 

πρέπει να είναι ξεκάθαρη και σαφής για τα προϊόντα στα οποία θα 

αποφασιστεί να εφαρμοστεί. 

8. Σε περίπτωση επιπρόσθετων αναγκαστικών απαιτήσεων για την 

επισήμανση προέλευσης, πρέπει να υιοθετηθούν σε έναν οριζόντιο 

κανονισμό ή σε κάθετη νομοθεσία όπως ήταν μέχρι τώρα; 

Είναι προτιμότερη μία κάθετη νομοθεσία, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. 

9. Αν η επισήμανση προέλευσης γίνει υποχρεωτική για συγκεκριμένα 

φαγητά, ποιά θα είναι η επίπτωση: 
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     α) στην εσωτερική αγορά; 

     β) στο διεθνές εμπόριο και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου; 

           Και στις δύο περιπτώσεις, α και β, αύξηση κόστους προϊόντων, με 

συνέπεια την αύξηση της τιμής τους, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας θα 

μετακυληθεί στους καταναλωτές. Παράλληλα, θα υπάρξει αθέμιτος 

ανταγωνισμός μεταξύ των προϊόντων παραγωγής σε διαφορετικά κράτη – 

μέλη Ε.Ε. 

Συγκεκριμένες διατάξεις: 

 1.   α)  Πως θα αποφευχθεί μία υπερβολική επιβάρυνση στους 

επιχειρηματίες; 

           Η υπερβολική επιβάρυνση στους επιχειρηματίες θα αποφευχθεί όταν η 

αναγραφή προέλευσης εφαρμοστεί μόνο στα τρόφιμα ενός 

συστατικού. 

       β)  Ποιά στοιχεία μπορούν να φέρουν περισσότερη ελαστικότητα 

στην εφαρμογή της  επισήμανσης προέλευσης σε ορισμένα 

προϊόντα; 

             Η ιχνηλασιμότητα στα επεξεργασμένα προϊόντα που δεν αποτελούνται 

από ένα μόνο συστατικό, καθιστά περισσότερο ελαστική την εφαρμογή 

της επισήμανσης προέλευσης. 

2.  γ)   Στην περίπτωση τροφίμου με συστατικά από διαφορετική χώρα 

προέλευσης, υπάρχει η ανάγκη να  προσδιοριστεί η διαφορετική 

προέλευση αυτών των συστατικών; 

Όχι.  

     δ)  Ποιά λύση μπορεί να βρεθεί ώστε να έχουμε ένα λειτουργικό 

σύστημα ακόμα κι αν είναι συχνές οι εφοδιαστικές αλυσίδες ή 

είναι απλό συστατικό προερχόμενο από διαφορετική 

προέλευση;(πχ. φρουτοχυμοί, καφές κλπ) 

           Το λειτουργικό σύστημα θα είναι εφικτό μόνο για τα τρόφιμα ενός 

συστατικού. 

3.  ε)  Μπορεί η δήλωση της προέλευσης να οριοθετηθεί σε μία αναφορά 

που να προσδιορίζει EE/ εκτός EE;  

       Όχι στις περιπτώσεις που η προέλευση είναι και από ΕΕ και εκτός ΕΕ. 

Στην περίπτωση αυτή αρκεί η αναγραφή της ΕΕ. 

στ)  Για όλα τα προϊόντα; Για κάποιες κατηγορίες προϊόντων ; Σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις (συχνές αλλαγές εφοδιασμού); ή 

μπορεί η ένδειξη προέλευσης να απλουστευθεί με άλλο τρόπο; 

     Μόνο για τα τρόφιμα ενός συστατικού. 

4.  Στην περίπτωση του κρέατος και όπου η επισήμανση προέλευσης είναι 

υποχρεωτική, είναι αναγκαίο να τονίσουμε το μέρος όπου το ζώο 

γεννήθηκε, ανατράφηκε και σφαγιάστηκε για: 

    - το κρέας αυτό καθ’ αυτό; ΝΑΙ 

         - το κρέας σαν συστατικό;  ΟΧΙ 
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5.  Μία συνταγή ονοματίζει, μια παραγωγική διαδικασία  ή εμπειρία, 

αποτελεί  μια ένδειξη προέλευσης; (πχ. Ζαμπόν Παρισιού, Λουκάνικα 

Φρανκφούρτης κλπ) 

Μόνο στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται στην ονομασία ενός 

τροφίμου η λέξη ΄΄τύπου΄΄, κατανοούμε ότι αυτό δεν παράγεται στην 

χώρα που αναγράφεται αλλά, ακολουθεί μόνο μία ανάλογη παραγωγική 

διαδικασία. 

Συνοψίζοντας, πιστεύουμε ότι η αναγραφή της χώρας καταγωγής/προέλευσης 

είναι εφικτή μόνο στα τρόφιμα ενός συστατικού και δεν είναι πρακτικά 

εφαρμόσιμη όταν αναφερόμαστε στα βασικά τρόφιμα ως συστατικά. 

Φυσικά η αναγραφή πρέπει να είναι υποχρεωτική στα προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ, στα 

προϊόντα που κάνουν αναφορά σε καταγωγή ακόμα και αν δεν είναι ενός 

συστατικού και σε όσα ενδεχομένως να προκαλούν παραπλάνηση του 

καταναλωτή. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει επιπρόσθετα να αποδεικνύεται η 

αναγραφόμενη προέλευση. 

      Στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.>> 

6.18. Κώδικας Ορθής Υγιεινής Πρακτικής 

Με το υπ΄ αριθμ. 7428/28.5.2010 έγγραφο του ΕΦΕΤ μας ζητήθηκε να του 

αποστείλουμε επικαιροποιημένο σχέδιο Οδηγού Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής για 

τις επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος ο οποίος βάσει του Καν. 882/2004 εκπονείται 

από Συνδέσμους και εγκρίνεται από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές, πράγμα το οποίο 

πράξαμε. Το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα. 

                6.19. Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών προϊόντων 

Με το διττό στόχο της πάταξης του «παραεμπορίου» κρέατος και της ευρέως 

διαδεδομένης πρακτικής των «ελληνοποιήσεων» κτηνοτροφικών προϊόντων, η 

αρμόδια Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μιλένα Αποστολάκη 

προχώρησε στην εφαρμογή του μητρώου εμπόρων - εισαγωγέων κρέατος και 

κρεοπωλών (λιανική πώληση).  

Σύμφωνα με εντολή που έδωσε στον ΕΛΟΓΑΚ, αναρτήθηκε στις 23/11/2010   στο 

διαδίκτυο, λίστα με τους 1099 εμπόρους κρέατος και 6.171 κρεοπώλες που 

λειτουργούν νόμιμα στη χώρα μας, καταβάλλουν την ειδική εισφορά του 0,20 % στην 

ανά κιλό αξία των ειδών κρέατος (εγχώριων και εισαγομένων) υπέρ του ΕΛΟΓΑΚ και 

υπόκεινται στους νομοθετημένους ελέγχους. Δηλαδή, όλους εκείνους που διαθέτουν 

γραφεία - έδρες επιχειρήσεων ή κρεοπωλεία  και εκδίδουν νόμιμα παραστατικά. 

Ουσιαστικά πρόκειται για το πρώτο έγκυρο και ουσιαστικό Μητρώο εμπόρων- 

εισαγωγέων κρέατος και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης κρεάτων (κρεοπώλες).  

Η παρέμβαση αυτή αποτελεί μια τομή στο κύκλωμα εμπορίας κρέατος με στόχο την 

πάταξη του παραεμπορίου και των ελληνοποιήσεων, τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς 

ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και κυρίως στην προστασία του Έλληνα 

καταναλωτή. 

Για όσους εντοπιστούν από τους επισταμένους ελέγχους να προβαίνουν σε εμπορία 

κρέατος και δεν περιλαμβάνονται στη λίστα-μητρώο του ΕΛΟΓΑΚ, η οφειλή θα 

τοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο διάθεσης των εντόκων γραμματίων του 
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Ελληνικού Δημοσίου και θα βεβαιώνεται από τον ΕΛΟΓΑΚ στην αρμόδια Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του οφειλέτη.  

Το «Μητρώο Εμπόρων- Εισαγωγέων Κρέατος  και Κρεοπωλών» περιλαμβάνει σε 

διακριτές κατηγορίες τους εμπόρους- εισαγωγείς κρέατος και τους κρεοπώλες- 

πρώτους αγοραστές κρέατος και  είναι αναρτημένο στην αρχική σελίδα του 

διαδικτυακού τόπου του ΕΛΟΓΑΚ (www.elog.gr). Στις προβλεπόμενες κατηγορίες τα 

φυσικά και νομικά πρόσωπα εμφανίζονται ανά νομό άσκησης των δραστηριοτήτων 

τους και με αλφαβητική σειρά. 

 Η κ. Αποστολάκη δήλωσε ότι η επικαιροποίηση των στοιχείων θα γίνεται σε 

πραγματικό χρόνο (online) με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με τα στοιχεία της βάσης 

δεδομένων που τηρεί ο ΕΛΟΓΑΚ. Έτσι θωρακίζεται ουσιαστικά η αγορά κρέατος από 

δραστηριότητες που κινούνται στο περιθώριο της έννομης τάξης και προκαλούν 

αθέμιτο ανταγωνισμό.  

Με την παρέμβαση αυτή εξασφαλίζεται η ενημέρωση των ενδιαφερομένων και 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για παρατηρήσεις και ενστάσεις που θα συμβάλλουν 

στη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.  

Το έργο αυτό συγκαταλέγεται στο «οπλοστάσιο» του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια που 

πραγματοποιείται υπέρ της διαφανούς διαχείρισης των ζητημάτων που αφορούν στον 

κρίσιμο τομέα της κτηνοτροφικής παραγωγής της χώρας. 

Παρά την ψήφιση του Ν. 3955/15-4-2011, εκκρεμεί η έκδοση Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Νόμου.  

         6.20. Κατάθεση απόψεων επί σχεδίου πρότασης για την 

αναμόρφωση του συστήματος επιβολής μέτρων και 

κυρώσεων κατ΄ εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 882/2004 

στα πλαίσια προκαταρτικής διαβούλευσης 

Όπως μας ενημέρωσε ο ΕΦΕΤ,  με την υπ΄ αριθμό ΔΥ1δ/41247/20.4.2011 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστάθηκε ομάδας 

εργασίας (με εκπροσώπους όλων των σχετικών υπηρεσιών) για την αναμόρφωση του 

συστήματος επιβολής μέτρων και κυρώσεων κατ΄ εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 882/2004. 

Η ομάδα έχει ως έργο την μελέτη των αδυναμιών των υφισταμένων συστημάτων 

επιβολής μέτρων και κυρώσεων και τη διατύπωση προτάσεων σχετικά με ένα νέο 

νομοθετικό πλαίσιο που θα προβλέπει την επιβολή μέτρων σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης και την θέσπιση κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις για ένα κατά το 

δυνατόν ενιαίο, αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό σύστημα κυρώσεων, 

στις περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας  για τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, την 

υγεία και την προστασία των ζώων και των φυτών. 

Βάσει αναφοράς για περαιτέρω επεξεργασία αποτελεί το κείμενο πρότασης που 

υπεβλήθη από την προηγούμενη ομάδα εργασίας, η οποία λειτούργησε το 2010. 

Στα πλαίσια της προκαταρτικής διαβούλευσης και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

απόψεις των ενδιαφερόμενων επαγγελματικών οργανώσεων, ενημερώσαμε όλα τα 

μέλη μας, προκειμένου να συντάξουμε και να αποστείλουμε στον ΕΦΕΤ τις απόψεις 

μας.  

http://www.elog.gr/


                                                         
                                                                        ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010-2011 

61 

6.21.  Εργατικά 

6.21.1. Με αφορμή πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε αλλαντοβιομηχανία – μέλος 

μας, μετά από καταγγελία εργαζομένου, για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 

7 της υπ΄ αριθμ. 135/22.10.2008 κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των 

εργατοτεχνιτών – τριών Αλλαντοβιομηχανίας, η οποία προέβλεπε παροχή σε είδος (3 

κιλά κρέας στους έγγαμους εβδομαδιαίως, 2 κιλά εβδομαδιαίως στους άγαμους και 1 

κιλό αλλαντικά εβδομαδιαίως) και όχι σε χρήμα και προκειμένου να αποφευχθούν 

περαιτέρω προβλήματα και εμπλοκές προβήκαμε σε άμεση καταγγελία της Σ.Σ.Ε. και 

προσκλήθηκαν σε διαπραγμάτευση οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ, ΣΕΒΒΕ, Συνδ. 

Αλλαντοποιών Β. Ελλάδος, ΓΕΣΕΒΕ και Πανελλ. Ομοσπ. Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος, 

στις 15/6/2010 στα γραφεία του ΣΕΒΕΚ. 

Το θέμα που προτείναμε προς διαπραγμάτευση ήταν η τροποποίηση – αναδιατύπωση 

της παραγράφου 7 της ισχύουσας με αριθμό 135/22.10.2008 Σ.Σ.Ε. και συγκεκριμένα 

η ρητή πλέον πρόβλεψη ως εναλλακτικής δυνατότητας της χορήγησης των 

προβλεπόμενων παροχών σε χρηματικό αντίτιμο. 

Σε πνεύμα κατανόησης και μετά από ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων, επήλθε 

συμφωνία με την υπογραφή τροποποιητικής Σ.Σ.Ε. 

6.21.2. Την υπογραφή νέας κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) για τους 

όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών – τριών Αλλαντοβιομηχανίας όλης 

της χώρας συμφώνησαν από 22/12/2010 οι ΣΕΒ, ΣΕΒΕΚ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΒΒΕ, με την 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος (ΠΟΕΚ). 

Με δεδομένο το κλίμα συνεννόησης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και 

προκειμένου να αποφευχθούν χρονοβόρες διαδικασίες εμπλοκής του Οργανισμού 

Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) επιλέγει η λύση της άμεσης διαπραγμάτευσης, 

όπως άλλωστε είχε γίνει και για την προ μηνών (15/6/2010) τροποποίηση της τότε 

ΣΣΕ. 

Η παρούσα ΣΣΕ προβλέπει για τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και 

των ημερομισθίων που έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2009, αύξηση  

α) από 1/7/2011 όση η ετήσια μεταβολή του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 

2010 και  

β) από 1/7/2012 όση η ετήσια μεταβολή του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 

2011. 

Ευρωπαϊκός πληθωρισμός είναι το ποσοστό της μέσης ετήσιας μεταβολής, έναντι του 

προηγούμενου έτους, του εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ευρωζώνης, 

όπως αυτός ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). 

Η παρούσα ΣΣΕ προβλέπει επίσης την διατήρηση της καταβολής των επιδομάτων 

Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και Αδείας όπως και η Εθνική Γενική Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας, καθώς και τις ρυθμίσεις που ίσχυαν πριν για την δυνατότητα 

καταβολής του γεύματος και του κρέατος, σε χρηματικό αντίτιμο. 
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6.22.  Συμμετοχή σε Ημερίδες - Εκδηλώσεις 

6.22.1. Ο ΣΕΒΕΚ συμμετείχε :  

- Στη 2η Έκθεση και στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο για το κρέας και τα 

προϊόντα του «από το στάβλο στο πιάτο», Εκθεσιακό Κέντρο πρώην 

Ανατολικού Αεροδρομίου Αθηνών, 24-26 Σεπτεμβρίου 2010  

- Στην 24η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων – Ποτών – Τεχνολογίας I.F.D.T.EX. 2011, η 

οποία πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO, στον 

Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα, από τις 11 έως 

και τις 14 Φεβρουαρίου 2011.  

Τον χώρο του περιπτέρου πλαισίωναν: 

• 6 Banners με εκτύπωση σε μουσαμά διαστάσεων 1μ.Χ2μ. κατασκευασμένα 

για την προβολή του Συνδέσμου.  Τα Banners αποτελούσαν 2 τρίπτυχα, 

ικανά να χρησιμοποιηθούν και αυτόνομα, ανεξάρτητα το κάθε ένα από τα 

υπόλοιπα, με τις εξής ενότητες – μότο:  

«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ & 

ΓΕΥΣΗ» 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ» 

«ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΧΡΟΝΩΝ»  

• ένα κατάλληλα διακοσμημένο Reception Desk με έντυπο υλικό του 

Σ.Ε.Β.Ε.Κ. και εταιριών – μελών το οποίο υποστηρίζονταν από 

γραμματειακή υποστήριξη για την ενημέρωση του κοινού   

• τραπέζι συναντήσεων με 6 καρέκλες στο οποίο υπήρχε η δυνατότητα 

συναντήσεων εκπροσώπων των μελών του Σ.Ε.Β.Ε.Κ. με ενδιαφερόμενους 

επιχειρηματίες, 

• επαγγελματικό ψυγείο με βιτρίνα και αποθηκευτικό χώρο για την έκθεση 

και προβολή μεγάλης ποικιλίας προϊόντων των μελών   

• πάγκος εργασίας για την προετοιμασία των προϊόντων που προσφέρονταν 

για γευσιγνωσία   

• και πάγκο ψησίματος κρέατος με επαγγελματία ψήστη για μπιφτέκια, 

λουκάνικα, κ.λπ. 

Στο ψυγείο προβλήθηκαν ισότιμα όλα τα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος που 

έστειλαν οι εταιρίες - μέλη Συνδέσμου.  Διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό 

υλικό σε folder, που σχεδιάστηκε ειδικά για την έκθεση, με πληροφορίες για 

τον Σύνδεσμο καθώς και για τα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος, όπως η 

ιστορία τους, η θρεπτική τους αξία, ενημέρωση για τη διαδικασία παρασκευής 

τους και χρήσιμες συμβουλές για την επιλογή των προϊόντων και τη σωστή 

χρήση τους.   

Επίσης διανεμήθηκαν ενημερωτικά έντυπα των μελών του Συνδέσμου, που μας 

παραδόθηκαν στην Έκθεση. 

Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να γευθούν ποικιλία εκλεκτών 

αλλαντικών, καθώς και φρεσκοψημένα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος, όπως 

βοδινά μπιφτέκια και διαφόρων τύπων λουκάνικα απευθείας από την 

ψησταριά που υπήρχε στο περίπτερο. 
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Οι εταιρίες οι οποίες συμμετείχαν με προϊόντα ή και έντυπα ήταν: 

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

CRETA FARM SA 

BRELLE Α.Ε. 

BELLISSIMO – Π.ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε. 

ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε. 

 

Το περίπτερο επισκέφθηκαν επιχειρηματίες του κλάδου των προϊόντων 

επεξεργασίας κρέατος, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την δράση του ΣΕΒΕΚ και 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εγγραφή τους στο Σύνδεσμο.  Το 

επισκέφθηκαν επίσης πλήθος εκπροσώπων σούπερ μάρκετ, ξενοδοχείων, 

εστιατορίων, κ.λπ. οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για την προμήθεια των 

προϊόντων τα οποία δοκίμασαν, αλλά και καταναλωτές, οι οποίοι 

ενημερώθηκαν για την διατροφική αξία των προϊόντων επεξεργασίας κρέατος.  

Μεταξύ των επισκεπτών του περιπτέρου ήταν: ο πρόεδρος του ΣΕΒΕΚ Κος 

Αλέκος Υφαντής, η Γεν. Γραμματέας Κα Δέσποινα Μπακιρλή, ο Κος Σπύρος 

Σκαρίμπας, Μέλος Συμβουλευτικής Επιτρ. Τεχν. Εμπειρογνωμόνων ΣΕΒΕΚ, η 

Βουλευτής Κέρκυρας, Κα Αγγελική Γκερέκου, η Κα Μαρία Λόη, Γαστρονόμος – 

Συγγραφέας – Παρουσιάστρια Τηλεοπτικών Εκπομπών Μαγειρικής, ο Κος 

Νικόλαος Κατσαρός, Διευθ.Έρευνας του Ινστιτούτου Δημόκριτος, ο Κος Σπύρος 

Ραμαντάνης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας στη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & 

Διατροφής, η Σχολή Μαγείρων Αναβύσσου του Ο.Τ.Ε.Κ.-Οργανισμός 

Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.  Επίσης επισκέφτηκαν το περίπτερο 

εκπρόσωποι των Εταιριών, ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ, ΖΑΒΒΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΕΒΕ, 

ΠΑΣΣΙΑΣ Ε.Γ. ΑΒΕΕ, ΝΑΝΟΣ Ι.&ΣΙΑ ΑΕΒΕ, ΒΙΟΚΟΣ Α.Ε., EMBUTIDOS MONELLS 

S.A., ΣΤΟΧΟΣ-ΛΕΟΝΤΖΙΔΗΣ Α.Ε., κ.λπ.   

Τα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος τα οποία δεν καταναλώθηκαν 

προσφέρθηκαν στον Οργανισμό «το Χαμόγελο του Παιδιού», αμέσως μετά τη 

λήξη της έκθεσης.  

- Ενημέρωσε τις επιχειρήσεις – μέλη του για την διεθνή έκθεση  τροφίμων – 

ποτών  Anuga 2011 που θα πραγματοποιηθεί στη Κολωνία  –  Γερμανία, από  

8-12/10/2011. 

6.22.2. Ο ΣΕΒΕΚ συμμετείχε στην Ημερίδα με θέμα :  <<Πως λειτουργεί η 

εφοδιαστική αλυσίδα κρέατος>> το Σάββατο 26/2/2011 στο Ανατολικό Αερολιμένα 

Αθηνών. 

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. 

Ο ΣΕΒΕΚ ενημέρωσε τα μέλη του : 

- για την εκδήλωση για τον εορτασμό της ένταξης από την UNESCO της 

Μεσογειακής Διατροφής (μέρος της οποίας είναι η Ελληνική Διατροφή), στον 

κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, που 

πραγματοποιήθηκε στις 30 και 31 Μαΐου 2011 (διάρκειας 2 ημερών για περισσότερη 

δημοσιότητα και αξιοποίησή της από τις συμμετέχουσες εταιρίες ) στον ανοιχτό χώρο 

της Πλατείας Κλαυθμώνος. 
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- Για την ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα <<Παρουσίαση ερευνητικών 

αποτελεσμάτων για τη Βιομηχανία Τροφίμων>> που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 

Απριλίου 2011. 

- Για το σεμινάριο <<Απεντομώσεις, Μυοκτονίες, Απολυμάνσεις>> που 

πραγματοποιήθηκε στις 8, 9 και 10 Απριλίου  2011  στην Αθήνα. 

6.23.  Γενική ενημέρωση - Παρεμβάσεις 

6.23.1. 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.  

6.23.2.  Ενημέρωση για την Οδηγία 2009/163/ΕΕ που αφορά σε τροποποίηση της 

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

6.23.3.  Ενημέρωση για το 29/3/2010 δελτίου τύπου του ΥπΑΑΤ για την απλοποίηση 

της διαδικασίας αδειοδότησης, ίδρυσης και λειτουργίας των 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. 

6.23.4. Ενημέρωση για δελτίο τύπου του ΥπΑΑΤ με θέμα ΄΄ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ 

ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΟΣ΄΄΄ 

6.23.5. Ενημέρωση για την Θεατρική παράσταση για την παιδική παχυσαρκία με 

τίτλο ΄΄η Αλίκη στη χώρα των ..γευμάτων΄΄ που παίχθηκε στο θέατρο 

ΟΡΦΕΑΣ. 

6.23.6. Ενημέρωση για την διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης στην υγιεινή 

τροφίμων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. 

6.23.7. Ενημέρωση για την δημοσίευση της Οδηγίας 2010/69/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ 

L279/23.10.2010) για την τροποποίηση της Οδηγίας 95/2/ΕΚ για τα 

πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών και η Οδηγία 

2010/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 

277/21.10.2010) για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/84/ΕΚ σχετικά με 

τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην 

των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών.  

6.23.8. Ενημέρωση για την επιχειρηματική αποστολή στη Λευκωσία που 

συνδιοργάνωσαν ο Παναλλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), ο Σύνδεσμος 

Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης 

(ΣΕΚ) στις 7 – 8/2/2011. 

6.23.9. Παρακολούθηση και ενημέρωση του πράσφατου διατροφικού σκανδάλου 

διοξινών στη Γερμανία.  

6.23.10. Ενημέρωση για τον Οδηγό αγοράς του περιοδικού Meat Place.   

6.23.11. Ενημέρωση κινήτρων για την εισαγωγή κρέατος στην Αίγυπτο. 

6.23.12. Ενημέρωση για τα κουπόνια καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 

 


