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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 5/4/2012.  

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 2011 και του έτους 2012 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. 

Η υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τις 

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

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

των βέλτιστων αποδεκτών λύσεων.  

Είναι φυσικό σε μια πολυφωνική κοινωνία να διατυπώνονται ορισμένες φορές 

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

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

αντιπαράθεση.   

3. Οργανωτική δομή - Πρόσωπα  

3.1. Γενική Συνέλευση 

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

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

κάθε ζήτημα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου.   

Ειδικότερα :  

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

Επιτροπή. 

- Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

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

προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο. 

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

συνολικό προϋπολογισμό για τη νέα περίοδο. 

- Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού. 

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

Καταστατικό και το νόμο διαδικασία, απαρτία και πλειοψηφία.  

3.2. Διοίκηση 

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές και ορίζει τη 

διαμόρφωση της πολιτικής που πρέπει να ακολουθείται για την πραγματοποίηση των 

σκοπών του ΣΕΒΕΚ και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων – 

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

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

τον Σύνδεσμο. Επίσης συγκροτεί επιτροπές, συμβουλευτικές ομάδες και ομάδες 

εργασίες οι οποίες ορίζονται για να ερευνούν ειδικά θέματα.  

Στις 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 

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 :  
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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 

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  :  
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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 2011 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 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 2011 έως σήμερα, έχουν σταλεί 77 

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 2011 έως σήμερα, εστάλησαν 93 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. 

                   Ιστοσελίδα 

Ο Σύνδεσμος δημιούργησε ιστοσελίδα για την προβολή των δραστηριοτήτων του, την 

προβολή των προϊόντων του τομέα καθώς φυσικά και των επιχειρήσεων – μελών του. 

Το site www.sevek.gr διαθέτει ιδιαίτερο πεδίο για τις επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΒΕΚ, 

όπου παρατίθεται όλη η ενημέρωση για κάθε κλαδικό θέμα. 

 

 

 

 

http://www.sevek.gr/
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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 τον ρόλο και 

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 προς επιχειρήσεις – μέλη του. 

  5.2.  Επαφές 

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

παρεμβάσεις του για τη διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία 

περιβάλλοντος ευνοϊκού για την επιχειρηματική δραστηριότητα των μελών του. 

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

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

Τροφίμων, το Γ.Χ.Κ. και τον ΕΦΕΤ.  

Υποστηρίζει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις και προωθεί λύσεις.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                         
                                                                        ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 

11 

6. Δράσεις – Παρεμβάσεις ΣΕΒΕΚ 

Αναφέρονται στη συνέχεια οι σημαντικότερες δράσεις και παρεμβάσεις του ΣΕΒΕΚ, 

στην διάρκεια του παρελθόντος έτους 2011 μέχρι και σήμερα. 

 6.1. ΚΥΑ Ελέγχου κρέατος  

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή, θυμίζουμε ότι με την ΚΥΑ αριθμ. 322946/6.9.2007 

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

η οποία καταργήθηκε από την ΚΥΑ282441/3.4.2009,  θεσπίσθηκε από 14/9/2007 η 

τήρηση ισοζυγίων για το χοίρειο κρέας. 

Με το άρθρο 11 του Ν. 3698/26.9.08 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες 

διατάξεις» το ΥπΑΑΤ προχώρησε 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». 

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. 

Στις 13/10/2011, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2284 Β, η ΚΥΑ με την οποία ιδρύθηκε ο 

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα, στον οποίο συγχωνεύτηκε και ο 

ΕΛΟΓΑΚ.  

Τέλος, στις 3.2.2012 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 149 Β΄ η ΚΥΑ 412/8932 για την 

προέλευση - καταγωγή του κρέατος, την τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων και τις 

ζυγιστικές μηχανές των κρεοπωλείων.  

Σύμφωνα με το άρθρο 1, η νέα ΚΥΑ έχει ως σκοπό «τον έλεγχο της αγοράς κρέατος 

και την ενημέρωση του καταναλωτή μέσω: 

α) της υποχρέωσης χρήσης ζυγιστικών μηχανών σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης 

κρέατος 

β) της υποχρέωσης αναγραφής της καταγωγής – προέλευσης του κρέατος 

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

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

διακίνηση, εμπορία, τεμαχισμό, τυποποίηση, παραγωγή παρασκευασμάτων 

κρέατος, 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». 

Όσο αφορά την καταγωγή – προέλευση του κρέατος, η νέα ΚΥΑ ξεκαθαρίζει ότι 

είναι υποχρεωτική η αναγραφή σε κάθε σήμανση της χώρας γέννησης του ζώου, από 

το οποίο προέρχεται το κρέας. Το ίδιο συμβαίνει και για τα υποπροϊόντα, ενώ 
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εξαιρούνται τα κεφαλάκια αρνιών. Εξαιρούνται όμως τα παρασκευάσματα κρέατος, 

καθώς και τα προϊόντα με βάση το κρέας. 

Στα πουλερικά και τα κουνέλια χώρα καταγωγής θεωρείται η χώρα σφαγής. Στο 

κρέας ελληνικής εκτροφής (πάχυνση), βιολογικό, βόειο ποιότητας, αναγράφονται 

επιπλέον και οι αντίστοιχες σημάνσεις. 

Για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων όμως δίνεται ουσιαστικά δίχρονη παράταση, 

αφού στο προτελευταίο άρθρο αυτής της ΚΥΑ, ορίζεται πως καταργούνται οι 

προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις του 2009, που αφορούσαν το θέμα, «με 

εξαίρεση τις διατάξεις που αναφέρονται στην καταγωγή – προέλευση του κρέατος, η 

ισχύς των οποίων επεκτείνεται μέχρι 1/1/2014, οπότε ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες 

διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης».  

Να θυμίσουμε ότι σε εκείνες τις αποφάσεις, είχαν οριστεί ως σημάνσεις τα αρχικά 

ΕΛΛΗΝ. (για το ελληνικό κρέας), ΕΥΡ.ΕΝ. (για το κρέας κοινοτικής προέλευσης) και 

Τ.Χ. (για το κρέας τρίτων χωρών). 

Αρμόδιες υπηρεσίες για τους ελέγχους ορίζονται οι διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ – 

Δήμητρα. Η εποπτεία του συστήματος ελέγχου παραμένει στη Διεύθυνση Ζωικής 

Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, ενώ τα μηνιαία ισοζύγια αγορών και πωλήσεων των 

επιχειρήσεων θα τα τηρεί ο ΕΛΓΟ – Δήμητρα. 

Ο ΣΕΒΕΚ, δεν σταμάτησε στιγμή να παρακολουθεί το θέμα, ενημέρωσε τα μέλη του 

για όλα τα σχέδια των κειμένων και τις ΚΥΑ και εξέφρασε τις απόψεις και προτάσεις 

του για το περιεχόμενο αλλά και τη νομιμότητά τους, δεδομένου ότι ρυθμίζουν 

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.  

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, με υπόμνημά του απευθύνθηκε στην 

Κοινοτική Επίτροπο Γεωργίας κα Mariann Fischer Boel, ενώ 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. 

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες μας, η Γενική Δ/νση Φορολογίας & 

Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού αξιολόγησε την απάντηση 
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των ελληνικών Αρχών για το θέμα της επιβληθείσας εισφοράς στο κρέας και στο 

γάλα, εξακολουθεί να την κρίνει παράνομη και ζήτησε τελικές διευκρινήσεις μέχρι 

18/3/2012 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Συμπερασματικά, το έγγραφο της Commission τονίζει ότι :  

▪ Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι το σχέδιο τροποποίησης τον νόμου το 

οποίο διαβίβασαν οι ελληνικές αρχές φαίνεται ότι καλύπτει τις φορολογικές 

πτυχές τις οποίες επέκρινε η Επιτροπή στην προειδοποιητική επιστολή της. 

▪ Όσον αφορά στις μη φορολογικές πτυχές, η απάντηση των ελληνικών αρχών 

δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορέσουν οι υπηρεσίες της 

Επιτροπής να προβούν σε οριστική εκτίμηση σχετικά με τις δραστηριότητες 

του ΕΛΟΓΑΚ που σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές είναι η διεξαγωγή επίσημων 

ελέγχων. 

▪ Ωστόσο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι επίσης της άποψης ότι τα θέματα 

που σχετίζονται με τους επίσημους ελέγχους θα μπορούσαν να επιλυθούν αν οι 

εισφορές στο γάλα και το κρέας θεωρούνταν φόροι υπέρ του ΕΛΟΓΑΚ, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο εν λόγω οργανισμός δεν διενεργεί επίσημους ελέγχους. 

▪ Γι΄ αυτό οι ελληνικές αρχές θα πρέπει πρώτον να θεσπίσουν νόμο ή να 

εκδώσουν διοικητικό έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ο ΕΛΟΓΑΚ δεν μπορεί και 

δεν διενεργεί επίσημους ελέγχους κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 

1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και, δεύτερον, να ενημερώσουν σχετικά 

τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων. 

▪ Βάσει των προαναφερομένων, οι ελληνικές αρχές καλούνται, όσον αφορά τις 

φορολογικές πτυχές, να αποστείλουν στην Επιτροπή μέχρι 18/3/2011, 

χρονοδιάγραμμα ψήφισης του νομοσχεδίου και, όσον αφορά τους επίσημους 

ελέγχους, σχέδιο διοικητικού εγγράφου (ή νομοσχέδιο με το χρονοδιάγραμμα 

ψήφισής του) το οποίο προβλέπει ότι καμία από τις δραστηριότητες του 

ΕΛΟΓΑΚ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επίσημος έλεγχος κατά την έννοια της 

ανωτέρω διάταξης. 

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

Ένα από τα πάγια αιτήματα του ΣΕΒΕΚ, για την αναβάθμιση των άρθρων 88-91 του 

Κ.Τ.Π. λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και της καινοτομίας που έχει επέλθει στον 

κλάδο, οδεύει προς την επίλυσή του. 

Συγκεκριμένα, 

Με το συντονισμό του ΕΦΕΤ, συγκροτήθηκε στις 09/11/2010 Ομάδα εργασίας για την 

αναθεώρηση των άρθρων 88-91 του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών.  

Στην ομάδα συμμετείχαν εκπρόσωποι : 

• του ΕΦΕΤ (Κρέστος Βασίλειος, Ράικος Αθανάσιος, Γιαννούλη Βασιλική, Γκιζά 

Ευαγγελία, Παπαγεωργίου Βασιλική, Καρδάση Δήμητρα) 

• του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Χαρίσης Νικόλαος, 

Παπαδάκη Γιούλη, Καλαβρός Βασίλειος, Επιτροπάκη Σταυρούλα) 

• του Γενικού Χημείου του Κράτους (Σακελλαρίου Χριστίνα, Ελένη Γιωτάκη)  
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• του Συνδέσμου για την Προστασία και την Ανάπτυξη της Ελληνικής Παραγωγής –

Εμπορίας και Μεταποίησης Κρέατος Βορείου Ελλάδας (ΣΠΑΚΒΕ) (Αμβροσιάδης 

Ιωάννης, Κατσαλιάς Νικόλαος) και  

• του Συνδέσμου μας – ΣΕΒΕΚ – (Δέσποινα Μπακιρλή, Λουκάς Τσιαπάρας, 

Σκαρίμπας Στέλιος, Οικονόμου Γεώργιος) 

Μετά από αρκετές συνεδριάσεις, η Ομάδα Εργασίας λαμβάνοντας υπόψη της  : 

• τις απαιτήσεις των Κανονισμών 853/2004 και 1333/2008 

• τα ισχύοντα άρθρα  88-91 του ΚΤΠ 

• την κοινή πρόταση των Συνδέσμων ΣΕΒΕΚ-ΣΠΑΚΒΕ 

• τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στην ομάδα εργασίας 

προχώρησε στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου των αναθεωρημένων άρθρων, το 

οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και η τελική πρόταση εστάλη στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή μέσω της Οδηγίας 98/34/ΕΚ “για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 

πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών”. 

Αναμένεται η έγκρισή του από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η 

υπογραφή του από το ΑΧΣ. 

Οι σημαντικότερες αλλαγές που εισάγονται με την νέα πρόταση είναι οι εξής: 

• Αναθεωρείται ο τρόπος κατηγοριοποίησης των προϊόντων με βάση το κρέας 

και των παρασκευασμάτων κρέατος 

• Διευκρινίζονται θέματα επισήμανσης των προϊόντων που αναφέρονται στις 

κατηγορίες αυτές 

• Καθορίζονται τα επιτρεπόμενα συστατικά και πρόσθετα, καθώς και ειδικές 

προδιαγραφές για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζουν 

εθνικό ενδιαφέρον (γύρος, σουβλάκι, κλπ.) 

• Γίνεται καταγραφή ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων που μπορεί να 

αποτελέσει τη βάση για μελλοντική κατοχύρωση των προδιαγραφών 

παρασκευής τους.  

6.4. Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα τροφίμων 

Nέες κοινοτικές λίστες προσθέτων τροφίμων που τροποποιούν τα Παραρτήματα ΙΙ και 

ΙΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 1333/2008 υιοθέτησε στις 11 Νοεμβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο όσον αφορά τις προσπάθειες που 

καταβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια στον 

τομέα των τροφίμων» δήλωσε στις 14 Νοεμβρίου 2011 ο κ. JohnDalli, αρμόδιος 

Επίτροπος υγείας και καταναλωτών. 

«Η έγκριση των δύο κανονισμών για τα πρόσθετα θα ισχυροποιήσει ακόμη 

περισσότερο τόσο τη θέση των πολιτών όσο και τη θέση του βιομηχανικού κλάδου, 

αφού κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί ευκολότερα να γνωρίζει ποια πρόσθετα 

επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα», πρόσθεσε. «Με δυο λόγια, αυτό 

σημαίνει καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και, ταυτόχρονα, εφοδιασμό της 

βιομηχανίας τροφίμων της ΕΕ μ’ ένα κατάλληλο εργαλείο για την παραγωγή νέων 

καινοτόμων και ασφαλέστερων προϊόντων», κατέληξε. 

Νέοι κατάλογοι 
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Με τους δύο κανονισμούς καταρτίζονται δύο νέοι κατάλογοι.  

Ο πρώτος περιλαμβάνει τα πρόσθετα τροφίμων και πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή 

τον Ιούνιο του 2013 (κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει αυτή η περίοδος χάριτος μέχρι την 

εφαρμογή, ώστε να μπορέσει η βιομηχανία τροφίμων της Ένωσης να προσαρμοστεί 

στους νέους κανόνες). Ο κατάλογος αυτός, ο οποίος είναι διαθέσιμος και σε βάση 

δεδομένων στο διαδίκτυο (https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD), 

θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις τροφίμων και στις 

ελεγκτικές αρχές να εντοπίζουν εύκολα ποια είναι τα εγκεκριμένα πρόσθετα για κάθε 

τρόφιμο. 

Ο δεύτερος κατάλογος αφορά τα πρόσθετα στα συστατικά τροφίμων, όπως είναι 

άλλα πρόσθετα, ένζυμα, αρωματικές ύλες και θρεπτικές ουσίες, και εφαρμόζεται 20 

ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ. 

Η κατάρτιση των δύο καταλόγων αποτελεί σημαντικό βήμα για την εφαρμογή του 

κανονισμού-πλαισίου (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων που 

εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2008. 

Διαφάνεια 

Η διαφάνεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη της νέας νομοθεσίας.  

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις προσθέτων είναι πλέον καταχωρισμένες σύμφωνα με την 

κατηγορία τροφίμων στην οποία επιτρέπεται η προσθήκη τους. Η Επιτροπή πιστεύει 

ότι πρόκειται για πολύ σημαντική βελτίωση συγκριτικά με το παρελθόν όπου οι 

προηγούμενοι κατάλογοι ήταν διασκορπισμένοι σε διάφορα παραρτήματα τριών 

διαφορετικών οδηγιών. 

Για παράδειγμα, με τον νέο κατάλογο γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι για ορισμένες 

κατηγορίες τροφίμων επιτρέπονται ελάχιστα πρόσθετα ή δεν επιτρέπεται κανένα 

πρόσθετο. Μεταξύ των κατηγοριών αυτών είναι το μη αρωματισμένο γιαούρτι, το 

βούτυρο, η κομπόστα, τα ζυμαρικά, το απλό ψωμί, το μέλι, το νερό και ο χυμός 

φρούτων.   

Σε άλλες κατηγορίες, κυρίως τροφίμων που υφίστανται υψηλή επεξεργασία όπως τα 

είδη ζαχαροπλαστικής, τα σνακς, οι σάλτσες και τα αρωματισμένα ποτά, επιτρέπεται 

η χρήση μεγάλου αριθμού προσθέτων. 

Επιπλέον, ο κατάλογος των προσθέτων που επιτρέπεται να προστίθενται σε άλλα 

πρόσθετα, ένζυμα, αρωματικές ύλες και θρεπτικές ουσίες εξασφαλίζει την 

περιορισμένη έκθεση στα πρόσθετα μέσω των συστατικών αυτών. 

Τι άλλο αλλάζει 

Εκτός από την κατάρτιση των δύο καταλόγων, η νέα νομοθεσία προβλέπει επίσης και 

τα εξής: 

• σαφή προσδιορισμό των συνθηκών υπό τις οποίες επιτρέπεται η προσθήκη 

προσθέτων στα τρόφιμα 

• κατηγοριοποίηση των τροφίμων με σαφή καταγραφή των προσθέτων ανάλογα 

με την κατηγορία τροφίμων στην οποία επιτρέπεται η προσθήκη τους 

• πρόγραμμα για την πλήρη επαναξιολόγηση της ασφάλειας όλων των 

εγκεκριμένων προσθέτων 

• σαφείς κατευθύνσεις και οδηγίες για τους αιτούντες νέες χρήσεις για τα 

πρόσθετα τροφίμων 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:el:PDF
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Γενικό ιστορικό των προσθέτων τροφίμων 

Οι γενικοί όροι χρήσης για τα πρόσθετα τροφίμων θεσπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τον κανονισμό -πλαίσιο του 2008 και εξακολουθούν 

να ισχύουν. Ο εν λόγω κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο, τις αρχές και τους 

στόχους στους οποίους αναφέρονται όλες οι ειδικές νομοθετικές πράξεις για τα 

πρόσθετα. Απαιτεί η χρήση των προσθέτων να είναι ασφαλής, τεχνολογικά 

αιτιολογημένη, να μην παραπλανά τον καταναλωτή και να προσφέρει πλεονεκτήματα 

και οφέλη στον καταναλωτή. 

Επαναξιολόγηση των προσθέτων 

Τον Μάρτιο του 2010 η Επιτροπή ενέκρινε ένα πρόγραμμα για την επαναξιολόγηση 

όλων των εγκεκριμένων προσθέτων τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 

των Τροφίμων (EFSA) πρέπει να επαναξιολογήσει όλα τα πρόσθετα έως το 2020. Η 

επαναξιολόγηση των προσθέτων ιεραρχείται με βάση τον χρόνο της τελευταίας 

αξιολόγησης κάθε πρόσθετου, τη διαθεσιμότητα των νέων επιστημονικών στοιχείων, 

το βαθμό χρήσης κάθε πρόσθετου και το βαθμό έκθεσης του ανθρώπου σε αυτό. 

Οι χρωστικές τροφίμων έχουν πρώτη προτεραιότητα. Δεκαεπτά χρωστικές έχουν ήδη 

επαναξιολογηθεί. Για τρεις από αυτές, η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει αναθεωρημένα 

επίπεδα χρήσης, εφόσον η EFSA εκτιμά ότι η έκθεση σε αυτά τα πρόσθετα μπορεί να 

είναι πολύ υψηλή για ορισμένες ομάδες καταναλωτών. 

Επίσης, έχει δοθεί υψηλή προτεραιότητα στο γλυκαντικό ασπαρτάμη, λόγω των νέων 

επιστημονικών στοιχείων και πρόκειται να επαναξιολογηθεί έως τον Σεπτέμβριο του 

2012. 

Κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες 

Τον Μάρτιο του 2011 η Επιτροπή ενέκρινε ένα μέτρο με το οποίο προσδιορίζονται τα 

δεδομένα που απαιτούνται για να επιτραπεί μια νέα χρήση για κάποιο πρόσθετο. Στα 

δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται τα τοξικολογικά δεδομένα για την εκτίμηση της 

επικινδυνότητας και τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η χρήση του πρόσθετου είναι 

τεχνολογικά αιτιολογημένη και μπορεί να έχει οφέλη για τον καταναλωτή, καθώς και 

ότι δεν είναι παραπλανητική. 

Με σκοπό να βοηθήσει τους αιτούντες στο μέλλον, η Επιτροπή συνέταξε έναν 

πρακτικό οδηγό, ο οποίος δημοσιεύεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: 

(http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm). Έτσι οι 

αιτούντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πλήρεις φακέλους και η διαχείρισή 

τους θα γίνεται πολύ αποτελεσματικότερο τρόπο. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι με 

τον τρόπο αυτόν θα υπάρξουν κίνητρα για καινοτομία με υπευθυνότητα από την 

πλευρά της βιομηχανίας τροφίμων. 

Με αφορμή την υιοθέτηση Κανονισμών της Επιτροπής για την κατάρτιση ενωσιακών 

καταλόγων, ο ΕΦΕΤ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του 

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/legislations/sociable_legislations/

additionals ενημέρωση σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα 

τροφίμων καθώς και ενημέρωση που συνίσταται στη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων 

για τα πρόσθετα τροφίμων 

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/legislations/sociable_legislations/additionals
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/legislations/sociable_legislations/additionals
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http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/consumers/food_security/consume

rs_info/food_additive, ενώ το ΓΧΚ εξέδωσε την παρακάτω υπ΄ Αριθμ.Πρωτ.: οικ 

30/003/1425 – 1.12.2011 σχετική εγκύκλιο. 

 

 

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/consumers/food_security/consumers_info/food_additive
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/consumers/food_security/consumers_info/food_additive
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  6.5.  Διερεύνηση πρότασης υποβολής φακέλου 

αναγνώρισης ως Ιδιώτυπο Παραδοσιακό Προϊόν (ΙΠΠ) 

για τον Γύρο και το Σουβλάκι. 

Ο ΣΕΒΕΚ, συνεχίζει τη διερεύνηση του ενδεχομένου υποβολής στις υπηρεσίες της 

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

αίτησης καταχώρησης ως προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή 

ως Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν (ΙΠΠ) για το γύρο, το σουβλάκι (και πιθανόν για το 

μπιφτέκι) παρασκευασμένα σύμφωνα με τον ελληνικό παραδοσιακό τρόπο και τις 

ειδικές προδιαγραφές παρασκευής τους. 

      6.6. Τροποποίηση αγορανομικής νομοθεσίας 

Όπως είναι γνωστό, με την Αγορανομική Διάταξη υπʼ αριθ. 7/2009 κωδικοποιήθηκαν 

σε ενιαίο κείμενο όλες οι προηγούμενες Αγορανομικές Διατάξεις και η μέχρι τότε 

ισχύουσα Α.Δ. 14/89, εκσυγχρονίζοντας το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και 

λειτουργίας της αγοράς.  
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Τον Αύγουστο του 2011, τέθηκε από τον Αν. Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Σωκράτη Ξυνίδη, Δημόσια 

Διαβούλευση επί των Υφιστάμενων Αγορανομικών Διατάξεων. 

Ο ΣΕΒΕΚ συμμετείχε στη διαβούλευση, προτείνοντας την τροποποίηση ή κατάργηση όσων άρθρων 

πλέον δεν ισχύουν ή έχουν ξεπεραστεί, μεταξύ των οποίων και την κατάργηση του άρθρου 240 

παρ. 5 το οποίο επιτρέπει την διάθεση γύρου προψημένου και κατεψυγμένου. Αίτημα το 

οποίο είχαμε εκφράσει από τον Ιούλιο του 2010  στο Υπ. Οικονομίας 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ και στην Δ/ντρια 

Κτηνιατρικής Δ/νσης της Νομαρχίας Αθηνών, βρίσκοντας την θετική ανταπόκρισή 

τους.  

6.7. Δομικές αλλαγές στο οργανόγραμμα του ΥπΑΑΤ&Τ 

Σε πλήρη ανατροπή της δομής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

και ειδικότερα της κτηνιατρικής λειτουργίας όπως ισχύει σήμερα, οδηγεί το σχέδιο 

νόμου για την «Αναδιοργάνωση υπουργείων και νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου» που κατέθεσε στις 19/3/2012 στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημ. Ρέππας. 

Με το νομοσχέδιο αυτό, από τις 820 οργανικές μονάδες του ΥΠΑΑ&Τ απομένουν μόνο 

242.  

Ανάμεσα στις μονάδες που καταργούνται είναι: 

• Τα 15 Κτηνιατρικά Εργαστήρια, τα οποία αποτελούν αυτοτελείς περιφερειακές 

διευθύνσεις. Πολλά από αυτά, αποτελούν εθνικά εργαστήρια αναφοράς, που 

καλύπτουν το σύνολο της χώρας και είναι διαπιστευμένα για σειρά εξετάσεων, 

ενώ το θεσμικό τους πλαίσιο, πρέπει να συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα. 

• Οι 8 Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικού Ελέγχου, που είναι υπηρεσίες 

νομοθετημένες από την Ε.Ε και λειτουργούν ως μοναδικά σημεία εισόδου ζώων 

και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες. 

• Τα 3 Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών. 

Η διάρθρωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας ουσιαστικά καταργείται, αφού στο νέο 

οργανόγραμμα δεν προβλέπεται ξεχωριστή Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ενώ η 

Ζωική Παραγωγή από ξεχωριστή Γενική Διεύθυνση που είναι σήμερα, υποβαθμίζεται 

σε διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργικής Παραγωγής και Τροφίμων. Η εκ 

βάθρων αναδιάρθρωση των κτηνιατρικών δομών τόσο κεντρικά, όσο και 

περιφερειακά, αναμένεται να δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο τόσο 

στους ελέγχους, όσο και στην εξυπηρέτηση των κτηνοτροφικών υποδομών της 

χώρας. 

Ειδικά οι έλεγχοι περνούν στην αρμοδιότητα της νέας Γενικής Διεύθυνσης Γεωργικών 

και Κτηνιατρικών Ελέγχων, στην οποία υπάγονται πλέον και οι περιφερειακές 

διευθύνσεις. 

Ειδικά για τις τέσσερις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος που λειτουργούν σήμερα σε 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Δράμα προβλέπεται η υπαγωγή τους στον νέο 

Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – Δήμητρα, με το σκεπτικό ότι «δεν κρίνεται σκόπιμο 

να αποτελούν οργανική μονάδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων». Το προσωπικό που υπηρετεί στις σχολές αποσπάται στον ΕΛΓΟ και οι 

ανάλογες πιστώσεις μεταφέρονται από το υπουργείο στις υπηρεσίες του Οργανισμού. 
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Η μεταφορά αυτή σε ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, αποσπασμένο από τον 

έλεγχο των κτηνιατρικών υπηρεσιών δημιουργεί ανησυχίες. 

Να σημειώσουμε ότι η συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι και το μοναδικό απαραίτητο 

προσόν για οποιονδήποτε ασχολείται με την επεξεργασία του κρέατος, γεγονός που 

σχετίζεται με την τήρηση των κανόνων δημόσια υγείας. Η αλλαγή στο νομικό 

καθεστώς λειτουργίας των σχολών γεννά πολλούς προβληματισμούς στους 

ενδιαφερόμενους, για το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. 

6.8.  Παρασκευαστήρια κρέατος σε παρακείμενους 

χώρους κρεοπωλείων 

Το θέμα βρίσκεται πάντα στην ατζέντα των διαπραγματεύσεών μας με την εκάστοτε 

ηγεσία του ΥπΑΑΤ&Τ.  

Στους στόχους του ΣΕΒΕΚ παραμένει η κατάργηση της δυνατότητας χονδρικής 

πώλησης προϊόντων κρέατος από τους παρακείμενους χώρους κρεοπωλείων ενώ 

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

ειδική νομαρχιακή άδεια. 

6.9. Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων  

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

Οι υποχρεώσεις των παραγωγών υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης, τα οποία δεν 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση είναι: 

1) Να εξασφαλίζουν την αποθήκευση των ζωικών υποπροϊόντων σε ειδικό χώρο εκτός 

σημείου παραγωγής κατάλληλα επισημασμένο και αδειοδοτημένο από την 

κτηνιατρική Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας και σε συνθήκες ψύξης ή 

κατάψυξης (από 0 έως -20 0 C). Στη συνέχεια  

2) Να τηρούν μητρώο αποστολών σύμφωνα με το Π.Δ. 211/2006 και να εξασφαλίζουν 

την θεώρηση του από την Κτηνιατρική Δ/νση της οικίας Περιφέρειας. 

3) Να συντάσσουν και να υποβάλουν ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων στην 

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Περ/κου Σχεδιασμού, Τμήμα 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

4) Να εξασφαλίζουν τη συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά προς τελική 

διάθεση των ζωικών υποπροϊόντων που παράγουν, χρησιμοποιώντας  

εγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες διαθέτουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά 

έγγραφα καθώς και εξοπλισμό με ειδικές τεχνικές προδιαγραφές.  

Δυστυχώς, 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. 
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6.10.  Χρήση νιτρικού καλίου & νιτρώδους νατρίου σε 

βιολογικά προϊόντα κρέατος  

Την ανακούφισή τους εξέφρασαν οι μεγάλες βιομηχανίες βιολογικού κρέατος, μετά 

την απόφαση της Κομισιόν να μην απαγορεύσει τη χρήση νιτρικών και νιτρωδών 

στα επεξεργασμένα προϊόντα. Τα υλικά αυτά, που εντάσσονται στην κατηγορία των 

γνωστών Ε, χρησιμοποιούνται ευρέως στα αλλαντικά για να εμποδίσουν την 

ανάπτυξη παθογόνων και να προσθέσουν γεύση και χρώμα σε προϊόντα όπως το 

μπέικον. 

Η ιστορία έρχεται από πέρυσι, όταν η Επιτροπή έθεσε ως προθεσμία την 31η 

Δεκεμβρίου 2010 για την επανεξέταση της χρήσης νιτρικών με το ερώτημα της 

κατάργησής τους από τον κατάλογο των επιτρεπόμενων πρόσθετων υλικών στα 

βιολογικά τρόφιμα, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 889/2008. Πολλές φωνές τότε 

ισχυρίστηκαν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν μεγάλο πλήγμα για τη βιομηχανία αλλαντικών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Κομισιόν ζήτησε από τα υπουργεία Γεωργίας των 

κρατών-μελών να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την πρόοδο στον 

τομέα της έρευνας για την αντικατάσταση νιτρικών και νιτρωδών σε βιολογικά 

τρόφιμα. 

Ωστόσο, τα 16 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που τελικά απάντησαν 

στο ερωτηματολόγιο δήλωσαν ότι δεν ήταν σε θέση να αποσύρουν τη χρήση αυτών 

των πρόσθετων, επικαλούμενα την ασφάλεια και το χρώμα του κρέατος ως αιτίες 

αυτής της θέσης. 

Η Μόνιμη Επιτροπή για τη Βιολογική Γεωργία συναντήθηκε και σημείωσε τις 

ανησυχίες των κρατών μελών και την έλλειψη εναλλακτικών λύσεων. Για 

παράδειγμα, εκχυλίσματα φυτών πλούσια σε νιτρικά άλατα δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για νομικούς και τεχνικούς λόγους, ενώ το θαλασσινό αλάτι δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω των προφανών ανησυχιών για την υγεία από την 

υπερβολική χρήση χλωριούχου νατρίου. 

Τελικά η Κομισιόν πρότεινε να επανεξεταστεί η χρήση των νιτρικών στο άμεσο 

μέλλον, το οποίο όμως δεν προσδιορίστηκε.  

6.11. Ταξινόμηση Χοίρειου κρέατος  

Σύσκεψη για τον καθορισμό εθνικών μέτρων εφαρμογής της ταξινόμησης σφάγιων 

χοίρων πραγματοποιήθηκε στο αρμόδια Τμήμα χοιροτροφίας της Δ/νσης Ζωικής 

Παραγωγής του ΥπΑΑΤ&Τ, την Τετάρτη 9/11/2011.  

Από πλευράς του ΣΕΒΕΚ παραβρέθηκε ο κ. Γ. Οικονόμου, ενώ συμμετείχαν εκτός από 

τα υπηρεσιακά στελέχη του ΥπΑΑΤ&Τ και εκπρόσωποι των χοιροτρόφων, των 

βιομηχανικών σφαγείων, των κρεοπωλών και των εμπόρων. 

Όπως είναι γνωστό, η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει την Κοινοτική 

νομοθεσία [Καν. 1234/2007, άρθρο 42, Παράρτημα V β, Καν. 1249/2008, Απόφαση 

Επιτροπής αρ. 89/449 (ΕΟΚ), Απόφαση Επιτροπής αρ. 2010/642 (ΕΕ)] αναφορικά με 

την ταξινόμηση των σφάγιων χοίρων σύμφωνα με την εκτιμώμενη περιεκτικότητά 

τους σε άπαχο κρέας (κλίμακα SEUROP). 



 

28 

Η υποχρέωση αυτή δεν έχει μέχρι τώρα νομοθετηθεί εθνικά, με κίνδυνο επιβολής 

κοινοτικών προστίμων. 

Για το σκοπό αυτό, το ΥπΑΑΤ εξέδωσε σχέδιο εφαρμοστικής ΚΥΑ, η οποία πρέπει το 

συντομότερο να υπογραφεί, πράγμα απίθανο λόγω των πρόσφατων πολιτικών 

εξελίξεων και των αλλαγών σε επίπεδο Υπουργών – Υφυπουργών.  

Επιπρόσθετο εμπόδιο στην άμεση εφαρμογή μέτρων για την εν λόγω ταξινόμηση 

αποτελεί το γεγονός ότι δεν έχει επί πολλά έτη επικαιροποιηθεί για την χώρα μας η 

μέθοδος ταξινόμησης – εκτίμησης των σφάγιων χοίρων, καθώς και τα συγκεκριμένα 

όργανα μέτρησης, γεγονός που προκαλεί αβεβαιότητα στα σφαγεία εφόσον μπορεί να 

πιεσθούν να προμηθευτούν συσκευές (κόστος από 16.500 – 21.000 €) οι οποίες 

πιθανόν να μην εγκριθούν από το ΥπΑΑΤ και την Ε.Ε. 

Τέλος, μέσω του προαναφερθέντος σχεδίου ΚΥΑ, το ΥπΑΑΤ επιχειρεί την καταγραφή, 

εκτός των ποσοτήτων και των τιμών των σφάγιων ανά κατηγορία – ποιότητα, γεγονός 

που στην πράξη δεν είναι εύκολο να εφαρμοσθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων και 

λόγω της συνήθως τηρούμενης στη χώρα μας πρακτικής (αγορά με υπολογισμό κιλών 

ζώντων ζώων). 

Οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν να στείλουν τις προτάσεις τους στα αρμόδια τμήμα του 

ΥπΑΑΤ.  

Υπενθυμίζουμε την Κοινοτική υποχρέωση ταξινόμησης σφάγιων, παραθέτοντας το 

άρθρο 42 και το Παράρτημα V του Καν. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας 

Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και 

ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προάγοντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») 

(EE L 299 της 16.11.2007)  

 

Άρθρο 42  
 

Ταξινόμηση σφαγίων 

1. Κοινοτικές κλίμακες ταξινόμησης σφαγίων ισχύουν σύμφωνα με τους 

κανόνες του παραρτήματος V για τους ακόλουθους τομείς: 

α) του βόειου κρέατος όσον αφορά τα σφάγια ενήλικων βοοειδών, 

β) του χοίρειου κρέατος όσον αφορά τα σφάγια χοίρων εκτός εκείνων που 

έχουν χρησιμοποιηθεί για διασταυρώσεις, 

Στον τομέα του κρέατος αιγοπροβάτων, τα κράτη μέλη μπορούν να 

εφαρμόζουν κοινοτική κλίμακα για την ταξινόμηση των σφαγίων προ 

βάτων σύμφωνα με τους κανόνες του σημείου Γ του παραρτήματος V. 

2. Επιτόπιες επιθεωρήσεις όσον αφορά την ταξινόμηση των σφαγίων 

ενηλίκων βοοειδών και προβάτων διενεργούνται εξ ονόματος της 

Κοινότητας από κοινοτική επιτροπή επιθεώρησης που απαρτίζεται από 

εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και εμπειρογνώμονες διοριζόμενους από 

τα κράτη μέλη. Η επιτροπή αυτή υποβάλλει στην Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη έκθεση σχετικά με τους ελέγχους που  πραγματοποίησε. 

Τα έξοδα των διενεργούμενων επιθεωρήσεων βαρύνουν την Κοινότητα. 
 

Παράρτημα V, B 
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Κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων των χοίρων: 
 

Ι. Ορισμός  «σφάγιο»: το σώμα του σφαγμένου χοίρου, αφαιματωμένο και 

ευσπλαχνισμένο, ολόκληρο η τεμαχισμένο στη μέση. 
 

ΙΙ. Ταξινόμηση: 

Τα σφάγια κατανέμονται σε κατηγορίες βάσει της εκτιμώμενης 

περιεκτικότητάς τους σε άπαχο κρέας και ταξινομούνται ανάλογα: 

Κατηγορίες                   Άπαχο κρέας ως ποσοστό του βάρους του σφαγίου 
 

   S                                                         60 η περισσότερο (*) 

   E                                                         55 η περισσότερο 

   U                                      50 η περισσότερο αλλά κατώτερο του 55 

   R                                      45 η περισσότερο αλλά κατώτερο του 50  

   Ο                                     40 η περισσότερο αλλά κατώτερο του 45  

   P                                                        κατώτερο του 40 

(*) Για τους χοίρους που σφάζονται στην επικράτεια τους, τα κράτη μέλη 

μπορούν να εισάγουν χωριστή κατηγορία με περιεκτικότητα σε άπαχο 

κρέας 60 % η περισσότερο, η οποία χαρακτηρίζεται με το γράμμα S. 
 

III. Παρουσίαση:  

Τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς τη γλώσσα, τις τρίχες, τις οπλές, 

τα γεννητικά όργανα, το περινεύριο λίπος, τα νεφρά και το διάφραγμα. 

Για τους χοίρους που σφάζονται στο έδαφος τους, μπορεί να επιτρέπεται 

στα κράτη μέλη να προβλέπουν διαφορετική παρουσίαση των σφαγίων 

χοίρων εάν πληρούται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. όταν η συνήθης εμπορική πρακτική στο έδαφος τους διαφέρει ως προς 

την παρουσίαση από τον τύπο που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο, 

2. όταν το δικαιολογούν οι τεχνικές απαιτήσεις, 3. όταν από τα σφάγια 

έχει αφαιρεθεί το δέρμα με ομοιόμορφο και ταυτόσημο τρόπο. 
 

 IV. Περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας: 

1. Η περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας εκτιμάται με μεθόδους ταξινόμησης που 

εγκρίνονται από την Επιτροπή. Επιτρέπεται να εγκρίνονται μόνο στατιστικώς 

αποδεδειγμένες μέθοδοι που βασίζονται στη φυσική μέτρηση ενός η 

περισσοτέρων ανατομικών μερών του σφαγίου του χοίρου. Η έγκριση των 

μεθόδων ταξινόμησης εξαρτάται από την τήρηση μέγιστης ανοχής για το 

στατιστικό σφάλμα εκτίμησης. 

2. Ωστόσο, η εμπορική αξία των σφαγίων δεν καθορίζεται αποκλειστικά από την 

εκτιμώμενη περιεκτικότητά τους σε άπαχο κρέας. 
 

V. Ταυτοποίηση σφαγίων  

Τα ταξινομημένα σφάγια ταυτοποιούνται με σήμανση σύμφωνα με την κοινοτική 

κλίμακα, εκτός εάν η Επιτροπή ορίζει διαφορετικά. 
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  6.12. Συγκρότηση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης 

Κρέατος 

Υπενθυμίζουμε, ότι οι πρώτες συσκέψεις εκπροσώπων του τομέα παραγωγής, 

επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος για την σύσταση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης 

Κρέατος πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 2001, με πρωτοβουλία του ΣΕΒΕΚ, και 

συμμετείχαν σε αυτές εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων 

Ελλάδος, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχανικών Σφαγίων Κρέατος, του 

Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Ζωοτροφών, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Καταστηματαρχών Κρεοπωλών. 

Έκτοτε το θέμα έχει κατά καιρούς επανέλθει, με πρόσφατες δύο συναντήσεις σε 

ημερίδες του περιοδικού MEAT PLACE στην Αθήνα 26/1/2011 και στη Θεσσαλονίκη 

13/3/2011 καθώς και με την υποστήριξη και παρουσία του τέως προέδρου του 

ΕΛΟΓΑΚ καθ. Ανδρ. Γεωργούδη, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα.  

Τη σκυτάλη διερεύνησης της δυνατότητας σύστασης Διεπαγγελματικής Οργάνωσης 

Κρέατος ανέλαβε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αστέριος 

Ροντούλης ο οποίος παρευρέθηκε και συντόνισε με ιδιαίτερη κατάρτιση και 

ενδιαφέρον τις συζητήσεις και τους προβληματισμούς των συμμετεχόντων σε 

συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012 στο ΥπΑΑΤ. 

Στη συνάντηση εκπροσωπήθηκαν: η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών 

Κρεοπωλών, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος, η Ένωση 

Εμπόρων Κρέατος Μακεδονίας – Θράκης – Θεσσαλίας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος 

Βιομηχανικών Σφαγείων, η Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος, ο 

Σύνδεσμος για την Προστασία και την Ανάπτυξη του Κρέατος Βορείου Ελλάδος, ο 

Πανθεσσαλικός Σύλλογος Χοιροτρόφων και η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών.  

Επίσης έλαβαν μέρος και οι κ.κ. Ανδρέας Γεωργούδης, Κωνσταντίνος Λιοπρασίτης και 

Νικόλαος Αράπης, σύμβουλοι του Υφυπουργού. Από πλευράς υπηρεσιακών 

παραγόντων του Υπουργείου έλαβαν μέρος οι Διευθύντριες κα. Κονδυλάκη Σοφία και 

η κα. Παντζιά Πηνελόπη, ο Τμηματάρχης κ. Παπαγεωργίου Αργύρης, καθώς και ο 

Διευθυντής της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Αθήνας κ. Κοτσέλης Ιωάννης.   

Ο Υφυπουργός ανέλυσε όλες τις βάσεις και την δομή αυτού του θεσμού, που δεν είναι 

άλλες από την εθελοντική βάση, την ισότιμη εκπροσώπηση και προπαντός την 

ομοφωνία. Επίσης τόνισε ότι οι αποφάσεις μιας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης είναι 

δεσμευτικές, δεν επιτρέπεται να εναντιώνονται στο Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο και 

εξαιρούν αυτόματα κάθε ίχνος ανταγωνιστικότητας.  

Οι περισσότεροι φορείς του κλάδου είχαν αρχικά ενδοιασμούς για την οργάνωση  

αυτή και θέλοντας να προασπίσουν ο καθένας τα συμφέροντα του κλάδου του, 

ζήτησαν περαιτέρω ανάλυση όλων των νομικών θεμάτων μιας τέτοιας οργάνωσης. 

Την περαιτέρω ανάλυση στο νομικό μέρος της συγκρότησης των Διεπαγγελματικών 

Οργανώσεων, αλλά και την εμπειρία από αδυναμίες, δυσκολίες, ελλείψεις τέτοιων 

οργανώσεων που ήδη λειτουργούν στη χώρα μας εισηγήθηκε η κυρία Άννα 

Μητροπούλου, νομική σύμβουλος της ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία εξήγησε πολλά σημεία της 

νομοθεσίας, αλλά έλυσε και αρκετές απορίες των συμμετεχόντων. 
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Με την ολοκλήρωση της συζήτησης επιλέχθηκαν δύο προσωρινές και άτυπες ομάδες 

εργασίας που θα προετοιμάσουν προτάσεις – αποφάσεις, που θα κατατεθούν στο 

Υπουργείο για την επόμενη συνάντηση. Η πρώτη ομάδα απαρτίζεται από τους κ.κ. 

Καλλέργη και Μπούρα εκ μέρους των κτηνοτρόφων και η δεύτερη από τους κ.κ. 

Χαρίση και Κασσαλιά εκ μέρους των Κρεοπωλών και Προστασίας και Ανάπτυξης 

Κρέατος αντιστοίχως.  

Με την ευκαιρία της σύσκεψης ενημερώσαμε και εγγράφως τον Υφυπουργό ότι ο 

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) θεωρεί βασική 

αναγκαιότητα τη σύσταση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ) 

προκειμένου να ενισχυθεί ο καλύτερος συντονισμός των προσπαθειών όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων του τομέα, για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής καθώς 

και των προϊόντων του. 

Είμαστε βέβαιοι ότι η Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ), όπως και οι 

αντίστοιχες Οργανώσεις άλλων τομέων, θα αποτελέσει το βασικό συνομιλητή της 

πολιτείας για το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της στρατηγικής και 

των πολιτικών ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων, σε όλους τους κλάδους της 

κτηνοτροφίας και στα προϊόντα κρέατος, καθώς και στη θεσμική στήριξή τους στην 

αγορά. 

Με τη συνεργασία όλων των επαγγελματικών φορέων της παραγωγής, εμπορίας, 

μεταποίησης, διάθεσης κρέατος και των προϊόντων αυτού, είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, η διαρκής 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής μέχρι και τη 

διάθεσή τους. 

Τα προβλήματα της κτηνοτροφίας και των προϊόντων της απαιτούν πλέον μία 

διαφορετική προσέγγιση, μία πιο σύγχρονη αντίληψη, μακριά από συντεχνιακές 

λογικές και πρακτικές του παρελθόντος. Η μόνη λύση είναι η διεπαγγελματική 

συναίνεση, η συνεργασία και η από κοινού διαμόρφωση πολιτικών ικανών να 

αντιμετωπίσουν την πίεση και τον ανταγωνισμό που δέχονται τα προϊόντα μας από 

τον ανταγωνισμό από άλλες χώρες και από την παγκοσμιοποίηση των αγορών.  

Σήμερα εκτιμούμε ότι οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες για να περάσουν οι 

διερευνητικές διεργασίες στο στάδιο της υλοποίησης προς όφελος της πρωτογενούς 

παραγωγής, της μεταποίησης, της εμπορίας και της κατανάλωσης των προϊόντων 

κρέατος.   

Τεχνικές λεπτομέρειες όπως το κατά πόσο θα πρέπει να δημιουργηθούν επί μέρους 

Διεπαγγελματικές Οργανώσεις για κάθε κλάδο παραγωγής (βόειο, χοίρειο, 

πουλερικών κλπ.) ή αν θα πρέπει η ΕΔΟΚ να παρακολουθεί μόνο την εγχώρια 

παραγωγή ή και τις εισαγωγές, είναι θέματα για τα οποία πιστεύουμε ότι μέσα από 

τον διάλογο θα βρούμε τις ορθολογικότερες λύσεις. 

 6.13.  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 

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

management (MEAT-TIPS)΄΄. 
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Συντονιστές έχουν ορισθεί η Γ. Γραμματέας κα Δ. Μπακιρλή και ο Διοικητικός 

Σύμβουλος κ. Γ. Οικονόμου. 

6.14.  Εκπόνηση προτύπου AGRO 7. «Προδιαγραφές για την 

παραγωγή προϊόντων από ζώα εκτρεφόμενα με μη 

γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές» 

Ο ΣΕΒΕΚ συμμετείχε στην Τεχνική Επιτροπή η οποία επεξεργάσθηκε το κείμενο 

προτύπου του πρώην ΟΠΕΓΕΠ – AGROCERT και νυν ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ 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, εν συνεχεία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και 

εγκρίθηκε ως εθνικό πρότυπο.  

Το πρότυπο είναι προαιρετικό και περιλαμβάνει απαιτήσεις που πρέπει να τηρούν οι 

εμπλεκόμενοι στη «αλυσίδα» παραγωγής, γάλακτος, κρέατος, αυγών ή ψαριών 

ιχθυοκαλλιέργειας και ειδικότερα τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να 

συμμορφώνεται κάθε επιχείρηση που εμπλέκεται στην παραγωγή ζωοτροφών, στην 

εκτροφή ζώων/πουλερικών/ιχθύων, στην παραγωγή και διάθεση στην αγορά 

προϊόντων ζωικής προέλευσης και επιθυμεί να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή τους 

προκειμένου τα τελικά προϊόντα να φέρουν το εθνικό σήμα πιστοποίησης που να 

βεβαιώνει ότι προέρχονται από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά 

Τροποποιημένες Ζωοτροφές. 

Το πρότυπο AGRO 7 οργανώνεται σε δέκα ενότητες: 

1.  Απαιτήσεις για την παραγωγή ζωοτροφών 

2.  Απαιτήσεις για την εκτροφή ζώων γαλακτοπαραγωγής ή κρεατοπαραγωγής 

3.  Απαιτήσεις για την εκτροφή πουλερικών κρεατοπαραγωγής ή ωοπαραγωγής 

4.  Απαιτήσεις για την εκτροφή ιχθύων θαλασσοκαλλιέργειας 

5.  Απαιτήσεις για την επεξεργασία, συσκευασία, εμπορία γάλακτος 

6.  Απαιτήσεις για τη σφαγή ζώων/πουλερικών 

7.  Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία/εμπορία κρέατος 

8.  Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία/εμπορία αυγών 

9.  Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία/εμπορία ιχθύων 

10. Απαιτήσεις για τα σημεία πώλησης κρέατος 

Πρόκειται για ένα μοντέλο διασφάλισης της συνέχειας μεταξύ των «κρίκων» της 

«αλυσίδας» παραγωγής ζωικών προϊόντων που ειδικότερα περιλαμβάνει: 

     1. Απαιτήσεις για την παραγωγή ζωοτροφών 

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι 

επιχειρήσεις παραγωγής ζωοτροφών (π.χ. βιομηχανίες ζωοτροφών, 

παρασκευαστήρια ζωοτροφών μονάδων εκτροφής), και ειδικότερα στις απαιτήσεις 

για τις πρώτες ύλες, τις πρόσθετες ύλες και τα προμίγματα, τον εργαστηριακό έλεγχο 

των τελικών προϊόντων, την ιχνηλασιμότητα σε κάθε στάδιο παραγωγής και τις 

απαιτήσεις για το χειρισμό μη συμμορφούμενων προϊόντων. 

2. Απαιτήσεις για την εκτροφή των ζώων/πουλερικών/ιχθύων 
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Για τις επιχειρήσεις εκτροφής (ζώων, πουλερικών και ιχθύων), οι απαιτήσεις του 

προτύπου εστιάζονται κυρίως στη διατροφή των ζώων, που περιλαμβάνει έλεγχο των 

παραλαμβανόμενων ζωοτροφών από επιχειρήσεις παραγωγής ζωοτροφών 

πιστοποιημένες κατά το πρότυπο AGRO 7 και τον έλεγχο του παρεχόμενου σιτηρεσίου 

με βάση τις ανάγκες εκτροφής, το είδος των ζώων και το στάδιο ανάπτυξής τους, 

καθώς και στην ιχνηλασιμότητα των ζώων, στο πλαίσιο της οποίας απαιτείται η 

τήρηση ισοζυγίων και η εξασφάλιση του διαχωρισμού τους και της ταυτότητάς τους 

σε κάθε στάδιο διακίνησής τους. 

3. Απαιτήσεις για τη σφαγή ζώων/πουλερικών 

Οι επιχειρήσεις σφαγής ζώων/πουλερικών οφείλουν σε κάθε περίπτωση να 

εξασφαλίζουν και να αποδεικνύουν το σαφή διαχωρισμό των ζώων/πουλερικών που 

παραλαμβάνουν και προέρχονται από πιστοποιημένες κατά το AGRO 7 επιχειρήσεις 

εκτροφής και τη διατήρηση της ιχνηλασιμότητάς τους σε κάθε παραγωγικό στάδιο, 

προκειμένου τα σφάγια ή τα τεμάχια κρέατος που προέρχονται από ζώα που δεν 

εκτρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές ως τελικά προϊόντα, να 

διατηρούν την ταυτότητά τους. 

    4. Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία/εμπορία 

Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις τυποποίησης/συσκευασίας/εμπορίας γάλακτος, κρέατος, 

αυγών και ιχθύων υποχρεούνται να τηρούν αρχείο που αφορά στους πιστοποιημένους 

κατά το AGRO 7 προμηθευτές τους, στις εισερχόμενες ποσότητες, στην κίνηση των 

προϊόντων σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών εντός της επιχείρησης, 

τους αποδέκτες και τον προορισμό των εξερχόμενων ποσοτήτων των τελικών 

προϊόντων και τη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών αρχικών προϊόντων και κάθε 

παρτίδας εκροών τελικών προϊόντων. Στη συσκευασία των τελικών προϊόντων 

αναγράφονται υποχρεωτικά σχετικές με την πιστοποίηση ενδείξεις και τοποθετείται 

υποχρεωτικά το εθνικό σήμα που βεβαιώνει ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονται από 

ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές. 

Ιδιαίτερα, στην περίπτωση των ψαριών που δεν συσκευάζονται σε κλειστή 

συσκευασία, της οποίας το άνοιγμα γίνεται από τον τελικό καταναλωτή, το σήμα 

τοποθετείται υποχρεωτικά σε κάθε ψάρι, ενώ στην περίπτωση της παραγωγής 

ασυσκεύαστου κρέατος περιγράφονται απαιτήσεις για τα σημεία λιανικής πώλησης, 

με σκοπό να διασφαλίζεται η τήρηση της ιχνηλασιμότητας των πιστοποιημένων κατά 

AGRO 7 προϊόντων, ο σαφής διαχωρισμός τους από άλλα προϊόντα του ιδίου είδους, 

η τήρηση ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων κρέατος (που αποδεικνύονται μέσω 

παραστατικών αγορών και πωλήσεων) και η επισήμανσή τους με τέτοιο τρόπο που να 

μην δημιουργείται σύγχυση ή παραπλάνηση του καταναλωτή. 

Στις 24.2.2012, το Δ.Σ. του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην 

AGROCERT-Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) αποφάσισε την Εκπόνηση Κατευθυντήριας Οδηγίας 

πιστοποίησης του προτύπου AGRO 7. 

Η εκπόνηση ανατέθηκε στην ίδια Τεχνική Επιτροπή που συνέταξε το πρότυπο AGRO 7 

και ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε σε ένα μήνα από την ημερομηνία της 

πρώτης συνεδρίασής της που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2012.  

Το σχέδιο της Κατευθυντήριας Οδηγίας μετά την έγκρισή του από την Τεχνική 

Επιτροπή θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για δύο μήνες.  
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6.15.  Νέα διατροφική επισήμανση 

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L 304/22.11.2011 o Κανονισμός (Ε.Ε) 

αριθ.1169/2011 «σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 

καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της 

οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 

2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής». 

O νέος Κανονισμός ισχύει από τη 13η Δεκεμβρίου 2011 και εφαρμόζεται από τη 13η 

Δεκεμβρίου 2014 με κάποιες εξαιρέσεις όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο 

άρθρο 54 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις. 

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Επίτροπος Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών κ. 

John Dalli, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Χαιρετίζω τη σημαντική απόφαση με την 

οποία ευοδώνονται οι προσπάθειες που ξεκίνησαν πριν από περισσότερο από τρία 

χρόνια με σκοπό να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές όταν 

αγοράζουν τρόφιμα. Με την ψήφο του Κοινοβουλίου συντελείται πρόοδος στην 

κατεύθυνση της ενίσχυσης της ενεργητικής συμμετοχής των καταναλωτών και της 

συμβολής στην καταπολέμηση των αυξανόμενων επιπέδων παχυσαρκίας και χρόνιων 

παθήσεων στην ΕΕ». 

Σύμφωνα με τον Επίτροπο η συγκεκριμένη απόφαση θα ενισχύσει τη δυνατότητα 

επιλογής του καταναλωτή με τους ακόλουθους τρόπους: 

• Ελάχιστο μέγεθος χαρακτήρων για τις υποχρεωτικές πληροφορίες ώστε να 

βελτιωθεί η αναγνωσιμότητά τους από τους καταναλωτές 

• Υποχρεωτική ενημέρωση για τις θρεπτικές ιδιότητες, ώστε να μπορούν οι 

καταναλωτές να εντοπίζουν τα τρόφιμα που ανταποκρίνονται στις προσωπικές 

τους προτιμήσεις ή στις διατροφικές ανάγκες τους. 

• Υποχρεωτική ενημέρωση για τυχόν αλλεργιογόνες ουσίες σε 

προσυσκευασμένες τροφές, μη προσυσκευασμένες τροφές και τροφές που 

πωλούνται σε εστιατόρια, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να προστατεύουν 

καλύτερα την υγεία τους. 

• Υποχρεωτική επισήμανση καταγωγής για το χοιρινό κρέας, το βοδινό κρέας 

και το κρέας αιγοπροβάτων και πουλερικών. Η συμπερίληψη προαιρετικών 

ενδείξεων καταγωγής θα συμβάλει στη μείωση του κινδύνου παραπλάνησης 

των καταναλωτών και θα διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις 

επιχειρήσεις τροφίμων. 

Ο Επίτροπος κ. Dalli παραδέχθηκε όμως ότι η απόφαση δεν ήταν η αναμενόμενη. 

«Φυσικά, το αποτέλεσμα είναι απόρροια συμβιβασμού. Για το λόγο αυτό, σημειώνω με 

λύπη μου ότι ορισμένοι βασικοί τομείς του κανονισμού δεν προχώρησαν τόσο πολύ 

όσο θα θέλαμε. Για παράδειγμα η αρχική πρόταση της Επιτροπής για τη διατροφική 

επισήμανση στην πρόσθια όψη των συσκευασιών δεν έγινε δεκτή. Ωστόσο, το πλαίσιο 

στο πρόσθιο μέρος της συσκευασίας για την προαιρετική συμπερίληψη πληροφοριών 

για τις θρεπτικές ιδιότητες αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Λυπάμαι 

επίσης, επειδή τα αλκοολούχα ποτά εξαιρέθηκαν, στο στάδιο αυτό, από τις απαιτήσεις 
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επισήμανσης των συστατικών και των θρεπτικών ιδιοτήτων. Ωστόσο θα καταβάλλω 

κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσω ότι θα επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία 

όταν επανεξετάσουμε το θέμα στο άμεσο μέλλον». 

Ανακοίνωση Ευρωκοινοβουλίου 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου, οι καταναλωτές θα μπορούν να 

κάνουν καλύτερα ενημερωμένες και πιο υγιεινές επιλογές όταν αγοράζουν τρόφιμα. 

Αυτός είναι ο βασικός στόχος των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για την επισήμανση 

των τροφίμων που υιοθετήθηκαν από το ΕΚ. Η ενεργειακή αξία, καθώς οι 

περιεχόμενες ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων λιπαρών, υδατανθράκων, σακχάρων, 

πρωτεϊνών και αλατιού θα είναι ορατές με σαφήνεια στις συσκευασίες των τροφίμων, 

έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τις εντοπίζουν εύκολα.  

Η εισηγήτρια του ΕΚ, Renate Sommer (ΕΛΚ, Γερμανία), που ηγήθηκε των 

διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, δήλωσε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που 

προηγήθηκε, τα εξής: «Παρά τις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, παρά τις εθνικές ιδεολογικές πεποιθήσεις, καταλήξαμε σε ένα καλό 

συμβιβασμό. Οι νέοι κανόνες θα παρέχουν περισσότερη και καλύτερη πληροφόρηση 

στους καταναλωτές ώστε να κάνουν αυτοί καλύτερα ενημερωμένες επιλογές όταν 

αγοράζουν. Αλλά είναι και κάτι περισσότερο από αυτό, η βιομηχανία τροφίμων θα 

ωφεληθεί και αυτή, θα υπάρχει μεγαλύτερη νομική ασφάλεια, λιγότερη γραφειοκρατία 

και καλύτερη νομοθεσία γενικά... αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις... περισσότερο από το 80% του ευρωπαϊκού τομέα τροφίμων απαρτίζεται 

από μικρομεσαίες επιχειρήσεις». 

Υποχρεωτική αναγραφή της διατροφικής αξίας 

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η ενεργειακή αξία και οι περιεχόμενες ποσότητες 

λιπαρών, κορεσμένων λιπαρών, υδατανθράκων, σακχάρων, πρωτεϊνών και αλατιού, 

θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια σε μορφή πίνακα στην ίδια πλευρά της 

συσκευασίας. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα εκφράζονται ανά 100g ή 100ml. Μπορεί, 

επιπλέον, να αναγράφονται και ανά μερίδα. 

Ουσίες με αλλεργιογόνο δράση 

Επί του παρόντος όλα τα συστατικά - συμπεριλαμβανομένων των αλλεργιογόνων 

ουσιών - πρέπει να αναγράφονται στις ετικέτες των προσυσκευασμένων τροφίμων. 

Στο μέλλον θα είναι ευκολότερο για τους καταναλωτές να προσδιορίσουν εάν ένα 

προϊόν περιέχει αλλεργιογόνους ουσίες, δεδομένου ότι αυτές θα επισημαίνονται στον 

κατάλογο των συστατικών. 

Οι νέοι κανόνες ορίζουν ότι οι πληροφορίες για τις ουσίες με αλλεργιογόνο δράση θα 

πρέπει να παρέχονται και για τα μη συσκευασμένα τρόφιμα, όπως για παράδειγμα 

για τα τρόφιμα που πωλούνται σε εστιατόρια ή καντίνες. Για αυτήν την κατηγορία 

τροφίμων, τα κράτη μέλη θα μπορούν να λάβουν αποφάσεις για τον ακριβή τρόπο με 

τον οποίο θα διατίθενται αυτές οι πληροφορίες στους καταναλωτές. 

Επισήμανση της χώρας προέλευσης 

Η αναγραφή της χώρας προέλευσης στην ετικέτα του τροφίμου είναι ήδη 

υποχρεωτική για ορισμένα προϊόντα, όπως το βόειο κρέας, το μέλι, το ελαιόλαδο και 

τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Κατόπιν αιτήματος του ΕΚ, η απαίτηση αυτή θα 

επεκταθεί, τώρα, και στο νωπό χοίρειο κρέας και το κρέας προβατοειδών, αιγοειδών 
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και πουλερικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεσπίσει κανόνες εφαρμογής για το 

σκοπό αυτό, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού. 

Στο μέλλον, ενδέχεται να αποφασισθεί η επέκταση της επισήμανσης της χώρας 

προέλευσης και σε άλλες κατηγορίες τροφίμων (όπως το κρέας που χρησιμοποιείται 

ως συστατικό, το γάλα ή τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα), αλλά θα πρέπει να υπάρξει 

εκ των προτέρων εκτίμηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της σκοπιμότητας και του 

πιθανού κόστους που θα έχει κάτι τέτοιο. 

Όχι στην παραπλάνηση του καταναλωτή 

Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν, επίσης, ότι οι καταναλωτές δεν θα 

παραπλανούνται από την παρουσίαση της συσκευασίας των τροφίμων. 

Θα καταστεί, ακόμη, ευκολότερος ο εντοπισμός των λεγόμενων "τροφίμων 

απομίμησης", δηλαδή των τροφίμων που μοιάζουν με άλλα τρόφιμα, αλλά είναι 

κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά, όπως π.χ. το τυρί από φυτικές πηγές. Όταν 

ένα συστατικό, το οποίο θα έπρεπε κανονικά να περιέχεται στο τρόφιμο, έχει 

αντικατασταθεί, αυτό θα πρέπει να δηλώνεται σαφώς, και με τη χρήση μεγάλης 

γραμματοσειράς, στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας και δίπλα από το όνομα της 

μάρκας του προϊόντος.  

Το κρέας που αποτελείται από διαφορετικά τεμάχια κρέατος θα φέρει την ένδειξη 

"μορφοποιημένο κρέας-από συνδυασμό περισσοτέρων τεμαχίων κρέατος" και το ίδιο 

θα ισχύει και για τα ψάρια. 

Έναρξη ισχύος των νέων κανόνων 

Το νομοθετικό ψήφισμα υιοθετήθηκε από το ΕΚ με 606 ψήφους υπέρ, 46 κατά και 26 

αποχές. Οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν τρία έτη στη διάθεση τους προκειμένου να 

προσαρμοσθούν στους νέους αυτούς κανόνες. Στη συνέχεια, θα έχουν δύο ακόμη έτη, 

άρα συνολικά πέντε έτη, για να εφαρμόσουν τους κανόνες σχετικά με την αναγραφή 

της διατροφικής αξίας. Εάν η διατροφική δήλωση παρέχεται ήδη από τις επιχειρήσεις 

σε εθελοντική βάση, τότε, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόσουν τους νέους 

κανόνες εντός τριών ετών από τη δημοσίευσή τους.  

Ο ΕΦΕΤ, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να διοργανώσει 

συναντήσεις με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων τροφίμων  και καταναλωτικών 

οργανώσεων, για την παρουσίαση του νέου νομοθετικού πλαισίου.  

6.16. Κώδικας Ορθής Υγιεινής Πρακτικής 

Η επικαιροποίηση και οριστικοποίηση έκδοσης του σχεδίου Οδηγού Ορθής Υγιεινής 

Πρακτικής που έχει κατατεθεί στον ΕΦΕΤ από το 2002, βρίσκεται πάντα στην ατζέντα 

των διαπραγματεύσεών μας με τον ΕΦΕΤ.  

                6.17. 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 
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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 

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.  

         6.18. 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 

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. 

http://www.elog.gr/
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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. 

Ο ΣΕΒΕΚ κατέθεσε τις απόψεις του στα πλαίσια της προκαταρτικής διαβούλευσης.   

6.19.  Εργασιακά 

Το νέο μνημόνιο επιφέρει μεγάλες αλλαγές στις αμοιβές και στον ιδιωτικό τομέα.  

Οι σημαντικότερες αλλαγές που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του ψηφισθέντος 

νομοσχεδίου είναι οι επόμενες : 

1.    Μείωση του βασικού μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) κατά 22%.  

2.    Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  για νέους κάτω των 25ετών 

κατά 32%. 

3.     Πάγωμα τυχόν αυξήσεων στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

4.     Πάγωμα ωριμάνσεων (επιδόματα πολυετίας κ.λ.π.). 

5.  Μείωση κατά 3 μήνες του διαστήματος μετενέργειας κλαδικών & 

ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων που έχουν λήξει. 

6.     Κατάργηση βασικών επιδομάτων των κλαδικών συμβάσεων. 

7.     Οριοθέτηση διάρκειας συμβάσεων αορίστου χρόνου σε μέγιστο χρόνο  τα 3 

έτη. Λήξη συμβάσεων αορίστου χρόνου το αργότερο σε 1 έτος από την 

υπογραφή του νέου μνημονίου. 

8.    Αλλαγή της προσφυγής στον ΟΜΕΔ με δυνατότητα διαιτησίας μόνο για τους 

βασικούς μισθούς των συμβάσεων και με απαίτηση προσφυγής και των 2 

μερών (εργοδοτών και εργαζομένων). 

9.     Μείωση εισφορών κατά 2% με κατάργηση των κλάδων Ο.Ε.Κ. & Ο.Ε.Ε. του 

ΙΚΑ εντός 6μήνου. 

10.   Πρόβλεψη για επιπλέον μείωση εισφορών κατά 3% από 1/1/2013. 

11.   Πρόβλεψη για επιπλέον μείωση της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

Στην πράξη οι πιο πάνω αλλαγές ερμηνεύονται ως εξής: 

1.     Ο βασικός μισθός που προβλέπεται με την Εθνική Γενική Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας, σήμερα, καθορίζεται στα 751,39€ για άγαμο υπάλληλο 

χωρίς τέκνα και χωρίς προϋπηρεσία (μικτές αποδοχές). Με τη μείωση κατά 

22% που αναμένεται να επέλθει, ο ίδιος μισθός θα μετατραπεί στα 586,08€. 

Αν αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις θα έχουμε το 

ακόλουθο αποτέλεσμα: 586,08€ - 96,70€ (ασφ. Εισφορές) – 13,03€ (ΦΜΥ) 

= Καθαρές αποδοχές 476,35€. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΟ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 

 ΜΕΤΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 

 

ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΓΑΜΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΓΓΑΜΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΓΑΜΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΓΓΑΜΩΝ 

0-3 751,39 826,53 586,08 64
4,69 

3-6 813,98 889,12 634,90 69
3.50 

6-9 887,98 963,12 692,62 75
1,23 

9 & ΑΝΩ 961,97 1.037,11 750,34 80

8.94 

2.    Ο βασικός μισθός της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για 

εργαζόμενο κάτω των 25 ετών, μετά τη μείωση του 32% διαμορφώνεται ως 

εξής: 510,95€ - 84,31€ (ασφ. Εισφορές) = 426,64€ 

3.    Το πάγωμα των αυξήσεων σημαίνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία 

αύξηση στις πιο πάνω αποδοχές για διάστημα κατ’ ελάχιστο 3ων ετών. 

4.   Το πάγωμα των ωριμάνσεων για τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις 

σημαίνει ότι δεν πρόκειται να χορηγηθεί καμία αύξηση λόγω συμπλήρωσης 

ετών (3ετίες) προϋπηρεσίας. Ωστόσο εκείνο που διαφαίνεται είναι ότι θα 

παραμείνουν οι ωριμάνσεις για την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

5.  Μέχρι σήμερα ίσχυε ότι σε περίπτωση λήξης ή καταγγελίας μιας σύμβασης 

(κλαδικής ή ομοιοεπαγγελματικής) αυτή συνέχιζε να ισχύει για διάστημα 6 

μηνών. Σε περίπτωση που δεν υπήρχε κάποια ανανέωση της σύμβασης τότε 

υπήρχε η δυνατότητα να υπογραφεί νέα ατομική σύμβαση εργασίας μέχρι τα όρια 

της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Πλέον το διάστημα αυτό μειώνεται σε 3 μήνες. 

6.  Η κατάργηση των επιδομάτων θα γίνεται άμεσα και μετά τη λήξη του 3μήνου, ενώ 

θα συνεχίσουν να ισχύουν μόνο τα ακόλουθα επιδόματα: 

•   Ωρίμανσης (Πολυετίας, 3ετίας κ.λ.π.) 

•   Τέκνων 

•   Εκπαίδευσης (Σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ κ.λ.π.) 

•   Βαρέων Επαγγελμάτων 

 Δηλαδή καταργείται το Επίδομα Γάμου (10%) και πλήθος άλλων βασικών 

επιδομάτων όπως επίδομα οθόνης, υπευθυνότητας, διαχειριστικών λαθών, 

ειδικών συνθηκών, ξένης γλώσσας κ.λ.π. 

  Η μείωση του μισθού της κλαδικής σύμβασης (που έχει λήξει) θα προκύπτει 

αυτόματα χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του εργαζομένου. Η συναίνεση θα είναι 

αναγκαία μόνο για υπογραφή νέας ατομικής σύμβασης εργασίας με αποδοχές 

κατώτερες της κλαδικής και μέχρι τα όρια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

7.  Η οριοθέτηση της λήξης των συλλογικών συμβάσεων εντός 3 ετών παρασύρει 

πλήθος κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων που ήταν αορίστου χρόνου 

διάρκειας. Επιπλέον, ο όρος για λήξη όλων των συμβάσεων το αργότερο εντός σε 

1 έτος από την υπογραφή του μνημονίου, διαμορφώνει ημερομηνία λήξης για όλες 

όσες συνεχίζουν και ισχύουν ( όπως και η κλαδική μας Σ.Σ.Ε των ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & 
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ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

(υπεγράφη 22/10/2010 και ισχύει από 1/1/2010 )  

Αυτό, συνεπάγεται τη  μείωση των μισθών όλων σχεδόν των εργαζομένων είτε στα 

όρια του βασικού μισθού της κλαδικής σύμβασης είτε και πιο κάτω διαμέσου της 

υπογραφής νέας ατομικής σύμβασης εργασίας. 

8.  Πλέον οποιαδήποτε προσφυγή στον Οργανισμό Μεσολάβησης & Διαιτησίας, θα 

αφορά την εξεύρεση λύσης που θα καθορίζει μόνο τους βασικούς μισθούς και όχι 

τυχόν λοιπά επιδόματα και άλλες αξιώσεις. Επιπλέον για να υπάρξει διαιτησία, θα 

απαιτείται προσφυγή και των 2 κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή εργοδοτών και 

εργαζομένων. 

9.  Μείωση των εισφορών κατά 2% για τους κλάδους Ο.Ε.Κ. (Οργανισμός Εργατικής 

Κατοικίας) και Ο.Ε.Ε. (Οργανισμός Εργατικής Εστίας) οι οποίοι και καταργούνται. 

Ωστόσο μέχρι σήμερα οι εισφορές για τον Ο.Ε.Κ. ήταν 1% για τον εργαζόμενο & 

0,75% για τον εργοδότη ενώ για τον Ο.Ε.Ε. ήταν 0,35% για τον εργαζόμενο & 0,35% 

για τον εργοδότη. Κάτι που συνεπάγεται ότι το συνολικό ποσοστό εισφορών 

ισοδυναμεί με 2,45%. Πρακτικά κάτι τέτοιο σημαίνει ότι στο αρχικό παράδειγμα 

όπου οι ασφαλιστικές εισφορές είχαν υπολογιστεί στα 96,70€, θα μειωθούν και θα 

είναι τελικά 89,96€. Κάτι που σημαίνει ότι οι Καθαρές Αποδοχές του εργαζόμενους 

θα είναι τελικά 586,08€ - 89,96€ (ασφ. Εισφορές) – 13,68€ (ΦΜΥ αν ο εργαζόμενος 

είναι άνω των 30 ετών) = 482,44€. 

10.  Η πρόβλεψη για επιπλέον μείωση των εισφορών από το 2013 συνδέεται 

άμεσα με επιπλέον μέτρα τα οποία θα καλύψουν την απώλεια εσόδων. 

Πρόκειται στην ουσία για μια διάταξη που είναι πολύ πιθανό να επιφέρει 

περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις. 

11. Πρόβλεψη για υπογραφή νέας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. στην οποία θα πρέπει να θεωρείται 

δεδομένη και άλλη μείωση προσεχώς. 

Αναμένεται να οριστικοποιηθεί η τακτική που θα ακολουθηθεί σχετικά με τις 

επιμέρους κλαδικές Συμβάσεις και να διευκρινισθούν τεχνικές λεπτομέρειες επί του 

θέματος. Ο ΣΕΒΕΚ όπως πάντα θα παρακολουθεί στενά το θέμα και θα σας κρατά 

ενήμερους προκειμένου να τηρηθεί κατά το δυνατόν κοινή στάση από όλες τις 

επιχειρήσεις Μέλη μας. 

6.20.  Πρόγραμμα ενημέρωσης για Generic προβολή των 

προϊόντων μας 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συγχρηματοδοτεί ολοκληρωμένα Προγράμματα ενημέρωσης 

και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της  Ε.Ε και τις τρίτες - 

εκτός Ε.Ε - χώρες. 

Το ύψος της κοινοτικής συγχρηματοδότησης είναι μέχρι 50%. Η εθνική συμμετοχή στα 

Προγράμματα αυτά (από το αρμόδιο ΥΠΑΑΤ) είναι 20% ενώ το υπόλοιπο 30% 

καλύπτεται από ίδια συμμετοχή των προτεινουσών οργανώσεων (επαγγελματικών 

φορέων όπως ο ΣΕΒΕΚ).  

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι από ένα μέχρι τρία έτη.  

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν μόνο επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές 

οργανώσεις, αντιπροσωπευτικές των κλάδων και όχι επιχειρήσεις. 
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Οι προτάσεις υποβάλονται δύο φορές το χρόνο, τόσο για Προγράμματα εσωτερικής 

αγοράς όσο και για τρίτων χωρών. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 30η Νοεμβρίου και η 31η Μαρτίου κάθε 

έτους. 

Οι προτάσεις κατατίθενται σε πέντε φακέλους η κάθε μία (1 πρωτότυπο, 4 

αντίγραφα) συνοδευόμενες από ηλεκτρονική εγγραφή (CD Rom), στη Δ/νση 

Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Τμήμα 

Ε΄.  

Η συγγραφή των Προγραμμάτων ακολουθεί συγκεκριμένο τυπικό, σύμφωνα με 

εγκεκριμένο σχέδιο της Ευρωπαικής Επιτροπής.  

Η Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών προβαίνει σε αξιολόγηση των κατατεθέντων 

προτάσεων. Επιλέγονται τα Προγράμματα που συμφωνούν με τους στόχους και τις 

προϋποθέσεις των σχετικών Κανονισμών.  

Οι προτάσεις αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 

αργότερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου και μέχρι 30 Ιουνίου. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαικής Επιτροπής αξιολογούν τις προτάσεις 

(δύνανται να ζητήσουν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες από τις προτείνουσες 

οργανώσεις μέσω της Δ/νσης Γεωργικών Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ). Ακολουθεί η 

έγκριση από την Ευρωπαική Επιτροπή μέσα στα πλαίσια του σχετικού 

προϋπολογισμού της και η έκδοση Αποφάσεων. Σημειώνεται ότι τα διακρατικά 

Προγράμματα έχουν προτεραιότητα επιλογής. 

Μέσα σε διάστημα 90 ημερών από την απόφαση έγκρισης της Ευρωπαικής Επιτροπής, 

συνάπτεται σύμβαση του φορέα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

για την υλοποίηση του εγκεκριμένου Προγράμματός του. Το σχέδιο σύμβασης  είναι 

εγκεκριμένο από την Ευρωπαική Επιτροπή. 

Η υλοποίηση του Προγράμματος αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ 

ΥΠΑΑΤ και φορέα.  

Η εκτέλεση των προγραμμάτων ανατίθεται σε Εκτελεστικούς Οργανισμούς 

(Διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες Μάρκετινγκ, Δημοσίων Σχέσεων κλπ) οι οποίοι 

επιλέγονται με διαδιακασία διαγωνισμού. 

Νομικό πλαίσιο για τα προγράμματα  

Το πλαίσιο ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικω ́ν προϊόντων 

στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες θεσπίζεται στους  Καν. (ΕΕ) 3/2008 

και Καν.(ΕΕ) 501/08. 

Στο Παράρτημα Ι του Καν.(ΕΕ) 501/08  «Κατάλογος των προϊόντων που μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο ενεργειών προώθησης σε χώρες της Ε.Ε» περιλαμβάνονται 

μεταξύ άλλων και η κατηγορία «κρέας  νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή 

κατεψυγμένο, που έχει παραχθεί σύμφωνα με κοινοτικό ή εθνικό καθεστώς 

ποιότητας». 

Αντίστοιχα, στο Παράρτημα ΙΙ του ίδιου Κανονισμού, περιλαμβάνεται η κατηγορία 

«Βόειο και χοίρειο κρε ́ας, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο· 

παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά». 

Μέχρι τώρα, η ερμηνεία δεν αφορούσε μεταποιημένα προιόντα κρέατος. 
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Ωστόσο, μετά από σχετικό μας ερώτημα και πρόσφατη διευκρίνιση της Ευρωπαικής 

Επιτροπής, μπορούν πλέον να περιληφθούν προϊόντα (όχι εμπορικές επωνυμίες αλλά 

γενικά μηνύματα για τα προιόντα) με βάση το κρέας ή προϊόντα 

αλλαντοποιίας (ζαμπόν, καπνιστές μπριζόλες, λουκάνικα, πάριζες, μορταδέλες, 

αλλαντικά αέρος, σαλάμια κλπ). 

Ορισμένες πιθανές ενέργειες οι οποίες μπορούν να ενισχυθούν κατά 50%-70%, 

εντασσόμενες μέσα στο Πρόγραμμα : 

✓ Συμμετοχή σε γενικές ή κλαδικές εκθέσεις (Τροφίμων & Ποτών, HORECA, κλπ) 

✓ Ενημερωτικά και προωθητικά έντυπα, βιβλία συνταγών, προωθητικό υλικό 

✓ Παραγωγή δειγμάτων, προωθητικές ενέργειες σε σημεία πώλησης (σούπερ 

μάρκετ, εμπορικά κέντρα, τουριστικά σημεία, road show κλπ.) 

✓ Ενημερωτικές Ημερίδες, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις σε σχολεία, 

φορείς κλπ. 

✓ Παραγωγή και προβολή εκπαιδευτικών ταινιών για τα προιόντα κρέατος 

✓ Έκδοση ενημερωτικών λευκωμάτων, ημερολογίων κλπ. 

✓ Διοργάνωση Εκδηλώσεων για δημοσιογράφους, σεφς, αγοραστές σούπερ 

μάρκετ κλπ. 

✓ Καταχωρήσεις σε εφημερίδες, περιοδικά ή ειδικό τύπο 

✓ Διευρωπαϊκή συνεργασία με διεθνείς συλλόγους σεφς για κοινές εκδηλώσεις 

✓ Παραγωγή προωθητικού, διαφημιστικού υλικού για καταναλωτές, διανομείς 

κλπ. 

✓ Ενημερωτικές προβολές σε σημεία πώλησης, εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ. 

Ο ΣΕΒΕΚ, πιστεύοντας ότι το πρόγραμμα είναι μια καλή ευκαιρία για Generic προβολή 

των προϊόντων μας, διερεύνισε το ενδιαφέρον και τη δυνατότητα των Επιχειρήσεων-

Μελών μας να συμμετέχουν και να υποστηρίξουν  την υποβολή πρότασης.  

Δυστυχώς, η έλλειψη κατάλληλου ενδιαφέροντος δεν μας επέτρεψε να  

προχωρήσουμε στην υποβολή πρότασης.   

6.21.  Ημερίδες - Εκδηλώσεις 

1) Ο ΣΕΒΕΚ συμμετείχε :  

- 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»  
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✓ 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. 

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 & 
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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. 

- Υπό την αιγίδα του ΣΕΒΕΚ τέθηκε η 3Η έκθεση «ΕΛΤΡΟΠ» (εμπορική έκθεση 

ελληνικών τροφίμων – ποτών – εξοπλισμού και αγροτικής οικονομίας) που 

πραγματοποιήθηκε από 25 – 28/11/2011 στο Εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας.  

2) Ο ΣΕΒΕΚ συμμετείχε στην Ημερίδα με θέμα :  «Πως λειτουργεί η εφοδιαστική 

αλυσίδα κρέατος» το Σάββατο 26/2/2011 στο Ανατολικό Αερολιμένα Αθηνών. 

3)  Ο ΣΕΒΕΚ ενημέρωσε τα μέλη του : 

- Για 7η Διεθνή Έκθεση για την Κτηνοτροφία & Πτηνοτροφία «Zootechnia 

2011» που πραγματοποιήθηκε στις 3 - 6 Φεβρουαρίου 2011 στην Θεσσαλονίκη (ΔΕΘ). 

- Για την Διεθνή Αγροτική  Έκθεση «INDAGRA FARM 2011» που 

πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι  της Ρουμανίας, από 19 -23/10/2011.   

- Για την έκθεση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 2011» που πραγματοποιήθηκε στο 

εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, από 6 – 9 Οκτωβρίου 2011. 

- Για την διεθνή έκθεση τροφίμων – ποτών  «Anuga 2011» που 

πραγματοποιήθηκε στη Κολωνία  –  Γερμανία, από  8-12/10/2011. 

- Για την ημερίδα με  θέμα «Η Ομοσπονδία της Ρωσίας σήμερα και οι σχέσεις 

της με την Ελλάδα και την ΕΕ» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.) στις 28/2/2011 

- 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. 

- 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. 

- Για την «Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών» από στελέχη των γραφείων 

Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων σε Γαλλία, Γερμανία, Κύπρο και Ρουμανία, που 

πραγματοποιήθηκε στις 28/4/2011 στο κτίριο του Υπ. Εξωτερικών. 

- Για την Ημερίδα με θέμα: «Ασφάλεια Τροφίμων και Διατροφικές Συνήθειες: 

Πόσο ασφαλής είναι ο Έλληνας Καταναλωτής» που διοργάνωσε ο ΕΦΕΤ στο πλαίσιο 

των δραστηριοτήτων του ως Εστιακό Σημείο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας 

Τροφίμων στην Ελλάδα, στις 6/12/2011 στο ξενοδοχείο Τιτάνια. 



                                                         
                                                                        ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 

45 

- Για την Έκθεση και τις παράλληλες εκδηλώσεις «MEAT DAYS 2012» που θα 

πραγματοποιηθούν στις 22 – 24/6/2012 στο Metropolitan Expo Center. Εξετάζεται το 

ενδεχόμενο συμμετοχής του ΣΕΒΕΚ τόσο στην έκθεση όσο και στις παράλληλες 

εκδηλώσεις, με στόχο την προβολή του κλάδου, των επιχειρήσεων – μελών μας & των 

προϊόντων τους.     

4. Διερεύνηση διοργάνωσης ημερίδας ΣΕΒΕΚ 

Στους στόχους του ΣΕΒΕΚ εντάσσεται η διερεύνηση διοργάνωσης, εντός του 

τρέχοντος έτους, ημερίδας με θέμα: «Επώνυμα Προϊόντα Κρέατος: Υπογράφουν με 

Ασφάλεια την Ποιότητα», όπως η αντίστοιχη που πραγματοποιήθηκε στις 6/3/2008, 

τα έξοδα της οποίας θα καλυφθούν από χορηγίες. 

Η ημερίδα θα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου, στελέχη των 

συναρμόδιων υπουργείων και των ελεγκτικών οργανισμών, κυβερνητικούς 

αξιωματούχους, πρέσβεις και εμπορικούς ακολούθους των πρεσβειών των χωρών 

προέλευσης των πρώτων υλών για τα προϊόντα κρέατος, προμηθευτές πρώτων και 

βοηθητικών υλών, πανεπιστημιακούς, καθώς και εκπροσώπους των ΜΜΕ και 

καταναλωτές.  

Η θεματολογία της ημερίδας θα περιλαμβάνει επιστημονικά θέματα, καθώς και 

θέματα γενικού ενδιαφέροντος. 

Εισηγητές στην ημερίδα θα είναι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας των συναρμόδιων 

υπουργείων (αρμόδιος υφυπουργός ΑΑ&Τ κλπ.)  τεχνοκράτες, πανεπιστημιακοί αλλά 

και εκπρόσωποι του Δ.Σ και της ΣΕΤΕ ΣΕΒΕΚ.  

Η εκδήλωση θα τύχει της απαραίτητης προβολής στα ΜΜΕ, με δελτία τύπου αλλά και 

συνεντεύξεις των εισηγητών, με αποστολή τυπωμένων και ηλεκτρονικών 

προσκλήσεων και ανάρτηση αφισών στα σημεία που θα κριθεί απαραίτητο για την 

ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.  

Στόχος και αυτής της διοργάνωσης θα είναι, μεταξύ άλλων:  

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

τεχνολογικές και νομοθετικές εξελίξεις.   

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

αλλαντικών και τη σημασία του κλάδου για την εθνική οικονομία.   

• Η ευαισθητοποίηση των αρμοδίων κυβερνητικών αξιωματούχων και 

υπηρεσιακών παραγόντων σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν τις 

επιχειρήσεις του κλάδου.   

• Η προβολή του Συνδέσμου και των μελών του, στο πλαίσιο υιοθέτησης μιας 

πιο εξωστρεφούς πολιτικής του.  

6.22.  Γενική ενημέρωση - Παρεμβάσεις 

1. Ενημέρωση για δελτία τύπου του ΕΦΕΤ για την επιβολή κυρώσεων σε 

επιχειρήσεις τροφίμων. 

2.  Ενημέρωση για τις εξελίξεις στον κλάδο λιανικής στις ΗΠΑ.  

3.  Ενημέρωση για την διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης στην υγιεινή τροφίμων 

του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. 

4.  Ενημέρωση για τη σύσταση της Βουλγαρικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των τροφίμων. 
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5. Ενημέρωση για την επιχειρηματική αποστολή στη Πολωνία από 5 – 8/6/2011 και 

στην Κίνα (Πεκίνο και Τιαντζιν) από 25 - 30 Ιουνίου 2011 που διοργάνωσε ο 

Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών – ΟΠΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης 

2011. 

6. Ενημέρωση για τη δημοσίευση του Καν. (ΕΕ) 197/2011 της Επιτροπής (ΕΕ 

L56/1.3.2011) για τον καθορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή 

αιτήσεων ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για το χοίρειο κρέας. 

7. Παρακολούθηση και ενημέρωση για το διατροφικό σκάνδαλο διοξινών στη 

Γερμανία.  

8.  Ενημέρωση για τον Οδηγό αγοράς του περιοδικού Meat Place.   

9.  Ενημέρωση κινήτρων για την εισαγωγή κρέατος στην Αίγυπτο. 

10. Ενημέρωση για τα κουπόνια καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

11. Ενημέρωση για την υπ΄ αριθμ. 16543/2.11.2011 εγκύκλιο του ΕΦΕΤ με θέμα 

«Επίσημος έλεγχος για τα Βυτιοφόρα Οχήματα Μεταφοράς Υγρών τροφίμων» 

12. Ενημέρωση για την συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από την 

ΔΗΩ ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων. 

13. Ενημέρωση για την φιλανθρωπική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής ενόψει 

των γιορτών των Χριστουγέννων.  

14. Ενημέρωση για το Εργαστήρι Εξαγωγικής Ετοιμότητας «8 βήματα για να εξάγω» 

που πραγματοποιήθηκε στις 16/3/2012 στο Εκθεσιακό Κέντρο EXPOATHENS. 

15. Ενημέρωση για την εκδήλωση του ΣΕΒΕ «Παράγω και Εξάγω: το νέο οικονομικό 

μοντέλο ανάπτυξης της Ηπείρου» που πραγματοποιήθηκε στις 3/3/2012 στα 

Ιωάννινα. 

16. Ενημέρωση για τον Εκτελεστικό Κανονισμό 931/2011 (L242) της Επιτροπής 

σχετικά με τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που ορίζει ο Κανονισμός 178/2002, 

άρθρο 18, για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τις οποίες πρέπει να 

εφαρμόζουν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και τον Κανονισμό 16/2012 

(L 8) για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού 853/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις απαιτήσεις 

σχετικά με τα κατεψυγμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για 

ανθρώπινη κατανάλωση. 

17. Ενημέρωση για Προκηρύξεις Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

18. Ενημέρωση για την έκδοση και διαχείρηση των κωδικών Barcodes από τον 

Σύνδεσμο GS1 Association Greece για την επισήμανση προιόντων.  

19. Ενημέρωση για την προετοιμασία εκπόνησης νέας μελέτης για τα αλλαντικά – 

κρεατοσκευάσματα από την ICAP. 

20. Διερεύνηση ενδεχομένου πιθανής κατάθεσης μήνυσης, για πρόσφατα 

δυσφημιστικά για τον κλάδο δημοσιεύματα του τύπου, με αφορμή μελέτη του 

Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. 

21. Ενημέρωση για συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στις 2 Ιουνίου, ο Υπουργός 

Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχ. Χρυσοχοϊδης με θέμα τις 

παρεμβάσεις για τη λειτουργία της αγοράς, στην οποία ανακοίνωσε σημαντικές 

πρωτοβουλίες με στόχο την απλοποίηση της νομοθεσίας, τη μείωση των 
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διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις, την πραγματική ενίσχυση του 

ανταγωνισμού, τη μείωση των τιμών βασικών καταναλωτικών προϊόντων και την 

προστασία του εισοδήματος των καταναλωτών. 

 


