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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 17/4/2013.  

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 2012 και του έτους 2013 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 

ΣΥΝ�ΕΣΜΟΣ 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 ‘‘ΣΥΝ�ΕΣΜΟΣ 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 �ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο 

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

Η υλοποίηση των αποφάσεων του �ιοικητικού 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 �ιοικητικό Συµβούλιο, την Εφορευτική Επιτροπή και την Ελεγκτική 

Επιτροπή. 

- Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισµό δράσης και διαχείρισης του �ιοικητικού 

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. .ιοίκηση 

Η �ιοίκηση του ΣΕΒΕΚ αποτελείται από 7µελές �ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο 

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

Το �ιοικητικό 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 5/4/2012, έγινε η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του ΣΕΒΕΚ. Μετά τον ετήσιο 

απολογισµό και την απαλλαγή του �.Σ. εκ των ευθυνών του, διεξήχθησαν οι εκλογές 

για την ανάδειξη του νέου �ιοικητικού Συµβουλίου για τη τριετία 4/2012 – 4/2015. 

Ακολούθησε η συγκρότηση του �.Σ. σε σώµα, και εξελέγησαν :  

Πρόεδρος Παναγιώτης Γ. Νίκας 

Αντιπρόεδρος Εµµανουήλ �οµαζάκης 

Γεν. Γραµµατέας  �έσποινα Μπακιρλή 

Αν. Γεν. Γραµµατέας  Γεώργιος Γιατράκος 
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Ταµίας  Χρήστος Καρκαλιάς 

Αν. Ταµίας  Θωµάς Αλέξανδρος Ζύµνης 

           Μέλη Ευάγγελος �ηµητρίου 

                                                       Γεώργιος Μητσόπουλος  

                                                       Χρήστος Σταυρουλάκης 

Κατά τις συνεδριάσεις του �.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 

�ιοικητικό 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 �ιοικητικό 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. 

Η ΣΕΤΕ κατά τη διάρκεια «λειτουργίας» της έχει ασχοληθεί µεταξύ άλλων : 

▪ µε την επικείµενη τροποποίηση των σχετικών µε το κρέας άρθρων του Κ.Τ.Π.,   

▪ µε την κατηγοριοποίηση των προϊόντων του κλάδου µας,   

▪ µε την σύνταξη και κατάθεση στον ΕΦΕΤ σχεδίου κλαδικού Οδηγού Ορθής 

Υγιεινής Πρακτικής, 

▪ µε την ενηµέρωση των καταναλωτών για τις ενδείξεις, την ιχνηλασιµότητα και 

γενικότερα για την θρεπτική αξία των προϊόντων κρέατος,  

▪ µε την 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.,  

▪ µε την εναρµόνιση της υγειονοµικής και αγορανοµικής νοµοθεσίας,  

▪ µε την εισφορά 0,2%/κιλό κρέατος υπέρ ΕΛΟΓΑΚ,  

▪ µε τα Κτηνιατρικά τέλη για τους ελέγχους – επιθεωρήσεις 
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3.4.  Εσωτερικές Επιτροπές – Οµάδες Εργασίας 

Μέλη του �ιοικητικού Συµβουλίου µε εξειδικευµένα στελέχη των επιχειρήσεων του 

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

που πιθανόν προκύψει γύρω από :  

� �ιαφήµιση – Προώθηση : Επιτροπή Marketing  

� Εργατικά – Φορολογικά   

� Θέµατα ΕΦΕΤ  

� Λοιπά θέµατα    

3.5. Γραµµατεία 

Η υλοποίηση των αποφάσεων του �ιοικητικού 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 �ιοικητικού 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 τον Οκτώβριο του 1990, από την κα Αικ. 

Στασινοπούλου, έµπειρο στέλεχος του Συνδέσµου µας. 

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

καλύτερο δυνατό τρόπο, άµεσα και αποτελεσµατικά. 

3.6.  .ιοικητικός Σύµβουλος 

Η �ιοικητική υποστήριξη του Συνδέσµου, καλύπτεται, από το έτος 1997, 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 �ιοικητικό 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. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια ο ΣΕΒΕΚ 

δέχεται τις νοµικές υπηρεσίες από τον έµπειρο δικηγόρο κ. Βασ. Παριανό.         



                                                         
                                                                        ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2020202012121212    

7 

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 2012 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 2012 έως σήµερα, έχουν σταλεί 82 

ενηµερωτικά Newsletter, µε ειδήσεις και πληροφορίες που ενδιέφεραν άµεσα τα µέλη 

µας.  

Newsletter ΄΄ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΡΕΑΤΟΣ΄΄ ..Σ. 

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

του Συνδέσµου (�ιοικητικό Συµβούλιο), κάθε εισερχόµενο και εξερχόµενο έγγραφο 

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

�ιοικητικού Συµβουλίου, παρατίθεται σε ειδική έκδοση των ΄΄ΝΕΩΝ ΤΟΥ �.Σ.΄΄.  
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Από τον Ιανουάριο του 2012 έως σήµερα, εστάλησαν 124 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 �ιοικητικού 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 �ιοικητικού Συµβουλίου ή εξειδικευµένα στελέχη µελών 

δίνουν άµεσα τη λύση σε κάθε ερώτηµα που τίθεται. 

                   Ιστοσελίδα 

Βελτιωµένη και ανανεωµένη είναι πλέον η ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, του Συνδέσµου 

Ελληνικών Βιοµηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ – στη διεύθυνση 

www.sevek.gr  

Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί µε έµφαση στις αρχές της λειτουργικότητας, καθώς και 

της εύκολης και φιλικής πλοήγησης για τους χρήστες. 

Η λειτουργία της ιστοσελίδας εξασφαλίζει άµεση, διαρκή και αναλυτική ενηµέρωση 

στις επιχειρήσεις – µέλη του ΣΕΒΕΚ,  αλλά και τη δυνατότητα προβολής των 

προµηθευτών του κλάδου και άλλων επιχειρήσεων στους επισκέπτες της ιστοσελίδας. 

Η ιστοσελίδα περιλαµβάνει 2 περιοχές. 
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Την ανοιχτή περιοχή που είναι «ορατή» σε όλους και στην οποία οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να βρουν, µεταξύ άλλων, πληροφορίες για τον ΣΕΒΕΚ και τη δοµή του, 

στοιχεία για τους σκοπούς και τις δράσεις του, κατάλογο των επιχειρήσεων – µελών 

του, ειδήσεις, νέα του κλάδου, κλπ. ενώ δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να 

συνδέεται µε τις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων - µελών. 

Την  κλειστή περιοχή η οποία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα Newsletter µας, την 

υφιστάµενη νοµοθεσία κλπ. και στην οποία έχουν πρόσβαση κατ΄ αποκλειστικότητα 

οι επιχειρήσεις – µέλη του ΣΕΒΕΚ, µέσω ειδικής διαδικασίας εγγραφής/εισαγωγής 

κωδικού.  

 

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.  

�ιατηρεί συνεργασία και αλληλοενηµέρωση µε προµηθευτικές επιχειρήσεις του 

κλάδου.   

�ιαπραγµατεύεται 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 �ιοίκηση 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.  

Στα πλαίσια αυτά, πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω συναντήσεις :  

α) Συνάντηση µε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

Πραγµατοποιήθηκε στις 9/1/2013, συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΕΒΕΚ (κα �. 

Μπακιρλή, κ.κ. Παν. Νίκας, Σωτ. Λαύκας, Γ. Γιατράκος, Στ. Σκαρίµπας, Γ. 

Οικονόµου) µε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων κ. Αθ. Τσαυτάρη, 

παρουσία του Γεν. Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και �ιεθνών Σχέσεων κ. �ηµ. 

Μελά και των Συµβούλων του κας Καραβαγγέλη και κ. Κουρή. 
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Στον Υπουργό τέθηκαν τα πιο κάτω θέµατα :  

1. Κατάργηση Υπουργικής Απόφασης αρ. 9993/3.5.2012 για την µεταφορά των 

ληγµένων και µη εµπορεύσιµων προϊόντων µε διαφορετικά οχήµατα. 

Όπως µας ανέφερε ο Υπουργός, ο Γενικός Γραµµατέας καθώς και ο Ειδικός 

Σύµβουλός του, ήδη βρίσκεται στην �/νση Νοµοπαρασκευαστικού έργου του ΥπΑΑΤ 

και θα δηµοσιευθεί σύντοµα, απόφαση η οποία θα προσδιορίζει επακριβώς την 

διαδικασία µεταφοράς των µη εµπορεύσιµων προϊόντων αλλά και υποπροϊόντων – 

παραπροϊόντων. 

2. Κατάργηση της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛΟΓΑΚ – ΕΛΓΟ �ΗΜΗΤΡΑ, ποσοστού 0,2% 

ανά κιλό εγχωρίου και εισαγόµενου κρέατος, δεδοµένου ότι η εν λόγω εισφορά 

δεν ενισχύει τους ήδη υφιστάµενους ελέγχους από τις επίσηµες υπηρεσίες 

ελέγχου του Κράτους για το κρέας και τα πουλερικά. 

Το θέµα έχει τεθεί και από άλλους φορείς, δεδοµένου ότι αφορά και το γάλα. 

Απασχολεί το ΥπΑΑΤ και θα το εξετάσουν σε βάθος. 

3. �ιασφάλιση της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας στα παρασκευαστήρια κρέατος 

που λειτουργούν σε παρακείµενους χώρους κρεοπωλείων. 

Αυστηροί έλεγχοι σε παράνοµα και χωρίς τις απαιτούµενες άδειες, λειτουργούντα 

παρασκευαστήρια. 

Θα µελετήσει το θέµα και θα προβούν σε διορθωτικές κινήσεις, σε συνδυασµό και µε 

την καθιέρωση του ηλεκτρονικού τιµολογίου το οποίο θα περιορίσει τα φαινόµενα 

αυτά. 

4. Υποχρεωτική επισήµανση και αυστηροί έλεγχοι στα διακινούµενα προς σηµεία 

µαζικής εστίασης παρασκευάσµατα κρέατος. 

Και για το εν λόγω θέµα, ανέφερε ότι θα το µελετήσει και θα προβούν σε διορθωτικές 

κινήσεις, σε συνδυασµό και µε την καθιέρωση του ηλεκτρονικού τιµολογίου το οποίο 

θα περιορίσει τα φαινόµενα αυτά. 

5. Συντονισµός των ελέγχων ποιότητας από µία κρατική αρχή και όχι αλληλοκάλυψη 

αρµοδιοτήτων από ΕΦΕΤ, Κτηνιατρικές υπηρεσίες, Αγορανοµικές υπηρεσίες, 

Περιφέρειες κλπ. 

Ήδη γίνονται συσκέψεις προς την κατεύθυνση συντονισµού των ελέγχων, σε 

συνδυασµό και µε το νέο (υπό έγκριση) οργανόγραµµα των υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ. 

6. Εναρµόνιση της Εθνικής µε την Κοινοτική  νοµοθεσία σε θέµατα ορισµών, 

διαδικασιών κλπ. (τροποποίηση Κ.Τ.Π. και άλλων διατάξεων). 

Οµοίως, είναι θέµα το οποίο απασχολεί την �ιοίκηση και θα επιδιωχθεί η προσαρµογή 

– εναρµόνιση των διατάξεων, στις περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει αυτό ήδη γίνει. 

Τέλος, έγινε αναφορά και για τις σχέσεις του κλάδου µε το λιανεµπόριο, µε στόχο και 

πρόθεση την µείωση των τιµών στα προϊόντα αλλαντοποιίας και στα παρασκευάσµατα 

κρέατος. 

Η αντιπροσωπεία του Συνδέσµου ανέφερε ότι τα προϊόντα του τοµέα έχουν µεγάλα 

περιθώρια ώστε να καταλήγουν φθηνότερα στους καταναλωτές. 

Ο Υπουργός σηµείωσε ότι θα θέσει το θέµα υπόψη του ΣΕΣΜΕ και του αρµόδιου 

Υπουργού Ανάπτυξης, δεδοµένου ότι απασχολεί και άλλους κλάδους του γεωργικού 

τοµέα. 
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β) Συνάντηση µε το νέο Πρόεδρο του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου 

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων - Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - κ. 

Γρηγόριο Αποστολάκο, στις 24/1/2013. 

Ο Πρόεδρος κ. Παν. Νίκας και ο Εντεταλµένος Σύµβουλος κ. Γ. Οικονόµου, 

επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ µε την ευκαιρία της ανάληψης των 

καθηκόντων του και συζήτησαν µαζί του τρέχοντα και επίκαιρα θέµατα. 

γ) Συνάντηση µε το νέο Πρόεδρο ΕΦΕΤ  

Σε καλό και εποικοδοµητικό κλίµα αλλά υπό την σκιά του επίκαιρου θέµατος της 

ανάµειξης κρέατος ίππων µε βόειο κρέας έγινε στις 20/2/2013 σύσκεψη 

αντιπροσωπείας του ΣΕΒΕΚ (κ.κ. Παν. Νίκας, �έσποινα Μπακιρλή, Εµ. �οµαζάκης, 

Σωτ. Λαύκας, Γ. Γιατράκος, Στ. Σκαρίµπας, Κων. Υφαντής, Γ. Οικονόµου) µε τον 

Πρόεδρο του ΕΦΕΤ κ. Ιωάννη Τσιάλτα, τον Αντιπρόεδρο κ. Παν. Βασιλόπουλο, 

παρουσία της �ιευθύντριας Ελέγχου Επιχειρήσεων κας �ηµ. Παντελεάκη και του 

�ιευθυντή Εργαστηριακών Ελέγχων κ. Κωνστ. Μπαρµπέρη. 

Από πλευράς ΣΕΒΕΚ τέθηκαν τα τρέχοντα θέµατα σχετικά µε την Εναρµόνιση της 

Εθνικής µε την Κοινοτική  νοµοθεσία σε θέµατα ορισµών, διαδικασιών κλπ. τον 

συντονισµό των ελέγχων ποιότητας από µία κρατική αρχή και όχι αλληλοκάλυψη 

αρµοδιοτήτων από ΕΦΕΤ, Κτηνιατρικές υπηρεσίες, Αγορανοµικές υπηρεσίες, 

Περιφέρειες κλπ., το σχέδιο νόµου µέτρων και κυρώσεων στους τοµείς της υγιεινής 

και ασφάλειας των τροφίµων και των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των 

ζώων κλπ. 

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ αναφέρθηκε στο νέο πνεύµα που επιθυµεί να εµφυσήσει στον 

Φορέα και στην διάθεση συνεργασίας του µε τις επαγγελµατικές οργανώσεις των 

κλάδων τροφίµων οι οποίες θεωρεί ότι θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην 

διασφάλιση ποιότητας, στην καθιέρωση µηχανισµών αυτοελέγχων και στη λήψη 

µέτρων για την διασφάλιση του κύρους των κλάδων τους. 

Η αντιπροσωπεία του ΣΕΒΕΚ τόνισε ότι ο Σύνδεσµος αριθµεί ένα µέρος µόνο των 

επιχειρήσεων που εισάγουν, επεξεργάζονται, διακινούν εµπορεύονται κρέας, 

παρασκευάσµατα κρέατος και προϊόντα µε βάση το κρέας ενώ θα πρέπει οι έλεγχοι 

να ξεκινούν από τους εισαγωγείς και αντιπροσώπους κρέατος οι οποίοι και έχουν 

σαφή εικόνα της ιχνηλασιµότητας του προϊόντος µέχρι αυτό να φτάσει στη 

µεταποίηση και στον τελικό καταναλωτή. 

Αναφέρθηκε επίσης ότι ο ΣΕΒΕΚ είναι υπέρ των αυστηρών ελέγχων δεδοµένου ότι θα 

πρέπει να εντοπίζεται άµεσα κάθε παραβατικότητα και να επιβάλλονται αυστηρά 

αλλά όχι άδικα µέτρα, όπως σε ορισµένες περιπτώσεις συνέβη κατά το παρελθόν. 

Τέλος, δεσµεύθηκε να µελετήσει µέσω της ΣΕΤΕ το συνολικό πλαίσιο διακίνησης του 

κρέατος και να προτείνει προς τον ΕΦΕΤ µηχανισµό ελέγχων, άµεσης ενηµέρωσης και 

πληροφόρησης για την άµεση αντίδραση του τοµέα σε περιπτώσεις κρίσεως ή 

εντοπισµού διατροφικών κινδύνων. 
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6. .ράσεις – Παρεµβάσεις ΣΕΒΕΚ 

Ο ΣΕΒΕΚ, και τον περασµένο χρόνο, παρά τις όποιες δυσκολίες,  στάθηκε στο πλευρό 

των µελών του και χειρίστηκε µε τη δέουσα προσοχή, υπευθυνότητα, σύνεση όλα τα 

τρέχοντα θέµατα του κλάδου επιδιώκοντας τις προσφορότερες λύσεις στα βασικά µας 

προβλήµατα.  

Πολλές από τις παρεµβάσεις µας πέτυχαν το σκοπό τους. Σε άλλες περιπτώσεις, η 

αµέλεια και αναβλητικότητα των υπηρεσιών και οι εθνικές εκλογές, καθυστέρησαν 

την προώθηση των θέσεών µας. 

Γι αυτό επιµείναµε και θα επιµείνουµε ακόµη πιο δυναµικά και αυτή τη χρονιά και 

είµαστε αισιόδοξοι ότι θα πετύχουµε των προώθηση των θέσεών µας, υπό το 

συντονισµό του �ιοικητικού Συµβουλίου και πάντα µε την βοήθεια των µελών µας.    

Στη συνέχεια αναφέρονται οι σηµαντικότερες δράσεις και παρεµβάσεις του ΣΕΒΕΚ, 

στη διάρκεια του παρελθόντος έτους 2012 µέχρι σήµερα, και τα σηµαντικότερα 

θέµατα τα οποία συµπεριλήφθηκαν µε κάθε ευκαιρία στην ατζέντα των 

διαπραγµατεύσεων µας µε τους αρµόδιους φορείς, µε στόχο την προώθηση – επίλυσή 

τους.  

6.1. ΚΥΑ Ελέγχου κρέατος  
Κάνοντας µια σύντοµη αναδροµή, θυµίζουµε ότι : 

α) 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. 

β) 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». 

γ) 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. 

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

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός – �ήµητρα, στον οποίο συγχωνεύτηκε και ο 

ΕΛΟΓΑΚ.  

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

και την ενηµέρωση του καταναλωτή µέσω: 

▪ της υποχρέωσης χρήσης ζυγιστικών µηχανών σε επιχειρήσεις λιανικής 

πώλησης κρέατος 

▪ της υποχρέωσης αναγραφής της καταγωγής – προέλευσης του κρέατος 

▪ 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 εν λόγω 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 

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 – 

�ήµητρα. Η εποπτεία του συστήµατος ελέγχου παραµένει στη �ιεύθυνση Ζωικής 

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

επιχειρήσεων θα τα τηρεί ο ΕΛΓΟ – �ήµητρα. 

στ) Τέλος, το ΥπΑΑΤ αποφάσισε την υποχρεωτική απευθείας διαδικτυακή σύνδεση 

µέσω του λογισµικού «Άρτεµις» όλων των επιχειρήσεων που εµπλέκονται στην 

αλυσίδα εφοδιασµού κρέατος µε τον ΕΛΓΟ – �ήµητρα. 

Συγκεκριµένα, στο ΦΕΚ Β’ 539/2013 δηµοσιεύθηκε η υπ΄ αριθµ. 647/27509 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση µε θέµα «.ιαδικτυακή σύνδεση επιχειρήσεων – ΕΛΓΟ 

.ΗΜΗΤΡΑ» σύµφωνα µε την οποία είναι υποχρεωτική η απευθείας online σύνδεση 

όλων των µονάδων επεξεργασίας κρέατος, των εµπόρων και εξαγωγέων κρέατος και 

των σφαγείων µε τον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - �ΗΜΗΤΡΑ» (εφεξής «ΕΛΓΟ-

�ΗΜΗΤΡΑ») για την παρακολούθηση των σφαγών, τη διακίνηση του κρέατος, την 
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τήρηση των µηνιαίων ισοζυγίων κρέατος, καθώς και την εφαρµογή του άρθρου 18 

του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 931/2011 σχετικά 

µε την ανιχνευσιµότητα των τροφίµων ζωικής προέλευσης.  

Παραθέτουµε την τελευταία, υπ΄ αριθµ. 647/27509 Κοινή Υπουργική Απόφαση, µε την 

οποία προφανώς επιχειρούν να δικαιολογηθεί η «παράτυπη» εισφορά υπέρ «ΕΛΓΟ -  

�ΗΜΗΤΡΑ», ως ελεγκτική εποπτεία επί του δικαιώµατος κρέατος, τόσο σε επίπεδο 

ελέγχων ποιότητας όσο και προέλευσης - καταγωγής  καθώς και την υπ΄ αριθµ. 

857/36937/26.3.2013 εγκύκλιο της �/νσης Ζωικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ µε θέµα 

την εφαρµογή της.  

 

 

 



                                                         
                                                                        ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2020202012121212    

15 

 

 



 

16 

 

 

 



                                                         
                                                                        ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2020202012121212    

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 



                                                         
                                                                        ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2020202012121212    

19 

6.2.  Επιβολή ειδικής εισφοράς 0,2% στο κρέας 
Όπως είναι γνωστό, µε το µε το άρθρο 13 του Νόµου 3698/2008 µε τίτλο «Ρυθµίσεις 

θεµάτων κτηνοτροφίας & άλλες διατάξεις», θεσπίσθηκε υπέρ του ΕΛΟΓΑΚ, και νυν 

ΕΛΓΟ �ΗΜΗΤΡΑ, 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.  

Το νοµικό αυτό καθεστώς υφίσταται µέχρι και σήµερα, παρά τις όποιες αντιδράσεις 

και παρά την συγχώνευση του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. στον ΕΛ.Γ.Ο. – �ΗΜΗΤΡΑ, που ιδρύθηκε 

µόνο µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), χωρίς εξουσιοδότηση Νόµου και για την 

ειδική αυτή εισφορά παραπέµπει στον ως άνω Νόµο ίδρυσης του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.  

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

πρώτα σχέδια του κειµένου ενώ, θεωρώντας ως παράνοµη την καταβολή της ειδικής 

εισφοράς 0,2%, 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. 

�υστυχώς, 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, εκφράζοντας την αντίδρασή 

του στην παράνοµη εισφορά, όπως έχουν κάνει και πολλές Ενώσεις Εµπόρων 

Κρέατος, Σύλλογοι κρεοπωλών και Ευρωπαϊκές συνοµοσπονδίες γάλακτος & κρέατος, 

ζητώντας µείωση ή και κατάργηση του ύψους της εισφοράς. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επίσηµες επιστολές στα αρµόδια όργανα της 

Ελληνικής Κυβέρνησης ζητώντας να ενηµερωθεί : 

α) για την ίδρυση του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας του  

β) για την νοµιµότητα των διενεργούµενων ελέγχων και της ειδικής εισφοράς που 

εισέπραττε, για να κρίνει αν αυτά συνάδουν µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς, την 

Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία και τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες, που συνάφθησαν µεταξύ των 

χωρών µελών της ΕΕ. 

Οι Ελληνικές Αρχές, µε σειρά επιστολών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπάθησαν να 

δικαιολογήσουν τη θέση τους, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού αξιολόγησε την 

απάντηση των ελληνικών αρχών, µε επιστολή της, όρισε ως Παράβαση την επιβολή 

εισφοράς στην αγορά κρέατος και την διενέργεια ελέγχων από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και 

έθεσε σε ενέργεια την «�ιαδικασία επί Παραβάσει». �ηλαδή, αν η Ελληνική 

Κυβέρνηση δεν εκδώσει Νόµο εναρµονισµένο στις επιταγές που έθεσε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέµπει το ανωτέρω θέµα στο Ευρωπαϊκό 

�ικαστήριο, που θα οδηγήσει στην καταδίκη της Ελλάδας µε την επιβολή 

δυσανάλογων προστίµων». 

Η κατάργηση της ειδικής εισφοράς ήταν ένα από τα θέµατα που τέθηκαν στον 

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατά τη συνάντησή µας στις 9/1/2013, 

και σύµφωνα µε την απάντησή του, το θέµα έχει τεθεί και από άλλους φορείς, 

απασχολεί το ΥπΑΑΤ και θα εξετασθεί σε βάθος.  
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Ο ΣΕΒΕΚ, σε συνέργεια µε άλλους κλαδικούς φορείς (π.χ. Ένωση Εµπόρων Κρέατος 

και Ζώντων Ζώων Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας) θα συνεχίσουν τις ενέργειες 

µε στόχο την κατάργηση του ειδικού τέλους.  

Ειδικότερα, η Ένωση Εµπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων Μακεδονίας, Θράκης και 

Θεσσαλίας, µε εξώδικό της κατά του ΕΛΓΟ – �ΗΜΗΤΡΑ αιτείται :  

1. Την ακύρωση των επίδικων τιµολογίων που απέστειλε για την καταβολή της 

ειδικής εισφοράς διότι κρίθηκε παράνοµα εισπραχθείσα από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

2. Την µη βεβαίωση στις αρµόδιες �.Ο.Υ. των ποσών της ειδικής εισφοράς. 

3. Την αναστολή έκδοσης νέων τιµολογίων µέχρις πέρατος της �ιαδιακασίας επί 

Παραβάσει που εκκρεµεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και  

4. Να µην διενεργούνται έλεγχοι από τον παραπάνω Οργανισµό, διότι η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή όρισε την αναστολή των διενεργούντων ελέγχων έως ότου η Ελληνική 

Κυβέρνηση ψηφίσει έναν Νόµο εναρµονισµένο στις Ευρωπαϊκές Επιταγές.  

Τέλος, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Αποστόλου και Απόστολος Αλεξόπουλος, 

κατέθεσαν την παρακάτω ερώτηση, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων,   ζητώντας να ενηµερωθούν για τη νοµιµότητα των ενεργειών του ΕΛΓΟ 

�ΗΜΗΤΡΑ.   

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

Θέµα: «Ο ρόλος του ΝΠΙ� «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – �ΗΜΗΤΡΑ» 

στις σύγχρονες απαιτήσεις της Ελληνικής γεωργικής παραγωγής 

Η ελληνική γεωργία, ενόψει του νέου στρατηγικού σχεδιασµού για την 

αγροτική ανάπτυξη και σε συνθήκες δηµοσιονοµικού στραγγαλισµού που 

υπαγορεύεται από τους δανειστές και εκτελείται από τη µνηµονιακή 

συγκυβέρνηση, θα πρέπει να ανταπεξέλθει στο διεθνή ανταγωνισµό 

προσαρµοζόµενη στις νέες απαιτήσεις. Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και όπως προκύπτει από τη στρατηγικό 

σχεδιασµό «Ευρώπη 2020», η έρευνα, η καινοτοµία και η διάδοση των 

αποτελεσµάτων τους αποτελεί το καλύτερο µέσο για την επιτυχή αντιµετώπιση 

των µεγάλων κοινωνικών προκλήσεων, όπως η αύξηση των θέσεων εργασίας, η 

κλιµατική αλλαγή και η αποδοτική διαχείριση των πόρων. 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ενώ κατ’ επανάληψη έχει 

υποστηρίξει ότι η ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας θα βασιστεί στο τρίπτυχο 

ποιότητα - έρευνα – εκπαίδευση δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Ο 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - �ΗΜΗΤΡΑ», που συστάθηκε για να 

εφαρµόζει τις πολιτικές του ΥΠΑΑΤ στους τοµείς της αγροτικής έρευνας, της 

αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της 

διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, σύµφωνα µε τις απόψεις 

όλων των ειδικών του επιστηµονικού κόσµου, δεν µπορεί έως και σήµερα να 

στηριχθεί σε κάποιο ολοκληρωµένο οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο που να 

έχει επιστηµονική, αναπτυξιακή και βιώσιµη βάση.  

Όπως είναι γνωστό η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων µε πρόσχηµα τη µείωση του λειτουργικού κόστους των 
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εποπτευόµενων από το ίδιο Οργανισµών και τη δήθεν διασφάλιση της 

βιωσιµότητας και των θέσεων εργασίας του προσωπικού τους αλλά και υπό τη 

πίεση των µνηµονιακών δεσµεύσεων, προχώρησε στη συγχώνευση των 

Οργανισµών ΕΘΙΑΓΕ, ΟΠΕΓΕΠ, ΟΓΕΕΚΑ και ΕΛΟΓΑΚ και στη σύσταση του ΝΠΙ� 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - �ΗΜΗΤΡΑ», που είναι διάδοχος και 

ασκεί όλες τις αρµοδιότητες των συγχωνευθέντων νοµικών προσώπων. 

Μάλιστα για τη νοµική κατοχύρωση αυτού του Οργανισµού υπογράφηκε η ΚΥΑ 

188763/11 χωρίς να έχει ψηφιστεί το σχετικό σχέδιο νόµου που κατατέθηκε στη 

Βουλή. 

Από τότε ο«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - �ΗΜΗΤΡΑ» συνεχίζει να 

υφίσταται χωρίς σταθερή διοίκηση για µεγάλο χρονικό διάστηµα, χωρίς να έχει 

ολοκληρωθεί η συνένωση των υπηρεσιών των τεσσάρων συγχωνευµένων 

Οργανισµών και χωρίς να έχουν καταρτιστεί κανονισµοί, π.χ. οικονοµικής 

διαχείρισης, προσωπικού και άλλες διαδικασίες. Οι δε διοικητικές πράξεις που 

παράγει έχουν αµφισβητηθεί για τη νοµιµότητά τους. Πρόσφατα παραδείγµατα 

της αµφισβήτησης αυτής είναι οι καταγγελίες και τα εξώδικα των εργαζόµενων 

στον «ΕΛ.Γ.Ο.�ΗΜΗΤΡΑ». Επιπρόσθετα εδώ και πολύ καιρό στερείται 

�ιοικητικού Συµβουλίου. 

Επειδή: 

- Η αγροτική οικονοµία και η ανάπτυξή της απαιτεί τη διατήρηση ενός εθνικού 

αγροτικού ερευνητικού πυλώνα που θα λαµβάνει υπόψη τον καταστατικό χάρτη 

ταυτοποίησης του ερευνητή, θα λειτουργεί και θα αξιολογείται σύµφωνα µε τα 

διεθνή πρότυπα. Απαιτεί επίσης την ανάπτυξη διακριτών δοµών µε 

ανταποδοτικό χαρακτήρα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τον 

αγροτοδιατροφικό επιχειρηµατικό κόσµο στον τοµέα της ποιότητας και των 

ελέγχων. 

- Η προώθηση των καινοτόµων πολιτικών θα επέλθει µέσω του συνδυασµού της 

εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης ποιοτικά διαφοροποιηµένων 

προϊόντων στο πλαίσιο ενός εθνικού παραγωγικού µοντέλου. 

- Η συνεργασία της έρευνας µε την παραγωγή µέσω ενός φορέα όπως ο 

«ΕΛ.Γ.Ο. �ΗΜΗΤΡΑ» θα οδηγήσει στη βελτίωση του σύγχρονου παραγωγικού 

αγροτικού µοντέλου και να αρθούν τα εµπόδια ανατροφοδότησης της 

επιστηµονικής γνώσης και των πραγµατικών αναγκών της παραγωγής. 

- Για τη µετατροπή των αποτελεσµάτων της έρευνας σε γεωργικές πρακτικές 

σηµαντικό ρόλο θα έχουν οι διαδικασίες πιστοποίησης οι οποίες θα 

επιβεβαιώνουν τις καινοτόµες πρακτικές και θα προσδίδουν προστιθέµενη αξία 

στα αγροτικά προϊόντα. 

- Απαιτούνται κατάλληλες µεταρρυθµίσεις έτσι ώστε τα εθνικά συστήµατα 

έρευνας και καινοτοµίας, προτύπων και εφαρµογών να συνδεθούν καλύτερα 

µεταξύ τους. 

- Η ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο δεν µπορεί να βασιστεί σε µη λειτουργικές 

συγχωνεύσεις που σκοπό έχουν την ικανοποίηση των µνηµονιακών 

υποχρεώσεων για µείωση του δηµόσιου τοµέα. 
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- Το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχουν εκδοθεί αποφάσεις από τη �ιοίκηση του 

«ΕΛ.Γ.Ο.�ΗΜΗΤΡΑ» που δεν έχουν δηµοσιοποιηθεί στη «�ΙΑΥΓΕΙΑ» και 

αµφισβητείται η νοµιµότητά τους 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός  

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για τη δηµιουργία των κατάλληλων 

δοµών ανάπτυξης της αγροτικής οικονοµίας και για την προώθηση των 

καινοτόµων πολιτικών σε συνδυασµό µε την εκπαίδευση, την έρευνα και την 

ανάπτυξη ποιοτικά διαφοροποιηµένων προϊόντων; 

2. Γιατί καθυστερεί να τοποθετήσει τα όργανα διοίκησης του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - �ΗΜΗΤΡΑ»; 

3. Έχουν ελεγχθεί για τη νοµιµότητά τους οι σχετικές αποφάσεις της διοίκησης 

του «ΕΛ.Γ.Ο. �ΗΜΗΤΡΑ» και αν αυτές δεν είναι σύννοµες προτίθεται ο 

Υπουργός να τις ακυρώσει; 

4. Ποιες αποφάσεις της �ιοίκησης του «ΕΛ.Γ.Ο. �ΗΜΗΤΡΑ» έχουν 

δηµοσιοποιηθεί και ποιες όχι στη «�ΙΑΥΓΕΙΑ» και γιατί;  

Οι ερωτώντες βουλευτές 

Βαγγέλης Αποστόλου  

Απόστολος Αλεξόπουλος 

Ο ΣΕΒΕΚ παρακολουθεί στενά το θέµα και µέσω των ΝΕΩΝ ενηµερώνει όλα τα 

µέλη του.  

  6.3. Τροποποίηση άρθρων 88 – 91 Κ.Τ.Π. 
Όπως αναφέραµε και στην περσινή µας Γ.Σ., ένα από τα πάγια αιτήµατα του ΣΕΒΕΚ, η 

αναβάθµιση των άρθρων 88-91 του Κ.Τ.Π. λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και της 

καινοτοµίας που έχει επέλθει στον κλάδο, έχει πάρει το δρόµο της επίλυσής του. 

Υπενθυµίζουµε ότι :  

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 �ήµητρα) 

• του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (Χαρίσης Νικόλαος, 

Παπαδάκη Γιούλη, Καλαβρός Βασίλειος, Επιτροπάκη Σταυρούλα) 

• του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Σακελλαρίου Χριστίνα, Ελένη Γιωτάκη)  

• 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 – (�έσποινα 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 
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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 

• �ιευκρινίζονται 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.  

Κατά την διάρκεια του έτους 2012, ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ορισµένες διευκρινήσεις για τη χρήση του Μ.�.Κ. και για τα πρόσθετα στα 

παρασκευάσµατα κρέατος. 

Ενηµερώσαµε εγγράφως τον ΕΦΕΤ για τις απόψεις µας, προκειµένου να συντάξει και 

να στείλει την επίσηµη απάντησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Επίσης το θέµα της εναρµόνισης της Εθνικής µας µε την Κοινοτική νοµοθεσία τέθηκε 

υπόψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατά τη συνάντησή µας 

στις 9/1/2013 και µας υποσχέθηκε ότι θα επιδιωχθεί η προσαρµογή – εναρµόνιση των 

διατάξεων στις περιπτώσεις που αυτό δεν έχει ακόµη πραγµατοποιηθεί. 

6.4.  Πρόταση υποβολής φακέλου αναγνώρισης ως 

Ιδιώτυπο Παραδοσιακό Προϊόν (ΙΠΠ) για τον Γύρο και 

το Σουβλάκι 
Στους στόχους του ΣΕΒΕΚ, παραµένει η 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. 

Το θέµα αναµένεται να προωθηθεί αµέσως µετά την ολοκλήρωση της τροποποίησης 

του Κ.Τ.Π.  

6.5. Νέο νοµοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα τροφίµων 
Στις 11 Νοεµβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε νέες κοινοτικές λίστες 

προσθέτων τροφίµων που τροποποιούν τα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισµού ΕΚ 

1333/2008.   

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 �εκέµβριο του 2008. 

�ιαφάνεια 

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 
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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. 

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://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. 
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Στις 10/4/2013 ο ΕΦΕΤ προχώρησε στην παρακάτω ανοικτή πρόσκληση για την 

υποβολή δεδοµένων όσων αφορά στα πραγµατικά επίπεδα χρήσης πρόσθετων ή/και 

σε δεδοµένα συγκέντρωσης προσθέτων σε τρόφιµα και ποτά που προορίζονται για 

ανθρώπινη κατανάλωση. 
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6.5.α)  Χρήση πρόσθετων σε παρασκευάσµατα κρέατος  
Πραγµατοποιήθηκε στον ΕΦΕΤ στις 4/7/2012 σύσκεψη για τα πρόσθετα σε 

παρασκευάσµατα κρέατος.  

Κατά την σύσκεψη έγινε εκτενής ενηµέρωση και παρουσίαση από τα αρµόδια στελέχη 

του ΕΦΕΤ, των τελευταίων εξελίξεων και εγγράφων εργασίας που τέθηκαν στις 

συζητήσεις των δύο Οµάδων Εργασίας της Commission (για τα πρόσθετα και για την 

υγιεινή).  

Ενηµερωθήκαµε επίσης ότι εν όψη της επόµενης συνεδρίασης της Οµάδας εργασίας 

της Ε.Ε, θα πρέπει να δώσουµε ως χώρα, ορισµένες πληροφορίες ως προς ειδικές 

εγκρίσεις προσθέτων σε παρασκευάσµατα κρέατος.  

Με δεδοµένο ότι επίκειται να εξαιρεθούν τα παρασκευάσµατα κρέατος από την 

εξαίρεση της "αρχής µεταφοράς" (carry over) λόγω χρήσης συστατικών που περιέχουν 

πρόσθετα, ρωτήθηκε η Βιοµηχανία αν υπάρχουν άλλα (εκτός από τον γύρο και το 

σουβλάκι που ήδη είναι στην προς εξαίρεση της εξαίρεσης λίστα ως προς τη χρήση 

συγκεκριµένων προσθέτων) προϊόντα, τα οποία υπάγονται στην κατηγορία 08.1.2 

(παρασκευάσµατα κρέατος),  για τα οποία υπάρχει/προκύπτει τεχνολογική 

αναγκαιότητα για τη χρήση κάποιων/ορισµένων προσθέτων. 

Εντός της προθεσµίας, προτάθηκαν στον ΕΦΕΤ τα πιο κάτω πρόσθετα για τα 

παρασκευάσµατα :  

1.  Εκχύλισµα Πάπρικας 

Σε παρασκευάσµατα από κιµά µε σηµαντικό ποσοστό λαχανικών (κρεµµύδι, 

µαϊντανός) και προϊόντων ψωµιού (φρυγανιά, ψωµί,rusk) 

απαιτείται η χρήση χρωστικής για να παραµένει το χρώµα του προϊόντος πιο ζωντανό 

κόκκινο. Η παρουσία των παραπάνω συστατικών, ειδικά του κρεµµυδιού, σε 
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συνδυασµό µε την δράση των υπόλοιπων µπαχαρικών και του αλατιού, συνήθως 

δηµιουργούν µία µουντή απόχρωση στην περιοχή του καφέ (το χρώµα των 

µπιφτεκιών που φτιάχνουµε σπίτι µας, µετά την παρέλευση µισής – µίας ώρας πριν τα 

ψήσουµε) µε αρνητικά αποτελέσµατα για την εικόνα τους όπως αυτή είναι αποδεκτή 

από το καταναλωτικό κοινό. 

Η χρήση του εκχυλίσµατος πάπρικας θα βοηθούσε προς αυτήν την κατεύθυνση χωρίς 

να είναι απαραίτητη η χρήση άλλων χρωστικών µε αµφισβητήσιµες επιπτώσεις για 

την ασφάλεια των καταναλωτών. 

2. Εκχύλισµα .ενδρολίβανου 

Είναι επιστηµονικά αποδεδειγµένο ότι η χρήση εκχυλίσµατος δενδρολίβανου µειώνει 

την ταχύτητα της υδρολυτικής τάγγισης του λίπους στα παρασκευάσµατα από κιµά. 

Τα προϊόντα αυτά συνήθως διακινούνται κατεψυγµένα µε χρόνο ζωής από 6-12 µήνες. 

Σε αυτό το χρονικό διάστηµα ενώ το µικροβιολογικό προφίλ παραµένει εντός των 

ορίων ασφαλείας, οι οργανοληπτικές ιδιότητες πιθανόν να υποβαθµιστούν λόγω της 

οξείδωσης λιπαρών ουσιών (τάγγιση) η οποία επιταχύνεται µε την παρουσία 

µεταλλικών ιόντων (κυρίως του Να, από το αλάτι). 

Το εκχύλισµα δενδρολίβανου παρεµποδίζει αυτήν την διαδικασία ενώ παραµένει ένα 

ασφαλές φυσικό προϊόν. 

Σε συνέχεια πραγµατοποίησης της δεύτερης συνάντησης της Οµάδας Εργασίας της 

Ε.Ε. για τα πρόσθετα, στις 17.10.2012 ζητήθηκε η εκ νέου καταγραφή και 

συµπλήρωση πίνακα ως προς τα παρασκευάσµατα κρέατος (08.1.2.) για τα οποία 

προκύπτει / υπάρχει τεχνολογική ανάγκη για χρήση προσθέτων και ειδικά δε εφόσον 

αυτά ανήκουν στην οµάδα Ι των προσθέτων. 

Κατόπιν τούτου, στείλαµε στον ΕΦΕΤ την πιο κάτω απάντηση : 

«Σε απάντηση σχετικού σας ερωτήµατος σχετικά µε το θέµα των προσθέτων στα 

παρασκευάσµατα κρέατος που θα προτείνει η χώρα µας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 

εξαίρεση, θεωρούµε αναγκαία να επιτραπούν σε όλα τα παρασκευάσµατα και στο 

γύρο, σουβλάκι, παραδοσιακά χωριάτικα λουκάνικα, τα πρόσθετα που επιτρέπονται 

και στα παρασκευάσµατα από κιµά και επί πλέον προτείνουµε να προστεθούν : 

▪ εκχύλισµα δενδρολίβανου (ως βοήθηµα για την αποφυγή της γρήγορης 

τάγγισης του λίπους), και  

▪ εκχύλισµα της πάπρικας (ως βοήθηµα σταθεροποίησης του χρώµατος, 

ιδιαίτερα στα προϊόντα από κιµά που έχουν πολλά τρόφιµα φυτικής 

προέλευσης). 

Με δεδοµένο ότι τα προαναφερθέντα προϊόντα µπορεί να καταψύχονται και να 

συντηρούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα, θεωρούµε την προστασία του λίπους 

τους από οξειδώσεις ως απολύτως απαραίτητη.» 

6.6.  Χρήση νιτρικού καλίου & νιτρώδους νατρίου σε 

βιολογικά προϊόντα κρέατος  
Ο ΣΕΒΕΚ παρακολουθεί κάθε εξέλιξη γύρω από το θέµα επανεξέτασης της χρήσης 

νιτρικού καλίου και νιτρώδους νατρίου στα βιολογικά προϊόντα κρέατος, για το οποίο 

ευτυχώς, δεν υπήρχε καµία περαιτέρω ενέργεια µέχρι σήµερα.   

Υπενθυµίζουµε ότι το θέµα τέθηκε εδώ και δυόµισι περίπου χρόνια. 
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Συγκεκριµένα, η Επιτροπή είχε θέσει ως προθεσµία την 31η �εκεµβρίου 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. 

Εν συνεχεία, 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, ενώ 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, 

υλικά 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. 

6.7.  Νέα διατροφική επισήµανση 
Υπενθυµίζουµε ότι στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. L 304/22.11.2011 δηµοσιεύθηκε 

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 �εκεµβρίου 2011 και εφαρµόζεται από τη 13η 

.εκεµβρίου 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 
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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 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 
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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 

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.  
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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 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως 

συντονιστής του έργου KnowInTarget, διοργανώνει στις 22 Απριλίου 2013, στο 

ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, ηµερίδα µε θέµα: «Επισήµανση και προδιαγραφές 

τροφίµων: Νέα νοµοθεσία – νέες ευκαιρίες για δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων». 

Η ηµερίδα θα εστιάσει στις τρέχουσες επιστηµονικές προκλήσεις οι οποίες πρέπει να 

αντιµετωπιστούν από τον ΕΦΕΤ αλλά και από όλους τους εταίρους σε θέµατα που 

άπτονται: α) στην παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίµων, β) στη 

διατύπωση ισχυρισµών διατροφής και υγείας γ) στην παρουσίαση εθελοντικών 

σχηµάτων ποιότητας και δ) στη σύνδεση της ετικέτας του τροφίµου µε τις εξαγωγικές 

ευκαιρίες. 

Σκοπός της ηµερίδας είναι να παρουσιάσει τις εξελίξεις της ενωσιακής νοµοθεσίας 

σχετικά µε το νέο πλαίσιο για την επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση των 

τροφίµων καθώς και  προοπτικές για εθελοντικές επισηµάνσεις και ενίσχυση των 

εξαγωγών των ελληνικών τροφίµων 

�ιακεκριµένοι οµιλητές από τις αρµόδιες εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές καθώς και 

από την ελληνική βιοµηχανία τροφίµων, θα καλύψουν αυτή τη θεµατολογία.  

Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα και η συµµετοχή είναι δωρεάν.  

      6.8. Νέοι Κανόνες .ιακίνησης – Εµπορίας Προϊόντων & 

Παροχής Υπηρεσιών (.ΙΕΠΠΥ) και νέα Υγειονοµική 

.ιάταξη 
Νέους κανόνες και Υγειονοµική διάταξη µε την οποία θεσπίζονται νέοι  Κανόνες 

�ιακίνησης / Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (�ΙΕΠΠΥ) ανακοίνωσε στις 

8/10/2012, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Υγείας προκειµένου όπως 

αναφέρουν να επιτελέσουν µια σηµαντική, οριζόντια παρέµβαση για την διευκόλυνση 

της επιχειρηµατικότητας, την άρση εµποδίων στη λειτουργία των επιχειρήσεων, την 

τόνωση του ανταγωνισµού και την προστασία του καταναλωτή. Η εφαρµογή τους θα 

ισχύει το συντοµότερο.   

Με το νέο θεσµικό πλαίσιο για τη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών και τη 

λειτουργία καταστηµάτων τροφίµων, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του υπουργείου: 

▪ Καταργούνται παρωχηµένες ρυθµίσεις /παρεµβάσεις του κράτους στη 

λειτουργία της αγοράς που έχουν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις. 
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▪ Καταργούνται ρυθµίσεις που διατηρούσαν κλειστές αγορές εµποδίζοντας την 

είσοδο νέων ανταγωνιστών.  

▪ �ιασφαλίζεται η προστασία των συµφερόντων του καταναλωτή και της 

δηµόσιας υγείας µε την εφαρµογή όλων των κοινοτικών κανόνων και των 

ειδικών νοµοθεσιών που αναφέρονται στα θέµατα αυτά.  

▪ Παρέχονται, ειδικά στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, νέες δυνατότητες να 

αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισµό, µε την απελευθέρωση της δυνατότητας να 

εµπλουτίσουν την ποικιλία των προσφεροµένων προϊόντων που διαθέτουν 

στην κατανάλωση. 

Ειδικότερα, η νέα Υγειονοµική �ιάταξη Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96967/2012 του Υπουργού 

Υγείας, η οποία δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 

2718/τ.Β΄/8.10.2012) και τέθηκε σε ισχύ από 24/10/2012  αντικαθίσταται στο 

σύνολό της η µέχρι σήµερα ισχύουσα υγειονοµική νοµοθεσία µε βάση την οποία 

γινόταν από την Υγειονοµική Υπηρεσία οι κρίσεις των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων 

και οι υγειονοµικοί έλεγχοι αυτών. 

Η νέα νοµοθεσία προβλέπει µεταξύ άλλων συστέγαση επαγγελµάτων και 

δραστηριοτήτων που αποκλείονταν µέχρι σήµερα και παρέχει νέες διευρυµένες 

επαγγελµατικές δυνατότητες στις επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ενώ 

επιτρέπεται σε όλες τις επιχειρήσεις λιανικού  και χονδρικού εµπορίου «η κοπή και 

απλή συσκευασία αλλαντικών», παρασκευή τροφίµων κλπ. 

Επίσης, µεταξύ άλλων, προβλέπει : 

1. Νέες ρυθµίσεις για τον καταναλωτή που αναµένεται να συµβάλουν και στη µείωση 

τιµών µέσω της µείωσης κινδύνου παραπλάνησης: 

▪ Στον τιµοκατάλογο των καταστηµάτων εστίασης – αναψυχής, και στις 

πινακίδες βιοµηχανικών προϊόντων σε καταστήµατα, ο καταναλωτής δεν θα 

ενηµερώνεται µόνο για την τελική τιµή, αλλά η τιµή πλέον αναλύεται σε 

καθαρή τιµή, ΦΠΑ & επιβαρύνσεις, τελική τιµή. 

▪ Στις υπηρεσίες που προϋποθέτουν εκτίµηση πριν παρασχεθούν (π.χ. 

συνεργείο αυτοκινήτων, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος) ο καταναλωτής θα 

ενηµερώνεται για την υπηρεσία εκτίµησης και την αξία της, ενώ απαιτείται η 

σύµφωνη γνώµη πριν ο πάροχος προχωρήσει στην κύρια παροχή.  

▪ Ελαττώνονται τα επιτρεπόµενα βάρη των υλικών συσκευασίας (χαρτί 

περιτυλίγµατος κλπ) στα χύµα προϊόντα, ώστε ο καταναλωτής να µην 

αγοράζει ακριβά τη συσκευασία. Επίσης εξαιρείται το βάρος της βάσης 

τούρτας από την τελική τιµή που πληρώνει ο καταναλωτής. 

▪ Ορίζεται ρητά ότι στα καταστήµατα εστίασης και αναψυχής, κανένα προϊόν 

(όπως π.χ. εµφιαλωµένο νερό, ψωµί) δεν προσφέρεται και χρεώνεται χωρίς 

προηγούµενη συναίνεση του καταναλωτή. 

▪ Ορίζεται ρητά ότι στα καταστήµατα εστίασης, ο καταναλωτής πρέπει να 

γνωρίζει την τιµή και το βάρος του προϊόντος που θέλει να καταναλώσει όταν 

αυτό προσφέρεται µε το κιλό (και τα ψάρια σε βρώσιµη µορφή). Ο 

καταστηµατάρχης εξασφαλίζει µε κάθε πρόσφορο µέσο την τήρηση αυτής της 

αρχής. 
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▪ Προδιαγραφές για τη σήµανση στερεών βιοκαυσίµων (pellets, µπριγκέτες) για 

να ξέρει ο καταναλωτής τι αγοράζει, επειδή η ποιότητα καθορίζει την 

ενεργειακή απόδοση του προϊόντος και τη λειτουργία των καυστήρων. Και για 

τα προσυσκευασµένα και για τα χύµα. 

2. Μείωση διοικητικού βάρους:  

▪ Μετά την κατάργηση της υποβολής τιµοκαταλόγων χονδρικής αλλά και 

απολογιστικών στοιχείων τιµών υπάγεται η διαδικασία κοστολόγησης στο 

πλαίσιο του Υπουργείου Οικονοµικών και τις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας 

Εποπτείας Αγοράς. 

▪ Αίρεται η αδικαιολόγητη υποχρέωση διαφόρων επιχειρήσεων (τυροκόµων, 

ελαιουργών, χονδρεµπόρων οσπρίων κλπ) δήλωσης των στοιχείων της 

επιχείρησης τους στην Περιφέρεια στην αρχή κάθε περιόδου και τήρησης 

ειδικού τύπου βιβλίου αποθήκης. 

▪ Η υποχρέωση γνωστοποίησης στοιχείων για εισαγόµενες από Τρίτες Χώρες 

πρώιµων πατατών για την ευρύτερη περιφέρεια της Πρωτεύουσας όταν τα 

τελωνεία γνωρίζουν πρωτογενώς τη διακίνηση νωπών προϊόντων. 

3. Άρση περιορισµών και αδικαιολόγητων υποχρεώσεων όπως: 

▪ Η υποχρέωση κατασκευαστών και εξαγωγέων αγαθών (γενικά) να δηλώνουν 

σε Αστυνοµική Αρχή τις ποσότητες που δεν εξήχθησαν, ενώ προορίζονταν για 

εξαγωγή (απαρχαιωµένη διάταξη - για λόγους επάρκειας αγαθών άλλης 

εποχής).  

▪ Η υποχρέωση αναγραφής ενδείξεων για αγαθά που πωλούνται επί πιστώσει 

(απαρχαιωµένη διάταξη - η αγορά δουλεύει µε δόσεις π. Καρτών πολλά 

χρόνια)  

▪ Η υποχρέωση να τηρούνται ονοµαστικές ποσότητες προσυσκευασιών 

ζυµαρικών και η απαγόρευση της χύµα πώλησης.  

▪ Η υποχρέωση εισαγωγέων να διαθέτουν τα νωπά αλιεύµατα στην περιφέρεια 

Αττικής σε συγκεκριµένα σηµεία διάθεσης.  

▪ Η υποχρέωση των αρτοποιών να έχουν αποθέµατα αλεύρων, καύσιµης ύλης 

και αλατιού που να καλύπτουν τις ανάγκες τους βάσει ηµερήσιας 

κατανάλωσης για 3 ηµέρες στην περίοδο Ιουνίου- Σεπτεµβρίου και για µια 

εβδοµάδα στην περίοδο Σεπτεµβρίου- Ιουνίου.  

▪ Η υποχρέωση των αρτοποιών να ψήνουν φαγητό και γλυκίσµατα, και ειδικά 

για το νοµό Αττικής, η υποχρέωση να λειτουργούν κλίβανοι κάθε τέταρτη 

Κυριακή αποκλειστικά για τη δραστηριότητα αυτή.  

▪ Ο περιορισµός των βιοµηχανιών αυτούσιων σπορελαίων, να διαθέτουν το 30% 

του συνόλου της παραγωγής τους (απαρχαιωµένη διάταξη) και το υπόλοιπο 

70% να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για πρώτη ύλη.  

▪ Αίρονται όλα τα προκαθορισµένα βάρη µεριδών φαγητών και φρούτων στην 

εστίαση καθώς και των ειδών ζαχαροπλαστικής. 

▪ Η υποχρέωση εξοχικών παραλιακών κέντρων να πωλούν ζύθο, αναψυκτικά, 

οίνο κ.λπ. χωρίς υποχρέωση του πελάτη να παραγγείλει φαγητό 

(απαρχαιωµένη διάταξη). 
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▪ Οι γραφειοκρατικού τύπου υποχρεώσεις στις αγοραπωλησίες ζώντων ή 

σφαγµένων ζώων για έκδοση 5 αντιτύπων καρµπονιζέ τιµολογίων. 

▪ Η υποχρέωση λιανοπωλητών κρέατος να τηρούν ειδική πινακίδα 30 επί 40 

εκατοστών (ανεφάρµοστο στην πράξη). Πλέον αναρτούν απλή πινακίδα. 

▪ Προκαθορισµένα βάρη ξυλοκιβωτίων για τη διακίνηση νωπών. 

▪ Ο καθορισµός εξόδων διαλογής και συσκευασιών νωπών (υπήρχε λόγος 

ύπαρξης κατά την εποχή της διατίµησης και µόνο). 

4. Ασφάλεια δικαίου: 

▪ Αίρονται αλληλεπικαλύψεις στον τοµέα των επισηµάνσεων όπως π.χ. στα 

προσυσκευασµένα και µη τρόφιµα, ζητήµατα που ρυθµίζονται διεξοδικά από 

τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Ακολουθείται 

πλέον το µοντέλο της παραποµπής που είναι και ο σύγχρονος τρόπος 

νοµοθέτησης για να µην υπάρχουν συγχύσεις που υποσκάπτουν την αίσθηση 

ασφάλειας δικαίου των επιχειρήσεων-καταναλωτών. 

▪ Καλύπτεται για πρώτη φορά και το ηλεκτρονικό εµπόριο µε ένα εξειδικευµένο 

περιβάλλον προστασίας του καταναλωτή σε ότι αφορά τις ενδείξεις. 

▪ �ηµιουργία ενός πολύ σηµαντικού εργαλείου για τις επιχειρήσεις και τους 

ελεγκτικούς µηχανισµούς µέσα από τη συγκέντρωση όλης της νοµοθεσίας 

(γενικές και ειδικές διατάξεις) που διέπει τη σήµανση κάθε κατηγορίας µη 

εδώδιµων βιοµηχανικών προϊόντων µε άµεσο και εύσχηµο τρόπο.  

▪ Αίρονται διατάξεις για την κατάταξη προϊόντων και υπηρεσιών σε διατιµηµένα 

- ελεγχόµενου κέρδους που αν και δεν εφαρµόζονταν πλέον, δηµιουργούσαν 

ερωτηµατικά σε επιχειρήσεις.  

▪ Πάρα πολλά ειδικά ζητήµατα δειγµατοληψιών τροφίµων που ρυθµίζονταν στην 

Αγορανοµική �ιάταξη, καταργούνται καθώς αποτελούν αποκλειστικά ζητήµατα 

του ΕΦΕΤ και το ΓΧΚ και δεν εφαρµόζονταν στην πράξη βάσει της Αγ. 

�ιάταξης. 

▪ Καταργείται όλο το κεφάλαιο που ρύθµιζε ζητήµατα φαρµάκων (διαµόρφωση 

τιµών, ποσοστά κέρδους, υποχρεώσεις φαρµακευτικών επιχειρήσεων) καθώς 

αυτά αποτελούν αποκλειστική αρµοδιότητα του Υπ. Υγείας και όσο υφίστανται 

στη νοµοθεσία των Αγ. �ιατάξεων δηµιουργούσαν συγχύσεις. 

5. Αίρονται απαγορεύσεις όπως: 

▪ Ο περιορισµός της χύµα πώλησης ελαίων, στο στάδιο χονδρικής, που µέχρι 

πρότινος επιτρεπόταν µόνο σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις, αφού 

προηγουµένως έχουν λάβει σχετική άδεια από την Περιφέρεια. Πλέον η χύµα 

πώληση είναι επιτρεπτή αρκεί να γίνεται σε περιέκτες µε συγκεκριµένες 

ενδείξεις - χωρίς άδεια.  

▪ Η απαγόρευση πώλησης νωπών οπωρολαχανικών επί προµηθεία από τους 

λιανοπωλητές για λογαριασµό των εµπόρων. Έτσι το κανάλι διανοµής θα 

µπορεί να είναι πιο ελαστικό. Άλλωστε κάτι τέτοιο δεν απαγορεύεται από τον 

ΚΒΣ. 

▪ Η απαγόρευση χύµα πώλησης χυµών σε όλα τα στάδια εµπορίας (εκτός 

επιτόπιας κατανάλωσης) και η αντίστοιχη υποχρέωση για καθορισµένη 

συσκευασία 2 lt. Επίσης, η υποχρέωση τήρησης βιβλίου αδιάθετων χυµών. 
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▪ Η απαγόρευση της κατοχής σκόνης γάλακτος. �εν εξυπηρετεί κάποιον 

ιδιαίτερο σκοπό, και σε κάθε περίπτωση οι προδιαγραφές των 

γαλακτοκοµικών προϊόντων ρυθµίζονται διεξοδικά στον Κώδικα Τροφίµων και 

Ποτών.  

Το πλήρες κείµενο της νέας υγειονοµικής διάταξης και το κείµενο µε τους κανόνες 

�Ι.Ε.Π.Π.Υ.  εστάλει σε όλες τις επιχειρήσεις – µέλη µας και µελετήθηκαν από το 

�ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΒΕΚ το οποίο αποφάσισε ότι τα εν λόγω δεν δηµιουργούν 

επιπρόσθετα προβλήµατα στον κλάδο µας.  

6.9. Κατάθεση απόψεων επί σχεδίου πρότασης για την 

αναµόρφωση του συστήµατος επιβολής µέτρων και 

κυρώσεων κατ΄ εφαρµογή του Καν. (ΕΕ) 882/2004 

στα πλαίσια προκαταρτικής διαβούλευσης 
Όπως αναφέραµε και στην περσινή µας Γενική Συµέλευση, µε την υπ΄ αριθµό 

�Υ1δ/41247/20.4.2011 απόφαση του τέως Γενικού Γραµµατέα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης είχε συσταθεί οµάδας εργασίας (µε εκπροσώπους όλων των σχετικών 

υπηρεσιών) για την αναµόρφωση του συστήµατος επιβολής µέτρων και κυρώσεων 

κατ΄ εφαρµογή του Καν. (ΕΕ) 882/2004. 

Η οµάδα είχε 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. 

Ο ΣΕΒΕΚ είχε καταθέσει τις απόψεις του στα πλαίσια της προκαταρτικής 

διαβούλευσης, αλλά το θέµα «πάγωσε». 

Εν συνεχεία, στις 30 Ιανουαρίου 2013, τέθηκε εκ νέου σε δηµόσια διαβούλευση στον 

ιστότοπο www.opengov.gr, το σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων «�ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τοµείς της υγιεινής 

και ασφάλειας των τροφίµων και των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των 

ζώων ως και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και λοιπές διατάξεις 

αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». 

Με την νέα νοµοθετική πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 

όπως αναφέρεται στην Ενότητα Ά του Νοµοσχεδίου, επιχειρείται µια ουσιαστική 

παρέµβαση στους τοµείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων και ζωοτροφών, 

της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και της υγείας και προστασίας των ζώων, 

µε τη θέσπιση ενός νοµοθετικού πλαισίου που καθιερώνει ένα ενιαίο, αναλογικό, 

προληπτικό και αποτρεπτικό σύστηµα για την επιβολή διοικητικών µέτρων και 

κυρώσεων στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία 

σε αυτούς τους τοµείς, ενώ παράλληλα ρυθµίζονται και άλλα θέµατα  αρµοδιότητας 

ΥπΑΑΤ. 

Παράλληλα, µε την Ενότητα Β΄ ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως θέµατα διαχείρισης γης, 
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κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, γεωργικής ασφάλισης, φυτοπροστασίας κλπ. µε 

βελτίωση του θεσµικού τους πλαισίου και αποτέλεσµα την επίλυση προβληµάτων που 

εντοπίσθηκαν από την εφαρµογή ψηφισθέντων διατάξεων και τα οποία απαιτούσαν 

νοµοθετική ρύθµιση καθώς και την αποτελεσµατικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους 

πολίτες. 

Το Σχέδιο Νόµου παρέµεινε αναρτηµένο προς δηµόσια διαβούλευση, έως τα 

µεσάνυχτα της 11ης  Φεβρουαρίου 2013, και στη συνέχεια, αφού ληφθούν υπόψη τα 

αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης, θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.  

Ο ΣΕΒΕΚ εξέφρασε τις απόψεις τους στην δηµόσια διαβούλευση οι οποίες πιστεύουµε 

να συµπεριληφθούν στο τελικό σχέδιο που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. 

6.10.  Παρασκευαστήρια κρέατος σε παρακείµενους 

χώρους κρεοπωλείων 
Το θέµα των αυστηρών ελέγχων στα παράνοµα και χωρίς τις απαιτούµενες άδειες, 

λειτουργούντα παρασκευαστήρια, βρίσκεται πάντα στην ατζέντα των 

διαπραγµατεύσεών µας µε την εκάστοτε ηγεσία του ΥπΑΑΤ&Τα και αποτέλεσε ένα 

από τα θέµατα που τέθηκαν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατά 

την συνάντησή µας στις 9/1/2013.  

Ο Υπουργός µας απάντησε ότι θα µελετήσει το θέµα και θα προβούν σε διορθωτικές 

κινήσεις, σε συνδυασµό και µε την καθιέρωση του ηλεκτρονικού τιµολογίου το οποίο 

θα περιορίσει τα φαινόµενα αυτά. 

6.11. .ιαχείριση ζωικών υποπροϊόντων  
Ως γνωστόν, αυτή τη στιγµή ισχύει το Π... 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 �ιεύθυνση 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.�. 211/2006 και να εξασφαλίζουν 

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

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

Γενική �ιεύθυνση Περιβάλλοντος, �ιεύθυνση Περ/κου Σχεδιασµού, Τµήµα 

�ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.�Ε. 

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.  

�υστυχώς, 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). 
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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 

�ελτία Αποστολής αλλά αυτά βρεθούν σε ΄΄χαντάκια, ποτάµια΄΄ κλπ. 

6.12.  Μεταφορά υποπροϊόντων επιστρεφόµενων, 
ληγµένων τροφίµων ζωικής προέλευσης 

Ένα από τα θέµατα το οποίο απασχόλησε τον ΣΕΒΕΚ, ήταν και το θέµα της διαχείρισης 

αλλά κυρίως της µεταφοράς των ζωικών υποπροϊόντων µε έµφαση στην 

επικείµενη  αλλαγή του τρόπου µεταφοράς των ΖΥΠ 3 (πρώην τρόφιµα ζωικής 

προέλευσης ληγµένα-ελαττωµατική συσκευασία - τα οποία δεν ενέχουν κινδύνους για 

την δηµόσια υγεία και την υγεία των ζώων) τα οποία θα απαγορεύεται να 

επιστρέφονται µε τα ίδια αδειοδοτηµένα οχήµατα που κάνουν τις διανοµές των 

αντίστοιχων προϊόντων, το οποίο επανήλθε εντονότερα κατά την διάρκεια του 2012.  

Η ανατροπή της ισχύουσας εξαίρεσης δηµιουργήθηκε από τον τέως Υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίµων κ. Κ. Σκανδαλίδη ο οποίος - περιέργως πώς !!! - 

υπέγραψε την Απόφαση αρ. 9993/3-5-2012, µε την οποία αναστέλλεται η εξαίρεση 

και συνεπώς τα ληγµένα θα απαιτείται να µεταφέρονται πλέον µόνο µε ξεχωριστά 

οχήµατα.  

Παρά το ότι η εν λόγω Απόφαση δεν δηµοσιεύτηκε µέχρι σήµερα σε ΦΕΚ, άρα τυπικά 

δεν είναι σε ισχύ, ωστόσο έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις 

Κτηνιατρικές �ιευθύνσεις, για εφαρµογή της.  

Παρόλο που οι Κτηνιατρικές �ιευθύνσεις µέχρι σήµερα δεν την αποδέχονται ως 

νόµιµη, δεν µπορούν ωστόσο να ανανεώνουν άδειες οχηµάτων που λήγουν, µε 

αποτέλεσµα οι επιχειρήσεις  που έχουν αυτά τα ιδιωτικής χρήσης οχήµατα να είναι 

εκτεθειµένες σε κάθε περίπτωση ελέγχου.  

Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας µε το αρµόδια Τµήµα (Γενική �/νση Κτηνιατρικής 

ΥΠΑΑΤ) και µε την ελπίδα να µπλοκάρουµε την αρνητική εξέλιξη του θέµατος, 

στείλαµε στον Υπουργό κ. Αθ. Τσαυτάρη το παρακάτω αίτηµα αναίρεσής της.  

 

Αθήνα 15 Νοεµβρίου  2012                                          Αριθµ. Πρωτ : 254/2012 
 

Κον Αθανάσιο Τσαυτάρη 

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
 

Κοινοποίηση : Κον Μάξιµο Χαρακόπουλο 

                     Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
 

Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ, 

εκπροσωπεί τις περισσότερες και µεγαλύτερες  επιχειρήσεις αλλαντικών και 

παρασκευής προϊόντων κρέατος σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας µας. 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τοµέας µας είναι αρκετά, σοβαρά και τα 

περισσότερα χρίζουν άµεσης αντιµετώπισης. 
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Μεταξύ άλλων, θα θέλαµε να θέσουµε υπόψη σας το θέµα της επιστροφής - 

παραλαβής - µεταφοράς αλλαντικών και παρασκευασµάτων κρέατος 

ληγµένων, από τα σηµεία λιανικής πώλησης. 

Με έκπληξη πληροφορηθήκαµε προ µηνών µέσω των �ιευθύνσεων 

Κτηνιατρικής, την διαβίβαση της υπ' αριθµ. 9993/3-5-2012 απόφασης του τέως 

προκατόχου σας Υπουργού ΑΑΤ κ. Κων/νου Σκανδαλίδη, µε την οποία 

αναστέλλεται η δυνατότητα κατ' εξαίρεσης µεταφοράς υποπροϊόντων της 

κατηγορίας ΖΥΠ 3 του άρθρου 10 στ) του Καν. 1069/2009 (συνηµµένη). 

Παρά το ότι δεν ενηµερωθήκαµε από την προηγούµενη ηγεσία του ΥΠΑΑΤ για 

την εν λόγω αλλαγή της τηρούµενης επί σειρά ετών πρακτικής προκειµένου να 

εκφράσουµε τις απόψεις µας επί του θέµατος,  παρακολουθούµε στενά το θέµα 

και εξ όσων γνωρίζουµε η εν λόγω απόφαση δεν έχει µέχρι σήµερα 

δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ.  

Κατά συνέπεια και εφόσον η εν λόγω Απόφαση  δεν ευρίσκεται σε ισχύ, 

θεωρούµε ως  επιβεβληµένη την αναστολή έκδοσής της για τους επόµενους 

ουσιώδεις λόγους : 

α) Τα αλλαντικά είναι µεταποιηµένα προϊόντα τα οποία ανήκουν στη κατηγορία 

(στ) του άρθρου 10 του Καν. 1069/2009 υπό την κατάταξη «προϊόντα ζωικής 

προέλευσης ή είδη διατροφής που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης τα 

οποία δεν προορίζονται πλέον για κατανάλωση από τον άνθρωπο είτε 

για εµπορικούς λόγους είτε λόγω προβληµάτων στην παρασκευή ή 

ελαττωµάτων στη συσκευασία ή άλλων ελαττωµάτων τα οποία δεν 

δηµιουργούν κινδύνους για τη δηµόσια υγεία ή την υγεία των ζώων». 

β) Η επιστροφή τους γίνεται µε τα ίδια οχήµατα που µεταφέρουν προϊόντα που 

προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, αφού αποθηκευτούν σε 

κατάλληλα αδειοδοτηµένα,  από την �ιεύθυνση Κτηνιατρικής, 

εµπορευµατοκιβώτια. Επιπρόσθετα, η µεταφορά τους γίνεται σε διαφορετικούς 

χρόνους, όπως ακριβώς προβλέπεται από την άδειά τους. 

Το γεγονός ότι η παραπάνω διαχείριση δεν θέτει  σε κανένα κίνδυνο την 

δηµόσια υγεία, επιβεβαιώνεται από τα εξής: 

- Αποφυγή της διασταυρούµενης επιµόλυνσης µεταξύ των δύο 

κατηγοριών τροφίµων (κανονικά - µη ληγµένα - και ληγµένα προϊόντα) 

λόγω µεταφοράς σε διαφορετικούς χρόνους. 

- Είναι θερµικώς επεξεργασµένα προϊόντα ή προϊόντα ωρίµανσης και 

µάλιστα ορισµένα από αυτά επεξεργασµένα και µε δεύτερη παστερίωση 

(θερµική ή µε υψηλή υδροστατική πίεση). 

- �ειγµατοληπτικός έλεγχος των επιστρεφόµενων προϊόντων για 

παρουσία παθογόνων µικροοργανισµών, δίνει πάντα «αρνητικά» 

αποτελέσµατα (απουσία). 

          Σε καµία λοιπόν περίπτωση δεν τίθεται κίνδυνος επιµόλυνσης των 

κανονικών τροφίµων. 

γ) Οι νέοι κανόνες �ιακίνησης / Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 

(�ΙΕΠΠΥ) που εκδόθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και �ικτύων, αναφέρουν στο 
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άρθρο 5,  ότι  επιτρέπεται πλέον η διάθεση στο καταναλωτικό κοινό τροφίµων 

περασµένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

Από την στιγµή που επιτρέπεται η πώληση ορισµένων τροφίµων περασµένης 

χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιµότητας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να 

απαγορεύεται  η επιστροφή τους στην παραγωγό εταιρεία µε τα ίδια οχήµατα 

µε τα οποία γίνεται η µεταφορά των «κανονικών» προϊόντων που προορίζονται 

για κατανάλωση από τον άνθρωπο και δεν είναι ληγµένα.  

Πρόκειται ακριβώς για τα ίδια προϊόντα, συνεπώς δεν θα έπρεπε να τίθεται εκ 

των πραγµάτων θέµα διαφορετικής διαχείρισης και µεταφοράς αυτών. 

�ηλαδή δεν µπορεί αυτά τα προϊόντα (ληγµένα - µη εµπορεύσιµα) να είναι 

ταυτόχρονα κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και παράλληλα 

ακατάλληλα και να απαγορεύεται η συµµεταφορά µε τα κανονικά προϊόντα. 

δ) Οι επιχειρήσεις διαθέτουν  ένα συγκεκριµένο στόλο οχηµάτων για την 

διακίνηση των προϊόντων και εκ των πραγµάτων χρησιµοποιούν (υπό 

προϋποθέσεις και σε διαφορετικούς χρόνους) τα ίδια οχήµατα και για την 

επιστροφή των προϊόντων αυτών από τα σηµεία πώλησης όταν αυτά λήξουν ή 

καταστούν µη εµπορεύσιµα.  

Όπως γίνεται κατανοητό, δεν είναι δυνατό να αποστέλλεται άλλο όχηµα στο 

ίδιο σηµείο πώλησης προκειµένου να συγκεντρώνει τα επιστρεφόµενα 

προϊόντα, τόσο για λόγους κόστους όσο και για λόγους ορθής πρακτικής και 

µάλιστα σε περίοδο οικονοµικής κρίσης όπως αυτή που διανύουµε. 
  

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  

στην περίπτωση κατά την οποία ισχύσει η προαναφερθείσα Απόφαση αρ. 

9993/3.5.2012 για µεταφορά των ληγµένων και µη εµπορεύσιµων προϊόντων 

µε διαφορετικά οχήµατα,  υπάρχει σοβαρός κίνδυνος - για την διευκόλυνση 

των σηµείων λιανικής πώλησης - τα επιστρεφόµενα προϊόντα να απορρίπτονται 

στα σκουπίδια, µε αποτέλεσµα την πλήρη καταστρατήγηση του Καν. 1069/2009 

καθώς θα είναι εξαιρετικά δύσκολο αν όχι αδύνατο σε κάποια επιχείρηση να 

µπορέσει να ανταπεξέλθει και στην επιπρόσθετη αυτή οικονοµική επιβάρυνση. 

Με την βεβαιότητα ότι θα δώσετε τις δέουσες κατευθύνσεις προκειµένου να 

επανεξετασθεί το συνολικό θέµα που προαναφέραµε, παρακαλούµε παράλληλα 

και για  µία κατ΄ ιδίαν συνάντησή µας µε το Προεδρείο του Συνδέσµου µας, 

ώστε να σας παρουσιάσουµε και τα τρέχοντα προβλήµατα του κλάδου µας, 

προκειµένου να αναζητηθούν βιώσιµες λύσεις. 
 

Με εκτίµηση 
 

Παναγιώτης Γ. Νίκας 

Πρόεδρος �.Σ. 

Η κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης αρ. 9993/3.5.2012 για την µεταφορά των 

ληγµένων και µη εµπορεύσιµων προϊόντων µε διαφορετικά οχήµατα, ζητήθηκε από 

τον Υπουργό και κατά την συνάντησή µας στις 9/1/2013 και όπως µας ανέφερε ο 

Υπουργός, ο Γενικός Γραµµατέας καθώς και ο Ειδικός Σύµβουλός του, ήδη βρίσκεται 

στην �/νση Νοµοπαρασκευαστικού έργου του ΥπΑΑΤ και θα δηµοσιευθεί σύντοµα, 
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απόφαση η οποία θα προσδιορίζει επακριβώς την διαδικασία µεταφοράς των µη 

εµπορεύσιµων προϊόντων αλλά και υποπροϊόντων – παραπροϊόντων. 

6.13.  Εκπόνηση προτύπου & Κατευθυντήριας Οδηγίας 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 και του κείµενου κατευθυντήριας οδηγίας, του πρώην ΟΠΕΓΕΠ – AGROCERT 

και νυν ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – �ΗΜΗΤΡΑ, για τις προδιαγραφές για 

την παραγωγή προϊόντων από ζώα εκτρεφόµενα µε Μη Γενετικά Τροποποιηµένες 

(ΜΓΤ) ζωοτροφές. 

Η εν λόγω Τεχνική Επιτροπή µετά από 4 συνεδριάσεις της 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. 
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2. Απαιτήσεις για την εκτροφή των ζώων/πουλερικών/ιχθύων 

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 �.Σ. του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - �ΗΜΗΤΡΑ (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. 

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

Επιτροπή τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση για δύο µήνες, κατά την οποία δεν 

κατατέθηκε καµία παρατήρηση. 
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Ως εκ τούτου, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός – �ήµητρα, ενέκρινε και έθεσε σε 

ισχύ την 1η έκδοση της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησης του προτύπου AGRO 7: 

«Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται µε 

γενετικά τροποποιηµένες ζωοτροφές».  

Η Κατευθυντήρια Οδηγία περιγράφει το σχήµα πιστοποίησης του προτύπου AGRO 7, 

µε στόχο τη διασφάλιση της ενιαίας και οµοιόµορφης εφαρµογής των απαιτήσεων του 

προτύπου από τις επιχειρήσεις, τους Φορείς Πιστοποίησης, τους Φορείς 

�ιαπίστευσης, τις αρµόδιες αρχές και κάθε εµπλεκόµενο. 

Στα Παραρτήµατα της οδηγίας παρατίθενται υποδείγµατα του Πιστοποιητικού των 

επιχειρήσεων και των προϊόντων, υποδείγµατα απαιτούµενων αρχείων, καθώς και 

ενδεικτικός κατάλογος κύριων µη συµµορφώσεων και ενεργειών που πρέπει να 

υλοποιούνται σε κάθε περίπτωση. 

Oλόκληρη η Κατευθυντήρια Οδηγία κοινοποιήθηκε προς ενηµέρωση όλων των 

επιχειρήσεων – µελών µας, ενώ στον παρόντα απολογισµό παραθέτουµε το από 

9/11/2012 �ελτίο Τύπου του «ΕΛΓΟ �ΗΜΗΤΡΑ» σχετικά µε την έναρξη εφαρµογής του 

Σχήµατος Πιστοποίησης Agro 7.  
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6.14. 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.  

6.15. Σήµα Μέλους ΣΕΒΕΚ 
Κατά τη διάρκεια της περσινής Γενικής µας Συνέλευσης (5/4/2012) αποφασίσθηκε 

οµόφωνα να µελετηθεί εκ νέου η πρόταση για την καθιέρωση ΄΄σήµατος µελών 

ΣΕΒΕΚ΄΄, ένα θέµα το οποίο έχει κατά καιρούς απασχολήσει τον ΣΕΒΕΚ χωρίς 

δυστυχώς να έχει υλοποιηθεί.  

Η χρήση του σήµατος αποσκοπεί µεταξύ άλλων, στην ποιοτική στήριξη και προώθηση 

των Ελληνικών προϊόντων Επεξεργασίας Κρέατος τα οποία παράγουν εγκεκριµένες 

µονάδες, στην ισχυροποίηση του ΣΕΒΕΚ και στην καταξίωσή του ως συντονιστικός 

φορέας µεταξύ του συνόλου των επιχειρήσεων του τοµέα Επεξεργασίας Κρέατος, 

στην καλύτερη ενηµέρωση και την βελτίωση της εµπιστοσύνης του καταναλωτή στις 

προδιαγραφές και την ποιοτική υπεροχή των προϊόντων του κλάδου.   

Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε το πλαίσιο εφαρµογής του σήµατος, θα ρυθµίζονται από 

Κανονισµό λειτουργίας ο οποίος καθορίζει την διαδικασία και τον τρόπο υποβολής 

αίτησης για τη λήψη του σήµατος, τη χρήση του σήµατος, τους δικαιούχους, τα 

δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις κτήσης, τη διαδικασία εκχώρησης του σήµατος 

από τον Σύνδεσµο, τη διάρκεια χρήσης και ανανέωσης, το τέλος χρήσης, τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεως και τις περιπτώσεις ανάκλησης 

του σήµατος 

Η ΣΕΤΕ θα έχει συµβουλευτικό, γνωµοδοτικό ρόλο στην όλη διαδικασία διαχείρισης 

του σήµατος, στην οποία η συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µελών µας θα 

διασφαλίζει την αδιάβλητη και αντικειµενική εφαρµογή, ενώ το �ιοικητικό Συµβούλιο 

θα έχει τον καθοριστικό και τελικό λόγο στις αποφάσεις. 

Το �ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου µας, µελέτησε τόσο το συνολικό πλαίσιο 

εφαρµογής του ΄΄Σήµατος µέλους΄΄ όσο και τις επιµέρους πτυχές του (νοµική, 

επικοινωνιακή, µάρκετινγκ κλπ.) και αποδέχθηκε οµόφωνα να προτείνει στις 

επιχειρήσεις – µέλη του Συνδέσµου την καθιέρωση σήµατος µέλους ΣΕΒΕΚ από 

1/1/2013 στο οποία θα απεικονίζεται εντός του πλαισίου και η Ελληνική σηµαία.  

Το σήµα θα µπορεί να τεθεί επί των προϊόντων των επιχειρήσεων – µελών του 

Συνδέσµου, επί των τιµολογίων τους, στο site τους κλπ. 

Αναµφίβολα, πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρηµα. Όµως, µέσα στις δύσκολες 

ηµέρες που όλοι βιώνουµε, η συλλογική αυτή προσπάθεια, φαίνεται ως λύση η οποία 

θα συµβάλλει στην ανάπτυξη του κλάδου µας. 

Είναι αυτονόητο ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη αυτής της σηµαντικής 

για τον κλάδο µας διαδικασίας αλλά και για την επιτυχή εφαρµογή της στην πράξη, 

είναι η ευρύτερη δυνατή συµµετοχή όλων και η αποδοχή της από όλα τα µέλη. 

6.16.  Σήµα Ελληνικής Προέλευσης 
Mε το ν. 4072/2012, θεσπίστηκε η δηµιουργία σήµατος ελληνικής προέλευσης, το 

οποίο θα φέρουν, προαιρετικά στην επισήµανση τους, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 

που παράγονται και µεταποιούνται στην Ελλάδα. 
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Το σήµα θα απονέµεται σύµφωνα µε ειδικούς για κάθε κατηγορία Κανονισµούς που 

θα καταρτίσει η Επιτροπή Ελληνικού Σήµατος σε συνεργασία µε Κλαδικούς Φορείς. 

Με βάση την εν λόγω θεσµοθέτηση, εκ µέρους της Επιτροπής της οποίας Πρόεδρος 

είναι ο κ. Στέφανος Κοµνηνός, κλήθηκαν οι ενδιαφερόµενοι φορείς ή επιχειρήσεις να 

υποβάλουν τις προτάσεις τους στη �/νση Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας της 

Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (γρ. 222Γ) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

rebpetrop@gge.gr. 

Οι προτάσεις πρέπει να είναι σαφείς και συγκεκριµένες και να περιέχουν, σύµφωνα 

µε το νόµο, εκτός από την κατηγορία προϊόντων / υπηρεσιών, πιθανές προϋποθέσεις 

απονοµής σήµατος και πιθανούς φορείς απονοµής και ελέγχου σήµατος. 

Για το εν λόγω θέµα, ο Σ.Ε.Β.Ε.Κ. ενηµέρωσε έγκαιρα τα µέλη του. 

  6.17.  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.  

�ικαίωµα υποβολής προτάσεων έχουν µόνο επαγγελµατικές ή διεπαγγελµατικές 

οργανώσεις, αντιπροσωπευτικές των κλάδων και όχι επιχειρήσεις. 

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 �/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 �/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 �/νσης Γεωργικών Εφαρµογών του ΥΠΑΑΤ). Ακολουθεί η 

έγκριση από την Ευρωπαική Επιτροπή µέσα στα πλαίσια του σχετικού 
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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 

(�ιαφηµιστικές εταιρίες, εταιρίες Μάρκετινγκ, �ηµοσίων 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. 

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. 

� �ιοργάνωση Εκδηλώσεων για δηµοσιογράφους, σεφς, αγοραστές σούπερ 

µάρκετ κλπ. 

� Καταχωρήσεις σε εφηµερίδες, περιοδικά ή ειδικό τύπο 

� �ιευρωπαϊκή συνεργασία µε διεθνείς συλλόγους σεφς για κοινές εκδηλώσεις 
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� 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.  

�υστυχώς, η έλλειψη κατάλληλου ενδιαφέροντος δεν µας επέτρεψε να  

προχωρήσουµε στην υποβολή πρότασης.   

6.18. Συγκρότηση Εθνικής .ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης 

Κρέατος 
Στο τελικό στάδιο της ίδρυσής της βρίσκεται πλέον η Εθνική �ιεπαγγελµατική 

Οργάνωση Κρέατος (Ε�ΟΚ) µετά και από την πρόσφατη (17/2/2013) συνεδρίαση των 

επαγγελµατικών Οργανώσεων οι οποίες θα την συγκροτήσουν. 

Οι κλάδοι του τοµέα κρέατος που εκπροσωπούν συλλογικά σχήµατα όλων των 

εµπλεκόµενων µε την πρωτογενή παραγωγή, την µεταποίηση, διακίνηση και εµπορία 

κρέατος συµφώνησαν να καταθέσουν τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν 

την αντιπροσωπευτικότητά τους καθώς και τις εγκριτικές αποφάσεις των οργάνων 

τους (Γενικών Συνελεύσεων και �ιοικητικών Συµβουλίων) προκειµένου να υπογραφεί 

το Καταστατικό και να υποβληθεί προς έγκριση στο αρµόδιο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) και δι΄ αυτού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµή συζητήσεις, οι φορείς που θα συµµετέχουν στην αρχική 

συγκρότηση της Ε�ΟΚ, (δεδοµένου ότι στην πορεία θα µπορούν να ενταχθούν και 

άλλες Οργανώσεις ως πλήρη ή και συνδεδεµένα µέλη, µε τροποποίηση του 

Καταστατικού) είναι ο ΣΕΚ (Σύνδεσµος Ελληνικής Κτηνοτροφίας), η ΠΑΣΕΓΕΣ, η ΠΟΚΚ 

(Πανελλήνια Οµοσπονδία Καταστηµαταρχών Κρεοπωλών),ο ΣΕΒΕΚ (Σύνδεσµος 

Ελληνικών Βιοµηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος) η Ένωση Εµπόρων Κρέατος και η 

Ένωση Εµπορικών Αντιπροσώπων Κρέατος.  

Προκειµένου να συντονιστούν οι απαιτούµενες διεργασίες για την υποβολή και 

έγκριση του ιδρυτικού Καταστατικού, συγκροτήθηκε Προσωρινό �ιοικητικό Συµβούλιο 

µε Πρόεδρο τον αντιπρόεδρος του ΣΕΚ κ. Λευτέρη Γίτσα, Αντιπρόεδρο τον Πρόεδρος 

της ΠΟΚΚ κ. Θωµά Χαρίση, Γεν. Γραµµατέα τον Εντεταλµένο Σύµβουλο του ΣΕΒΕΚ κ. 

Γιώργο Οικονόµου, Ταµία τον κ. Χάρη Πανταζή από την Ένωση Αντιπροσώπων και 

Μέλος τον κ. �ηµήτρη Λύτρα από την Ένωσης Εµπόρων. 

Την Γραµµατειακή υποστήριξη έχει αναλάβει η κα Αναστασία Βεβέλου από την 

Πανελλήνια Οµοσπονδία Καταστηµαταρχών Κρεοπωλών.  

Υπενθυµίζουµε, ότι οι πρώτες συσκέψεις εκπροσώπων του τοµέα παραγωγής, 

επεξεργασίας και εµπορίας κρέατος για την σύσταση �ιεπαγγελµατικής 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. 
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Έκτοτε το θέµα έχει κατά καιρούς επανέλθει, µε 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 �ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης 

Κρέατος ανέλαβε ο τέως 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 στις 25/1/2012 στο ΥπΑΑΤ. Οι εκλογές του 

καλοκαιριού του 2012 και η εκλογή της νέας Κυβέρνησης µας οδήγησαν σε νέες 

προσπάθειες.  

Έτσι, µετά το τέλος των εργασιών του 1ου Forum Ελληνογαλλικής Συνεργασίας 

στην Κτηνοτροφία, που πραγµατοποιήθηκε την  Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012  στο 

Ξενοδοχείο SOFITEL  υπό την αιγίδα της «SOPEXA HELLAS», επιβεβαιώθηκε  για 

άλλη µία φορά από όλες τις συµµετέχουσες οργανώσεις ως επιτακτική η ανάγκη να 

ολοκληρωθεί η προσπάθεια για την ίδρυση «�ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης 

Κρέατος» και στην χώρα µας. 

Η ίδρυση Οργανισµών εκ µέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, δεν έφερε την πολυπόθητη ώθηση και ανάπτυξη στην Ελληνική 

κτηνοτροφία, ούτε έδωσε λύσεις στα σοβαρά επαγγελµατικά προβλήµατα των 

απασχολούµενων στον κλάδο του κρέατος, στο βαθµό που θα επιθυµούσαν οι ίδιοι 

και θα είχε όφελος η Ελληνική κοινωνία και οικονοµία. Ως εκ τούτου, τα περιθώρια 

στενεύουν, οι προκλήσεις, στην κυριολεξία µένουν ανεκµετάλλευτες και 

συντηρούµε όλοι µας τον φαύλο κύκλο της στασιµότητας. 

Ο ΣΕΒΕΚ µαζί µε άλλες κλαδικές οργανώσεις του τοµέα, (Σύνδεσµος Ελλήνων 

Κτηνοτρόφων, Έµποροι Κρέατος και Ζώντων Ζώων Μακεδονίας - Θράκης και 

Θεσσαλίας, Ένωση Βιοµηχανικών Σφαγείων Ελλάδας, Πανελλήνια Οµοσπονδία 

Καταστηµαταρχών Κρεοπωλών κλπ.)  συναίνεσαν στην ίδρυση της 

«�ιεπαγγελµατικής», από την οποία µόνο οφέλη µπορούµε να αποκοµίσουµε, και 

παράλληλα θα βοηθήσουµε την χώρα µας να χαράξει πορεία ανάπτυξης. Παράλληλα 

συµφώνησαν ότι  είναι ώρα να αναλάβουµε πρωτοβουλίες µε στόχο την 

ολοκλήρωση της σύστασης ενός καταστατικού, που θα θέσει τους κανόνες για να 

ξεκινήσει αυτός ο θεσµός που όλοι κρίνουµε ως απαραίτητο. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Καταστηµαταρχών Κρεοπωλών σε 

συνεργασία µε την Ένωση Εµπόρων Κρέατος & Ζώντων Ζώων Μακεδονίας – Θράκης & 

Θεσσαλίας, προσκάλεσε όλες τις Οργανώσεις του τοµέα κρέατος, σε συνεδρίαση -

συνάντηση για την καταγραφή των επόµενων βηµάτων για την ίδρυση 

�ιεπαγγελµατική Οργάνωση Κρέατος, στην Κρεαταγορά της Θεσσαλονίκης (αίθουσα 

Συνελεύσεων) την Κυριακή 18 Νοεµβρίου 2012 και ώρα 10 πµ. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση, οι εκπρόσωποι των τοµέων του κλάδου κρέατος που 

παρευρέθηκαν αποφάσισαν την άµεση ίδρυση και υπογραφή του καταστατικού της 

Εθνικής �ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Κρέατος, µια κι έχουν περάσει πολλά χρόνια 

προσπάθειας για την ίδρυση του θεσµού, όπου προηγήθηκαν πολλές πρωτοβουλίες 

φορέων, αρκετά καλέσµατα παραγόντων και άπειρες ώρες συζητήσεων. Οι 
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περισσότεροι τοµείς του κλάδου δεν έχουν πλέον ενδοιασµούς για την οργάνωση 

αυτή. Η ανάλυση για το νοµικό πλαίσιο του θεσµού έχει γίνει, όπως και η 

συνειδητοποίηση ότι ο συγκεκριµένος θεσµός µόνο οφέλη θα φέρει στον κλάδο. Όλοι 

έχουν πλέον κατανοήσει, ότι η Εθνική �ιεπαγγελµατική Οργάνωση Κρέατος θα είναι 

µια υγιής και σταθερή βάση για συνεργασίες, προτάσεις και λύσεις προς το συµφέρον 

όλων, αφού η δοµή της οργάνωσης έχει ως θεµέλια την εθελοντική συµµετοχή, την 

ισότιµη εκπροσώπηση και προπαντός την οµοφωνία.  

Στη συνάντηση έλαβαν µέρος εκπρόσωποι όλων των τοµέων του κλάδου των 

κτηνοτρόφων, των σφαγείων, των εµπόρων, των µεταποιητών και των κρεοπωλών. 

Επίσης παρευρέθηκε ο κ. Ανδρέας Γεωργούδης, Καθηγητής Α.Π.Θ., ως συντονιστής 

της συνάντησης που ανέπτυξε τα κρίσιµα οργανωτικά σηµεία του θεσµού και 

απήντησε στους προβληµατισµούς των συµµετεχόντων, ο Επίκουρος Καθηγητής 

Α.Π.Θ. κ. Γεώργιος Βαλεργάκης, καθώς και ο Επίτιµος Πρόεδρος της Ε.Ε.Κ. κ 

Ζ.Μ.Θ.Θ. κ. Κωνσταντίνος Κουκαρούδης, οι οποίοι έχουν θέσει στην διάθεση της 

Οργάνωσης τις γνώσεις και την εµπειρία τους και τους ευχαριστούµε θερµά. 

Παρευρέθηκαν επίσης οι κτηνίατροι κα Πολυξένη Καλαϊτζή και ο κ. Κωνσταντίνος 

Κουρής ως εκπρόσωποι της Κ.Α.Θ. Α.Ε., οι οποίοι επίσης αναφέρθηκαν στην 

σηµαντικότητα ίδρυσης της Οργάνωσης. 

Υπενθυµίζουµε ότι ο ΣΕΒΕΚ έχει εγκρίνει τόσο µε αποφάσεις του �.Σ. του όσο και µε 

αντίστοιχες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών του από το 2001 µέχρι και 

πρόσφατα (πέρυσι) την συµµετοχή του ως ιδρυτικό µέλος στην υπό ίδρυση Εθνική 

�ιεπαγγελµατική Οργάνωση Κρέατος και για τον λόγο αυτό συµµετέχει ενεργά 

(κυρίως δια του Εντεταλµένου Συµβούλου κ. Γ. Οικονόµου) σε όλες τις σχετικές 

διερευνητικές συνεδριάσεις. 

Με δεδοµένο ότι η Ε�ΟΚ θα ολοκληρώσει την διαδικασία ίδρυσης µέχρι το τέλος 

Απριλίου 2013, προτείνουµε όπως  κατά την διάρκεια της Γενικής µας Συνέλευσης να 

επαναβεβαιωθεί η απόφαση συµµετοχής του ΣΕΒΕΚ στην υπό σύσταση 

�ιεπαγγελµατική Οργάνωση Κρέατος προκειµένου να υπογραφεί το Καταστατικό και 

να υποβληθεί προς έγκριση στο αρµόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων (ΥΠΑΑ&Τ) και δι΄ αυτού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

6.19.  Πρόγραµµα Leonardo Da Vinci   
Στις 25 Μαρτίου 2013 πραγµατοποιήθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας η 4η και τελευταία 

συντονιστική συνάντηση των Ευρωπαίων εταίρων του προγράµµατος «Improving the 

fermented Meat products sector via Training on Innovation in Products, Processes & 

Safety management», µε το ακρωνύµιο “MEAT TIPS» που χρηµατοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριµένα από το Πρόγραµµα Ανάπτυξης Καινοτοµίας 

Leonardo da Vinci µέσω του Εκτελεστικού Οργανισµού Εκπαίδευσης, 

Οπτικοακουστικών Θεµάτων και Πολιτισµού (EACEA).  

Το εν λόγω έργο συνιστά πρόγραµµα µεταφοράς τεχνογνωσίας που στοχεύει στην 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ειδικότερα στον τοµέα των ζυµούµενων προϊόντων µε 

βάση το κρέας. Το έργο υλοποιείται από επτά (7) Ευρωπαίους εταίρους ενώ ο ΕΦΕΤ 

αποτελεί τον επικεφαλής των εταίρων της κοινοπραξίας στην οποία µετέχουν 

οργανισµοί από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ουγγαρία. 
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Το συγκεκριµένο πρόγραµµα άρχισε τον Οκτώβριο του 2010 και το φυσικό του 

αντικείµενο ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2013. 

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό που καλύπτει τις θεµατικές 

ενότητες :  

▪ Μικροβιολογία ζυµούµενων προϊόντων µε βάση το κρέας και καλλιέργειες 

οξυγαλακτικών βακτηρίων. 

▪ Ο ρόλος της καινοτοµίας ως µέσο για τη βελτίωση του κλάδου των αλλαντικών 

και των προϊόντων µε βάση το κρέας. 

▪ Νέες τεχνολογίες στη βιοµηχανία αλλαντικών (παραγωγή, επεξεργασία, 

συσκευασία). 

▪ Αρχές εφαρµογής HACCP σε ζυµούµενα προϊόντα µε βάση το κρέας. 

▪ Επισκόπηση των Προτύπων �ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων. 

Ο ΣΕΒΕΚ, ήταν ένας από τους Έλληνες εταίρους του προγράµµατος, και σε 

συνεργασία µε την Ένωση Ελλήνων Χηµικών – ΕΕΧ – συνδιοργάνωσαν στο πλαίσιο του 

προγράµµατος 3 εκπαιδευτικά σεµινάρια µε θέµα «Ζυµούµενα Προϊόντα Κρέατος: 

Αρχές µικροβιολογίας, διαχείριση της ασφάλειας και εφαρµογή καινοτοµιών». 

Τα σεµινάρια απευθύνονταν σε απόφοιτους σχολών επιστήµης ή/και τεχνολογίας 

τροφίµων, βιολογίας, χηµείας που επιθυµούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε 

θέµατα µικροβιολογίας, νέων τεχνολογιών επεξεργασίας, διαχείρισης της καινοτοµίας 

καθώς και εφαρµογής συστηµάτων διαχείρισης της ασφάλειας σε προϊόντα µε βάση 

το κρέας και πραγµατοποιήθηκαν µε ιδιαίτερη επιτυχία την Παρασκευή 1 Μαρτίου και 

Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 στα γραφεία της ΕΕΧ στην Αθήνα, την Παρασκευή 8 Μαρτίου 

και το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου στη 

Θεσσαλονίκη και την Παρασκευή 29 Μαρτίου και Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 στα 

γραφεία της ΕΕΧ. 

Στο διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΕΤ και συγκεκριµένα στο σύνδεσµο 

http://www.meattips.gr µπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες για το πρόγραµµα 

«Meat Tips» καθώς και να µεταφορτωθεί το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Σηµειώνουµε επίσης ότι σχετικές ενέργειες διάχυσης του έργου και αξιοποίησης του 

παραγόµενου υλικού θα πραγµατοποιούνται και µετά την ολοκλήρωση αυτού.  

6.20. Ευρωπαϊκή µελέτη για τα αλλαντικά 
Στις αρχές Μαρτίου 2013, δόθηκε στη δηµοσιότητα µια νέα ευρωπαϊκή επιστηµονική 

έρευνα, που συµπεριέλαβε στοιχεία από περίπου µισό εκατοµµύριο ανθρώπους σε 

δέκα χώρες, κατά µέσο όρο επί 13 χρόνια, σύµφωνα µε την οποία τα λουκάνικα, το 

σαλάµι, το µπέικον, τα χάµπουγκερ και τα άλλα κόκκινα επεξεργασµένα κρέατα 

φαίνεται να αυξάνουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου.  

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής την καθηγήτρια Σαµπίν Ρόρµαν του πανεπιστηµίου της 

Ζυρίχης, που έκαναν τη σχετική δηµοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «BMC Medicine», 

σύµφωνα µε το BBC, συµπέραναν ότι η διατροφή που είναι πλούσια σε τέτοιου είδους 

κρέατα, συνδέεται µε καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνο και, τελικά, πρόωρο 

θάνατο. Από ελληνικής πλευράς, στη µελέτη συµµετείχαν ο ακαδηµαϊκός �ηµήτριος 

Τριχόπουλος (καθηγητής επιδηµιολογίας στη Σχολή �ηµόσιας Υγείας του 

πανεπιστηµίου Χάρβαρντ), η βιοπαθολόγος-διατροφολόγος Αντωνία Τριχοπούλου και 
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η Ανδρονίκη Νάσκα (επίκουρη καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του πανεπιστηµίου 

Αθηνών). 

Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, η αιτία µπορεί να είναι το αλάτι και οι άλλες χηµικές 

ουσίες που χρησιµοποιούνται κατά την παρασκευή και τη συντήρηση των 

επεξεργασµένων κρεάτων. Από την άλλη, η µελέτη έδειξε ότι όσοι τρώνε τέτοια 

κρέατα, τείνουν επίσης να τρώνε λιγότερα φρούτα και λαχανικά, να καπνίζουν, να 

πίνουν περισσότερο αλκοόλ, να είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, να ασκούνται 

λιγότερο σωµατικά και γενικότερα να έχουν συνήθειες επιβλαβείς για την υγεία τους. 

Η ανάλυση των στοιχείων αποκάλυψε ότι όσοι έτρωγαν πάνω από 160 γραµµάρια 

επεξεργασµένου κρέατος τη µέρα (δηλαδή περίπου δύο λουκάνικα και µια φέτα 

µπέικον) είχαν κατά µέσο όρο 44% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν πρόωρα 

στη διάρκεια των 13 ετών που διήρκεσε η µελέτη, σε σχέση µε όσους έτρωγαν µόνο 

20 γραµµάρια επεξεργασµένου κρέατος καθηµερινά. Συνολικά, όσο διήρκεσε η 

έρευνα, πέθαναν περίπου ένας στους 17 ανθρώπους του δείγµατος, οι 10.000 από 

καρκίνο και οι 5.500 από καρδιά. 

«Το σταµάτηµα του καπνίσµατος είναι πιο σηµαντικό από το κόψιµο του κρέατος, 

αλλά θα συνιστούσα στους ανθρώπους να µειώσουν την κατανάλωσή του», δήλωσε η 

Ρόρµαν. Όπως είπε, αν όλοι όσοι συµµετείχαν στην έρευνα, έτρωγαν το πολύ 20 

γραµµάρια επεξεργασµένου κρέατος τη µέρα, το 3% των πρόωρων θανάτων θα είχαν 

αποφευχθεί. Από την άλλη, πρόσθεσε, λίγη κατανάλωση κόκκινου κρέατος 

χρειάζεται, επειδή περιέχει βιταµίνες και θρεπτικές ουσίες, όπως σίδηρο. 

Για να πάρει ένας άνθρωπος τις αναγκαίες πρωτεϊνες, υπάρχουν διάφορες άλλες 

πηγές, όπως το κοτόπουλο, το ψάρι, τα όσπρια κ.α. 

Με αφορµή τη δηµοσίευση της µελέτης ο ΣΕΒΕΚ εξέδωσε το παρακάτω �ελτίο Τύπου. 

 

 

 

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2013 
 

�ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
   

Με αφορµή δηµοσίευση πρόσφατης έρευνας της Βρετανικής Καρδιολογικής 

Εταιρίας για την κατανάλωση λουκάνικων και µπέικον, ο Σύνδεσµος 

Ελληνικών Βιοµηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος σηµειώνει ότι τα εν λόγω 

ευρήµατα δεν έχουν ουδεµία σχέση µε την ελληνική πραγµατικότητα, 

δεδοµένου ότι : 

α) Η κατανάλωση µπέικον και λουκάνικα στην Ελληνική Αγορά δεν έχει καµία 

σχέση σε ποσότητα σε σχέση µε την Βρετανική Αγορά. Και οι δύο 

κατηγορίες λόγω της Μεσογειακής διατροφής βρίσκονται στα κατώτερα 

επίπεδα κατανάλωσης από τους Έλληνες καταναλωτές.  Άρα 160 γρµ 

ηµερησίως για τους Βρετανούς και 10 γρµ ηµερησίως για τους Έλληνες 

επιβεβαιώνει τον ισχυρισµό.  

β) Η πλειοψηφία των Ελληνικών εταιρειών του τοµέα, έχει επενδύσει για 

αγορά εξοπλισµού και µηχανηµάτων τα τελευταία χρόνια, µε στόχο την 
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παραγωγή προϊόντων µε λιγότερη ποσότητα αλατιού και συντηρητικών, 

στο σύνολο σχεδόν των προϊόντων τους, µε απώτερο στόχο την ποιοτική 

αναβάθµιση των προϊόντων. 

γ) Τα διατροφικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, είναι υποχρεωτικά 

αναγραφόµενα στις συσκευασίες καταναλωτικών προϊόντων τα τελευταία 

5 χρόνια τουλάχιστον, έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια στα διαθρεπτικά 

στοιχεία όλων των προϊόντων που αγοράζονται από τους καταναλωτές.  

Η Ελληνική Βιοµηχανία Επεξεργασίας Κρέατος διαβεβαιώνει το καταναλωτικό 

κοινό ότι χρησιµοποιεί τις καλύτερες και απόλυτα ελεγµένες πρώτες ύλες, 

εφαρµόζει και τηρεί όλους τους κανόνες διασφάλισης ποιότητας που 

προβλέπει η αυστηρή εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και µε την 

εξασφαλισµένη ιχνηλασιµότητα προσφέρει στους καταναλωτές προϊόντα 

υψηλών διατροφικών χαρακτηριστικών µε πλούσιες γεύσεις και θρεπτική 

αξία.  

Για πληροφορίες : 210 3253237 

6.21. Dna αλόγου σε προϊόντα βοείου κρέατος 
Παρακολουθήθηκε µε την δέουσα προσοχή και ενηµερώθηκαν τα µέλη µας για το 

πρόσφατο διατροφικό σκάνδαλο που ξέσπασε µε την χρήση Dna αλόγου σε προϊόντα 

βοείου κρέατος.  

Για το εν λόγω θέµα πραγµατοποιήθηκε συνάντηση στον ΕΦΕΤ µε τον Πρόεδρο του 

φορέα στις 20/2/2013 και στις 5/3/2013, ενώ εκδώσαµε και το παρακάτω �ελτίο 

Τύπου.  

 
 

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2013 
 

�ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αναφορικά  µε το θέµα της ανίχνευσης κρέατος αλόγου σε παρτίδες 

βόειου κρέατος, σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, µεταξύ δε 

αυτών και στην χώρα µας, σε ευτυχώς ελάχιστες περιπτώσεις, και προς 

ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού κρίνουµε απαραίτητο να 

επισηµάνουµε τα ακόλουθα: 

 Όπως έχει µέχρι στιγµής αποδειχθεί, σε καµία επιχείρηση - µέλος του 

Συνδέσµου µας δεν έχει εντοπισθεί ύποπτο δείγµα και όλες πλέον οι 

εταιρίες εξετάζουν και αναλύουν συστηµατικά τις παραλαβές των 

πρώτων υλών και για την εξειδικευµένη ανίχνευση DNA αλόγου, 

εναρµονιζόµενες απόλυτα προς τις συστάσεις των αρµοδίων φορέων.  

Η Ελληνική Βιοµηχανία Επεξεργασίας Κρέατος ήταν, είναι και θα 

εξακολουθεί να είναι πάντα υπέρ των αυστηρών ελέγχων.  

Σε κάθε όµως περίπτωση είναι αντιδεοντολογικό να διασύρονται και να 

διαποµπεύονται επιχειρήσεις οι οποίες προφανώς παραπλανήθηκαν από 

προµηθευτές τους, αγνοώντας την ακριβή σύσταση του κρέατος – 
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πρώτης ύλης, αφού όλα τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα διαβεβαίωναν 

ότι επρόκειτο για βόειο κρέας.  

Παράλληλα δεν υπήρχε µέχρι πρόσφατα επαρκές επίπεδο των επιστηµονικών 

και τεχνικών γνώσεων που θα επέτρεπε την διαπίστωση διαφορετικού είδους 

κρέατος από το αναγραφόµενο στα επίσηµα έγγραφα µεταφοράς και 

προµήθειας.  

Ως εκ τούτου οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος, -όλες µη 

µέλη του Συνδέσµου-, είχαν αντικειµενική αδυναµία να διαπιστώσουν την 

ανάµειξη του βόειου µε κρέας αλόγου στις επίδικες παρτίδες. 

Ο ΣΕΒΕΚ έχει ήδη προτείνει προς τα αρµόδια όργανα της πολιτείας την άµεση 

θεσµοθέτηση µηχανισµού για την ηλεκτρονική ηµερήσια καταγραφή όλων των 

εισαγωγών κρέατος ανά παρτίδα και σφαγιοτεχνική και παράλληλα την  

δηµιουργία Μητρώου εισαγωγέων, εµπόρων, αντιπροσώπων και διακινητών 

κρέατος, η τήρηση του οποίου θα µπορούσε να ανατεθεί άµεσα στην Εθνική 

�ιεπαγγελµατική Οργάνωση Κρέατος.  

Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί ότι όλες "διατροφικές κρίσεις" και τα 

προβλήµατα ασφάλειας και υγιεινής που έχουν παρουσιασθεί την τελευταία 

δεκαετία στην Ε.Ε. έχουν προέλθει από χώρες εκτός Ελλάδας. 

Για πληροφορίες, 210 3253237. 

6.22.  Επαφές µε τον τύπο 
Ο Σύνδεσµός µας συνεχίζοντας τις επαφές που είχε ήδη εγκαινιάσει από προηγούµενα 

έτη µε τον τύπο (ηµερήσιο, περιοδικό κλπ.) προέβαλε µε συνέπεια και υπευθυνότητα 

τις θέσεις, απόψεις και προτάσεις του για διάφορα θέµατα του κλάδου.  

Στα πλαίσια αυτά είχαµε µια θετική συνεργασία µε δηµοσιογράφους, παραχωρώντας 

συνεντεύξεις για διάφορα θέµατα του κλάδου και παρέχοντας κάθε ζητούµενη 

βοήθεια (στατιστικά στοιχεία, ενηµέρωση για τρέχοντα θέµατα, έντυπο και 

φωτογραφικό υλικό κλπ.). 

Συγκεκριµένα ο ΣΕΒΕΚ έκανε αισθητή την παρουσία του µέσα από τις παρακάτω 

ενέργειές του :  

Συνεντεύξεις – άρθρα : 

▪ Συνέντευξη της Γεν. Γραµµατέας κας �. Μπακιρλή στο κλαδικό περιοδικό Meat 

Place. 

▪ Άρθρο στο περιοδικό Meat Place, µε αφορµή την διοργάνωση της 1ης 

Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελληνικών Αλλαντικών και Παρασκευασµάτων, 

µε τίτλο «Στόχος η αξιοπιστία στον καταναλωτή». 

▪ Συνέντευξη της Γεν. Γραµµατέως στην ετήσια εµπορική έκδοση «Super 

Market». 

∆ελτία Τύπου :  

▪ 4/9/2012 : 1η Οργανοληπτική Αξιολόγηση Ελληνικών προϊόντων µε βάση το 

κρέας & Ελληνικών κρεατοσκευασµάτων. 
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▪ 18/9/2012 : Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΕΒΕΚ και γνωρίστε τη δράση 

και τις υπηρεσίες που παρέχει στα µέλη του. 

▪ 20/2/2013 και 11/3/2013 : Εκπαιδευτικά σεµινάρια Meat Tips . 

▪ 14/3/2013 : �ιευκρινήσεις για την έρευνα της Βρετανικής Καρδιολογικής 

Εταιρίας για την κατανάλωση λουκάνικων και µπέικον.  

▪ 14/3/2013 : διατροφικό σκάνδαλο µε Dna αλόγου. 

Παρακολουθούνται, συγκεντρώνονται και δηµοσιεύονται στο ενηµερωτικό µας δελτίο, 

τα δηµοσιεύµατα και άρθρα των σηµαντικότερων εφηµερίδων (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 

ΚΕΡ�ΟΣ, ΒΗΜΑ κλπ.) σχετικά µε την αλλαντοποιία.  

6.23.  Προσφορές super market 
Συνεχίσθηκε η προσπάθεια συγκέντρωσης και καταγραφής των προσφορών που κατά 

διαστήµατα ανακοινώνουν οι µεγάλες αλυσίδες super market για τα αλλαντικά και 

ορισµένα τεµάχια κρέατος, τα οποία και είναι ενδεικτικά των τιµών που 

διαµορφώνονται στην αγορά. 

6.24.  Ηµερίδες – Εκδηλώσεις - Εκθέσεις 
1) Ο ΣΕΒΕΚ συµµετείχε :  

▪ Στην Έκθεση «Meat Days 2012», η οποία πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό 

κέντρο METROPOLITAN EXPO, στον �ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος 

Βενιζέλος» στα Σπάτα, από τις 29 Σεπτεµβρίου έως και τις 1 Οκτωβρίου 2012.  

Την έκθεση τίµησαν µε την παρουσία και την συµµετοχή τους 77 εκθέτες και χιλιάδες 

επισκέπτες που ήρθαν όχι µόνο από τα µεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης, αλλά από ολόκληρη την ελληνική επαρχία, την Κύπρο και τις όµορες 

χώρες. 

Μέσα από το περίπτερο του ΣΕΒΕΚ (Νο 14Α), καθ΄ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, 

ενηµερωνόταν κάθε ενδιαφερόµενος για τη δράση του Συνδέσµου και των µελών µας 

ενώ διανεµήθηκαν φόλντερ µε γενικό ενηµερωτικό υλικό, κατάλογο των 

επιχειρήσεων – µελών µας και διαφηµιστικά έντυπα επιχειρήσεων – µελών µας που 

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µας για προβολή µέσα από το κλαδικό µας περίπτερο.  

Οι επιχειρήσεις – µέλη µας οι οποίες συµµετείχαν µε έντυπα ήταν :  

- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΕ 

- ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ 

- PROVIL AE 

- ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΒΕΕΚ 

- FOOD MAKER ΕΠΕ 

Ελπίζουµε σε επόµενη, µεγαλύτερη προβολή και συµµετοχή.  

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η Πρώτη Οργανοληπτική Αξιολόγηση Ελληνικών 

Προϊόντων µε βάση το Κρέας και Ελληνικών Κρεατοσκευασµάτων, η οποία 

πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 29 Σεπτεµβρίου από τις 11:00 π.µ. έως τις 15:00 µ.µ. 

σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο της έκθεσης µε συνδιοργανωτές τον Σ.Ε.Β.Ε.Κ., τον 

Σ.Π.Α.Κ.Β.Ε., την εταιρεία o.mind Creatives και το περιοδικό Meat place. 

Στόχος της διαγωνιστικής αξιολόγησης ήταν µεταξύ άλλων :  
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- Να συµβάλει στην καλύτερη δυνατή προβολή και να δηµιουργήσει µία 

µεγαλύτερη αξιοπιστία, ακόµα και στους πιο δύσπιστους καταναλωτές, ότι τα 

προϊόντα του τοµέα είναι ασφαλή, γευστικά και καλύπτουν τις γαστρονοµικές 

απαιτήσεις όλων των ηλικιών 

- Να επιβεβαιώσει προς τους ενδιάµεσους κρίκους της αλυσίδας διακίνησης 

(αγοραστές σούπερ µάρκετς, χονδρεµπόρους κλπ.) την ύπαρξη µίας 

αντικειµενικής και τεκµηριωµένης µεθόδου ποιοτικής αξιολόγησης των 

προϊόντων µε βάση το κρέας και γενικότερα  

- Να τα  "απενοχοποιήσει", προβάλλοντας παράλληλα νέες δυνατότητες χρήσης 

και αξιοποίησής τους.  

Η κριτική επιτροπή αποτελείτο από 49 εµπειρογνώµονες – δοκιµαστές (τεχνολόγοι 

τροφίµων, υπεύθυνοι παραγωγής και ποιότητας στις ελληνικές βιοµηχανίες 

επεξεργασίας κρέατος, καθηγητές, σεφ και κτηνίατροι). Στην αξιολόγηση 

συµµετείχαν συνολικά 22 ελληνικές βιοµηχανίες επεξεργασίας κρέατος µε 185 

δείγµατα προϊόντων που ήδη κυκλοφορούν στην καταναλωτική αγορά και 

ανταποκρίνονται στον ελληνικό κώδικα τροφίµων και ποτών.  

Η επόµενη διοργάνωση έχει προγραµµατιστεί για το φθινόπωρο του 2013 στα MEAT 

DAYS 2013, από την εταιρεία omindcreatives και το περιοδικό Meat place. 

Ακολουθεί ο πίνακας µε τα βραβευθέντα προϊόντα της «1ης Οργανοληπτικής 

Αξιολόγησης Ελληνικών Προϊόντων µε Βάση το Κρέας και Ελληνικών 

Κρεατοσκευασµάτων» ο οποίος αποτελεί τη µοναδική επίσηµη λίστα αποτελεσµάτων 

και δηµοσιεύεται µε την επίσηµη άδεια των εταιρειών που συµµετείχαν στην 

αξιολόγηση. 

ΣΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΝΑΚΑ �ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ �ΕΝ 

ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ �ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ. 

▪ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  

1. Σουβλάκι Στήθος Κοτόπουλο – ΧΡΥΣΟ  

2. Γύρος Κοτόπουλο – ΧΑΛΚΙΝΟ  

3. Σουβλάκι Μπούτι Κοτόπουλο – ΧΑΛΚΙΝΟ  

▪ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΣΤΑΘΗΣ  

1. Παστό σε ελαιόλαδο – ΧΡΥΣΟ 

2. Παριζάκι light – ΑΡΓΥΡΟ 

3. Σαλάµι Αέρος – ΑΡΓΥΡΟ  

4. Λουκάνικο CABANOSSI – ΧΑΛΚΙΝΟ  

▪ ΑΝ.ΡΟΜΙ.ΑΣ .ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

1. Χοιρινό Σουβλάκι Χειροποίητο – ΑΡΓΥΡΟ  

2. Μπέικον Καπνιστό – ΧΑΛΚΙΝΟ 

3. Χωριάτικο Λουκάνικο Μονεµβασιάς – ΧΑΛΚΙΝΟ  

▪ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΠΤΕΡΩΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ  

1. Νωπό Στήθος Ορτυκιού – ΑΡΓΥΡΟ  

▪ ΑΦΟΙ ΤΖΗΜΑ Α.Ε.  

1. Καβουρµάς µοσχαρίσιος  - ΧΡΥΣΟ 

2. Σαλάµι µπύρας – ΧΡΥΣΟ 
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3. Λουκάνικο κοτόπουλο – ΑΡΓΥΡΟ 

4. Λουκάνικο καπνιστό – ΑΡΓΥΡΟ 

5. Προσουτίνο – ΑΡΓΥΡΟ 

6. Παστουρµάς – ΧΑΛΚΙΝΟ 

▪ BIOGRECO A.E.  

1.  Μπούτι Κοτόπουλο Βιολογικό – ΧΡΥΣΟ  

▪ Ε.ΕΣΜΑ ΑΕΒΕ 

 1.  Αέρος τ. Ουγγαρίας – ΧΡΥΣΟ  

 2.  Παριζάκι – ΧΡΥΣΟ 

 3.  Φιλέτο Γαλοπούλας Καπνιστής χωρίς συντηρητικά –   ΑΡΓΥΡΟ 

 4.  Απάκι – ΑΡΓΥΡΟ  

 5.  Πάριζα - ΑΡΓΥΡΟ 

 6.  Λουκάνικα χωριάτικα µε πράσο – ΑΡΓΥΡΟ 

 7.  Λουκάνικα τ. Τρικάλων – ΧΑΛΚΙΝΟ 

 8.  Λουκάνικα Χωριάτικα µε ελιά – ΧΑΛΚΙΝΟ  

 9.  Λουκάνικα Χωριάτικα τ. Καρδίτσας – ΧΑΛΚΙΝΟ 

 10. Λουκάνικο µε καπνιστό κασέρι Ελασσόνας – ΧΑΛΚΙΝΟ  

 11. Λουκάνικο Ξυδάτο – ΧΑΛΚΙΝΟ  

▪ ΖΑΒΒΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΕΒΕ 

1. Μπιφτέκι – ΧΡΥΣΟ 

2. Μπιφτέκι Γεµιστό – ΑΡΓΥΡΟ 

3. Ντονέρ (Γύρος Μοσχάρι) – ΑΡΓΥΡΟ 

4. Κεµπάπ – ΧΑΛΚΙΝΟ 

5. Σεφταλιά – ΧΑΛΚΙΝΟ  

▪ ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ ΑΕΒΕ (ΑΓΝΟΜΑΡΚΕΤ – MEAT)  

1. Σουβλάκι Κοτο- Μπέικον-Πιπεριά – ΧΡΥΣΟ  

2. Λουκάνικο Βόειο – ΑΡΓΥΡΟ 

3. Λουκάνικο Πρόβειο – ΑΡΓΥΡΟ  

▪ ΚΟΣΜΟΣ Α.Ε. 

1. Καβουρµάς Χοιρινός Πικάντικος – ΧΡΥΣΟ  

2. Χοιρινό Φιλέτο Καπνιστό (Ψαρονέφρι) – ΧΡΥΣΟ  

3. Καβουρµάς Βόειος – ΑΡΓΥΡΟ 

4. Σουτζούκι Καπνιστό – ΑΡΓΥΡΟ 

5. Λουκάνικο Χωριάτικο µε λιαστή ντοµάτα & κεφαλοτύρι – ΑΡΓΥΡΟ 

6. Καβουρµάς Ανάµικτος - ΧΑΛΚΙΝΟ  

7. Χοιρινή Πανσέτα Καπνιστή –ΧΑΛΚΙΝΟ  

▪ ΜΑΓ.ΑΛΗΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ.ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

1. Σκορδάτο Σαλάµι – ΧΡΥΣΟ  

2. Λουκάνικο µε πράσο – ΑΡΓΥΡΟ  

3. Φιλετίνι Μοσχαρίσιο – ΧΑΛΚΙΝΟ  

▪ ΜΙΡΑΝ-Μ.ΚΟΥΡΟΥΝΛΙΑΝ Ο.Ε.  

1. Σουτζούκι – ΧΡΥΣΟ 

2. Λουκάνικο Χωριάτικο µερικής ωρίµανσης – ΧΡΥΣΟ  
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3. Παστουρµάς – ΑΡΓΥΡΟ  

▪ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ .ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

1. Λουκάνικο BRATWURST βραστό – ΧΡΥΣΟ 

2. Λουκάνικο Κοζάκικο καπνιστό – ΧΑΛΚΙΝΟ 

3. Λουκάνικο Τυροκοζάκικο καπνιστό – ΧΑΛΚΙΝΟ  

▪ ΜΠΟΡΑΣ Ζ. & ΣΙΑ Ο.Ε.  

1. Καβουρµάς Βουβαλίσιος – ΧΡΥΣΟ  

2. Μπούτι Καπνιστό Βουβαλίσιο – ΧΡΥΣΟ 

3. Λουκάνικο Βουβαλίσιο καπνιστό µε τυρί καπνιστό – ΧΡΥΣΟ 

4. Λουκάνικο Βουβαλίσιο ριγανάτο – ΧΡΥΣΟ 

5. Καβουρµάς Βουβαλίσιος µε Παστουρµά – ΑΡΓΥΡΟ 

6. Λουκάνικο Βουβαλίσιο πικάντικο – ΑΡΓΥΡΟ 

7. Σαλάµι Βουβαλίσιο – ΑΡΓΥΡΟ 

8. Σαλαµάκι Βουβαλίσιο – ΧΑΛΚΙΝΟ  

9. Λουκάνικο Βουβαλίσιο καπνιστό – ΧΑΛΚΙΝΟ  

▪ ΠΑΠΑ.ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

1. Σαλάµι Ηµίξερο – ΧΡΥΣΟ 

2. Παστουρµάς Ξάνθης – ΧΡΥΣΟ 

3. Καβουρµάς Ξάνθης – ΑΡΓΥΡΟ 

4. Σουτζούκι Ξάνθης (Πέταλο) – ΧΑΛΚΙΝΟ  

5. Λουκάνικα πικάντικα Ξάνθης – ΧΑΛΚΙΝΟ  

▪ ΣΑΛΤΣΑ ΜΠΑΡ ΕΝΑ Α.Ε.  

 1. Κεµπαπάκι – ΧΡΥΣΟ  

 2. Φιλέτο Κοτόπουλο – ΧΡΥΣΟ 

 3. Φιλετάκι Χοιρινό – ΧΡΥΣΟ  

 4. Σουβλάκι Μοσχάρι – ΧΑΛΚΙΝΟ   

▪ ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ Α.Ε.  

1. Σαρδινέλα – ΧΡΥΣΟ 

2. Παστουρµαδέλα – ΧΡΥΣΟ 

3. Μοσχαρίσιο µπούτι πάπρικα –ΑΡΓΥΡΟ 

4. Χοιρινό Μ/� µπούτι δενδρολίβανο – ΑΡΓΥΡΟ 

5. Παστουρµάς από κρέας καµήλας – ΑΡΓΥΡΟ  

6. Μούχτερον – ΧΑΛΚΙΝΟ 

▪ ΤΣΙΚΑΚΗΣ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  

1. Παστό Αρκαδίας – ΑΡΓΥΡΟ 

2. Λουκάνικο Χωριάτικο – ΑΡΓΥΡΟ 

3. Κεµπάπ – ΧΑΛΚΙΝΟ  

4. Λουκάνικο Ξυδάτο – ΧΑΛΚΙΝΟ  

5. Λουκάνικο Σκορδάτο – ΧΑΛΚΙΝΟ  

▪ ΦΑΕΘΩΝ ΑΒΕΕ  

1. Σουτζουκάκι – ΑΡΓΥΡΟ 

2. Γύρος Κοτόπουλο – ΑΡΓΥΡΟ  

3. Σουβλάκι Χοιρινό – ΑΡΓΥΡΟ 
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4. Σουβλάκι Κοτόπουλο Στήθος – ΑΡΓΥΡΟ  

▪ ΦΑΡΜΑ ΦΩΤΙΑ.Η  

1. Μπριζόλα Αγριόχοιρου Μαριναρισµένη - ΧΡΥΣΟ 

2. Σουτζουκάκι (Κεµπάπ) µε Αγριογούρουνο – ΑΡΓΥΡΟ  

3. Φρέσκο Λουκάνικο Παραδοσιακό µε Αγριόχοιρο – ΑΡΓΥΡΟ 

4. Καπνιστό Λουκάνικο µε Αγριογούρουνο & Γραβιέρα – ΑΡΓΥΡΟ  

5. Καβουρµάς Ποντιακός Αγριόχοιρου – ΧΑΛΚΙΝΟ 

6. Ζαµπόν Βραστό – ΧΑΛΚΙΝΟ  

7. Λουκάνικο Καπνιστό µε Αγριογούρουνο & Ρίγανη – ΧΑΛΚΙΝΟ  

Μεγάλη προσέλευση σηµείωσαν και οι εργασίες του τριήµερου Πανελλήνιου 

Συνέδριου Το Κρέας και τα Προϊόντα του «Από το Στάβλο στο Πιάτο» οι οποίες 

ολοκληρώθηκαν µε περισσότερες από ογδόντα ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. 

2) Πρόταση συµµετοχής στην .ιεθνή Έκθεση «INFOOD 2013 – Τρόφιµα, 

Ποτά & Εστίαση»  

Η �ιεθνή Έκθεση «INFOOD 2013 – Τρόφιµα, Ποτά & Εστίαση» θα πραγµατοποιηθεί 

από 18 – 20 Οκτωβρίου 2013 στο MEC Παιανίας.  

Τη διοργάνωση της έκθεσης έχουν αναλάβει οι εταιρείες LEADERTECH – LEADEREXPO 

οι οποίες πρότειναν την συµµετοχή του ΣΕΒΕΚ και των επιχειρήσεων µελών του στην 

έκθεση προσφέροντάς µας τα εξής :  

α) Ο Σύνδεσµος να κλείσει έναν εκθεσιακό χώρο τον οποίο να προσφέρει στις 

εταιρείες  µέλη του για να  συµµετέχουν µε περίπτερα στην έκθεση.  

Ο κάθε εκθέτης που θα συµµετέχει στο χώρο µας θα πληρώσει στον Οργανωτή την 

ειδική τιµή προσφοράς των 900 € + ΦΠΑ. 

Ο Οργανωτής θα παραδώσει στον εκθέτη ένα έτοιµο περίπτερο δοµής 15 τ.µ. το 

οποίο θα έχει πάνελ δοµής, µοκέτα, επωνυµία εκθέτη, spot φωτισµού και µία 

πρίζα ρεύµατος.   

β)  Ο Οργανωτής θα προσφέρει αποκλειστικά στον Σύνδεσµο τα εξής:  

▪ 50 αεροπορικά εισιτήρια για µέλη του και επισκέπτες από Ευρωπαϊκά κράτη, 

µε επιστροφή, για να επισκεφθούν την έκθεση.  

▪ Για τους ίδιους επισκέπτες θα καλύψει τα έξοδα 2 διανυκτερεύσεων σε 

ξενοδοχείο Α' κατηγορίας και 2 γευµάτων στο εστιατόριο της έκθεσης. 

▪ Θα οργανώσει µαζί µε τον ΣΕΒΕΚ συναντήσεις για τα µέλη του Συνδέσµου µε 

εκθέτες ή Συλλόγους των κλάδων. 

▪ Προσφέρονται επίσης στον ΣΕΒΕΚ δύο θέσεις οµιλητών στο �ιεθνές Συνέδριο 

"FoodTech 2013" το οποίο θα διοργανωθεί παράλληλα µε την έκθεση. 

Παράλληλες εκδηλώσεις: 

Στην έκθεση θα διοργανωθούν επίσης οι παρακάτω µεγάλες και πολύ    σηµαντικές 

παράλληλες εκδηλώσεις στις οποίες µπορεί ο ΣΕΒΕΚ να συµµετέχει ή να διοργανώσει, 

µε έξοδα των διοργανωτών, µία από τις εκδηλώσεις :  

1)  �ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ�ΡΙΟ "FoodTech 2013" 

2)  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  FESTIVAL  

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΜΠΥΡΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ & 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
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3)  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚ�ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ 

4)  �ΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

5)  ΗΜΕΡΙ�ΕΣ µε οµιλίες σε 2 επαρχιακές πόλεις και µε παράλληλη παρουσίαση 

προϊόντων των εκθετών. 

Παράλληλα δε, ζητήθηκε η στήριξη του ΣΕΒΕΚ στη διοργάνωση της Έκθεσης. 

 

3)  Ο ΣΕΒΕΚ ενηµέρωσε τα µέλη του : 

▪ Για το Εργαστήρι Εξαγωγικής Ετοιµότητας «8 βήµατα για να εξάγω» που 

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

▪ Για την εκδήλωση του ΣΕΒΕ «Παράγω και Εξάγω: το νέο οικονοµικό µοντέλο 

ανάπτυξης της Ηπείρου» που πραγµατοποιήθηκε στις 3/3/2012 στα Ιωάννινα. 

▪ Για το Exports Money Conference 2012, που διοργάνωσε η εταιρία Ethos Media 

ΑΕ, µε την συνεργασία της Ένωσης �ιπλωµατικών Υπαλλήλων Οικονοµικών & 

Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ), στις 5 Ιουλίου 2012 στο ξενοδοχείο Athenaeum 

Intercontinental, Συγγρού 89-93, Αθήνα εξασφαλίζοντας έκπτωση -40% για τα 

µέλη µας. 

▪ Για την Επιχειρηµατική Αποστολή του ΟΠΕ στις Βρυξέλλες και στη Γάνδη (4 – 

7/12/2012), και στη Μόσχα (4 – 9/11/2012). 

▪ Για την επιχειρηµατική Αποστολή του Ελληνοτουρκικού Εµπορικού 

Επιµελητηρίου που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια των εκθέσεων α) EURASIA 

PACKAGING 2012 ISTANBUL  (18 th.International Packagıng Industry Fair) β) 

ISTANBUL FOOD-TECH 2012 στην  Κωνσταντινούπολη στις 20 έως τις 23 

Σεπτεµβρίου 2012. 

▪ Για την 1η �ιεθνή Έκθεση SAHAF (Sarajevo Halal Fair and Forum) µε προϊόντα 

Μουσουλµανικής �ιατροφής που πραγµατοποιήθηκε στις 26 – 29/9/2012 στο 

Σεράγεβο.  

▪ Για το 1ο Φόρουµ Ελληνογαλλικής Κτηνοτροφικής Συνεργασίας που 

πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Sofitel Αthens Airport στις 10 Οκτωβρίου 

2012. 

▪ Για το 1ο Φεστιβάλ Γαστρονοµίας Αθηνών «Food Days - Ηµέρες Γεύσης» που 

πραγµατοποιήθηκε στο Ολυµπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας στο Ελληνικό, στις 7-10 

�εκεµβρίου 2012. 

▪ Για την επιχειρηµατική αποστολή του Ελληνοτουρκικού Εµπορικού 

Επιµελητηρίου στην Κωνσταντινούπολη, στα πλαίσια των εκθέσεων FOODIST : 

6th Food and Beverage Fair (τρόφιµα-ποτά),  HORECA ISTANBUL 2012 (2nd 

Hotel, Restaurant, Cafe, Bar, Catering Systems and Equipment, Furniture, 

Textile Products and Consumable Goods Fair ), MAMTECH ISTANBUL 2012 (2nd 

Shops - Shopping Centers - Marketing Systems, Equipment and Logistics Fair), 

3rd PRIVATE LABEL PRODUCTS FAIR  στις 6 έως τις 8 �εκεµβρίου 2012. 

▪ Για την ηµερίδα µε θέµα «Ελληνοτουρκικές επιχειρηµατικές σχέσεις» που 

πραγµατοποιήθηκε στις 22 �εκεµβρίου 2012,  στο Ξενοδοχείο HILTON στα 

πλαίσια του Money Show.  
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▪ Για την �ιεθνής  Έκθεση “ IFE 13 THE INT’L FOOD & DRINK EVENT” που 

πραγµατοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο του Λονδίνου ExCel στις 17-

20/3/2013. 

▪ Για την ενηµερωτική ηµερίδα του περιοδικού Meat Place που 

πραγµατοποιήθηκε στην Ξάνθη στις 20/1/2013. 

▪ Για τη �.Ε. Alimentaria & Horexpo 2013 που πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό 

κέντρο FEIRA INTERNATIONAL DE LISBOA στη Λισσαβώνα της Πορτογαλίας από 

14 έως 17/4/2013. 

▪ Για το «Greek Exports Awards 2013». 

▪ Για το 8ο Παγκόσµιο Συνέδριο Επιµελητηρίων (22 – 25/4/2013) & για την 

Έκθεση «Ευκαιρία για όλους» (23-25/4) που διοργανώθηκαν στη Μέση 

Ανατολή. 

▪ Για την εκδήλωση του ΠΣΕ µε θέµα «Ασφαλές Λιµάνι για τη �ιεθνή 

Επιχειρηµατικότητα» που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο “Grande 

Bretagne”, την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013. 

▪ Για την ηµερίδα του ΕΦΕΤ µε θέµα «Επισήµανση και προδιαγραφές τροφίµων: 

Νέα νοµοθεσία – νέες ευκαιρίες για δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων» που 

θα πραγµατοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2013, στο ξενοδοχείο Divani Palace 

Acropolis στην Αθήνα. 

6.25.  Εργασιακά 
Ο ΣΕΒΕΚ παρακολούθησε στενά και ενηµέρωσε τα µέλη του για τις σηµαντικές 

αλλαγές που επέφερε το νέο µνηµόνιο στις αµοιβές στον ιδιωτικό τοµέα και στις 

επιµέρους κλαδικές Συµβάσεις και συγκεκριµένα :  

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 ΟΜΕ� 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. 
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6.26. Αναδιοργάνωση ΥπΑΑΤ&Τ 

Στην υιοθέτηση µια νέας οργανωτικής δοµής προσανατολίζεται το υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ο ρόλος του οποίου αναδεικνύεται πλέον από 

τους πιο σηµαντικούς για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. 

Ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου, Μόσχος Κορασίδης, έστειλε προς όλες τις 

�ιευθύνσεις του υπουργείου, τους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζοµένων καθώς 

και το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο, πρόταση οργανογράµµατος, ζητώντας τους να 

καταθέσουν τις απόψεις τους. 

Με βάση το σχεδιασµό, στη συνέχεια θα υιοθετηθούν δυο εναλλακτικά σενάρια για το 

νέο οργανισµό. Αφού συζητηθούν θα τεθούν σε διαβούλευση, θα οριστικοποιηθούν 

και θα αποσταλούν στο υπουργείο �ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

�ιακυβέρνησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

Βασικό στοιχείο της αναδιοργάνωσης αυτής είναι το υπουργείο να αποκτήσει 

οντότητα, παρουσία και καταλυτικό ρόλο σε όλη την ελληνική επικράτεια, 

αποτελώντας µοχλό υλοποίησης της αγροτικής πολιτικής, πάνω στους άξονες που το 

ίδιο χαράσσει µέσα από µια διαδικασία ευρείας διαβούλευσης.  

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο κείµενο του Γενικού Γραµµατέα «Η 

αγροτοδιατροφική πολιτική ως βασικός πυλώνας ανάπτυξης πρέπει να εκπονείται και 

να υλοποιείται από την παραγωγή των πρώτων υλών έως το τραπέζι του 

καταναλωτή, µέσω των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, των αγροτοδιατροφικών 

βιοµηχανιών και της εφαρµογής της Κοινής Οργάνωσης των Γεωργικών Αγορών και 

των πολιτικών για υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων, από έναν ενιαίο φορέα που 

δε µπορεί να είναι άλλος από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε 

τους εξειδικευµένους φορείς του».  

Στους κεντρικούς στόχους του νέου οργανογράµµατος περιλαµβάνονται η ενίσχυση 

του επιτελικού, τεχνικού και ελεγκτικού ρόλου του υπουργείου, ο εκσυγχρονισµός 

της διοικητικής δοµής, η διατήρηση και ενίσχυση των αρµοδιοτήτων του αλλά και η 

εξασφάλιση των θέσεων εργασίας. Παράλληλα, εξετάζεται η δηµιουργία 

πολυδύναµων µονάδων υποστήριξης και ελέγχου αγροτικής παραγωγής σε έδρες 

περιφερειακών ενοτήτων, ώστε να µπορούν να εξυπηρετούν τον πολίτη σε ένα σηµείο 

αλλά και µονάδες στις έδρες αποκεντρωµένων διοικήσεων. 

6.27.  Ε.Φ.Ε.Τ. 
Παρακολουθείτε στενά η δραστηριότητα και το έργο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 

Τροφίµων και ενηµερώνονται τα µέλη µας για κάθε νεότερο. 

Στις 21/6/2012, µε το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.�. 85 (ΦΕΚ 141/Α/21–6–2012), η 

εποπτεία του ΕΦΕΤ επέστρεψε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.   

Υπενθυµίζουµε ότι αρχικά ο ΕΦΕΤ υπαγόταν στο υπουργείο Ανάπτυξης (πρώην 

Εµπορίου) και στις αρχές του 2009 η εποπτεία του µεταβιβάστηκε στο ΥΑΑ&Τ (επί 

υπουργίας Σωτήρη Χατζηγάκη).  

Το φθινόπωρο του 2009 η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου µε το προεδρικό διάταγµα 

96/2010 (άρθρο 2 παρ. 1δ) µετέθεσε την αρµοδιότητα στο υπουργείο Υγείας. 
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Σχεδόν τρία χρόνια µετά, η νέα τρικοµµατική κυβέρνηση, που προέκυψε από τις 

εκλογές της 17ης Ιουνίου, επαναφέρει την εποπτεία του ΕΦΕΤ στο υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

6.28.  Γενική ενηµέρωση - Παρεµβάσεις 
1. Ενηµέρωση για Προκηρύξεις �ιαγωνισµών Υπηρεσιών και Προµηθειών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

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

Σύνδεσµο GS1 Association Greece για την επισήµανση προιόντων.  

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

κρεατοσκευάσµατα από την ICAP. 

4. 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. 

5. Ενηµέρωση για την Αγορανοµική �ιάταξη 2/2012 της Γενικής Γραµµατείας 

Εµπορίου, σχετικά µε την  «Αντικατάσταση του άρθρου 9 του Κεφαλαίου 1 της 

Αγορανοµικής �ιάταξης 7/2009 και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης 

των διατάξεών του, αντικατάσταση του άρθρου 69 του Κεφαλαίου 4 της 

Αγορανοµικής �ιάταξης 7/2009 και κατάργηση του Κεφαλαίου 2 της Αγορανοµικής 

�ιάταξης 7/2009». 

6. Ενηµέρωση για το έγγραφο του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 

της ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο µε θέµα «Πληροφορίες για την αγορά κρέατος 

στην Αίγυπτο» ενόψει του ιερού µήνα του Ραµαζανιού. 

7. Ενηµέρωση για την αναβάθµιση του ιστοτόπου του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

8. Ενηµέρωση για τον κλάδο του κρέατος στη Γερµανία.  

9. Ενηµέρωση για την δηµιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου του �ήµου Σαλαµίνας 

και την τυχόν επιθυµία των επιχειρήσεων – µελών µας για την αποστολή 

προϊόντων. 

10. Ενηµέρωση για το έγγραφο της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον µε θέµα 

«Νόµος περί Εκσυγχρονισµού της Ασφάλειας Τροφίµων»                                        

11. Ενηµέρωση για την έρευνα του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών - ΚΕ.Π.ΚΑ. – 

µε θέµα «Ποια χώρα παράγει τα τρόφιµά µας;» 

12. Ενηµέρωση για το δελτίο τύπου του ΕΦΕΤ για την Παγκόσµια Ηµέρα Καταναλωτή 

13. Ενηµέρωση για την υποχρέωση επανεγγραφής (δήλωση καταχώρισης του 

εργοστασίου παραγωγής – Food Facility Registration) όλων των εγκαταστάσεις 

τροφίµων που εξάγουν στις ΗΠΑ από 1η Οκτωβρίου έως 31 �εκεµβρίου 2012, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του FDA.   
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14.  Ενηµέρωση για τα εγκαίνια λειτουργίας των εργαστηρίων του ΕΦΕΤ στη 

Θεσσαλονίκη. 

15. Κοινοποιήθηκε στα µέλη µας ο οδηγός εξαγωγών για µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

που εξέδωσε η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.  

16. Ενηµέρωση για το νέο �.Σ. του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). 

17. Ενηµέρωση για το νέο �.Σ. του ΕΦΕΤ. 

18. Ενηµέρωση για την υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ  

19. Ενηµέρωση για τις σηµαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ο νέος φορολογικός 

νόµος. 

20. Ενηµέρωση για ενδιαφέρον εξαγωγής κατεψυγµένου κρέατος πουλερικών, καθώς 

και ζώντων αιγοπροβάτων για σφαγή και αναπαραγωγή στη Λιβύη. 

21. Ενηµέρωση για το «δωρεάν πρόγραµµα για στελέχη εξαγωγικών εταιριών» του 

ΣΕΒ. 

22. Ενηµέρωση για το Επιχειρηµατικό Πρόγραµµα του ΟΠΕ 2013. 

23. Ενηµέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του ΕΦΕΤ. 

24. Ενηµέρωση για την έρευνα αγοράς για τον κλάδο τροφίµων στο Βασίλειο της 

Σαουδικής Αραβίας.  

25. Ενηµέρωση για την προώθηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στο Καζακστάν. 

26. Ενηµέρωση για το �ελτίο Τύπου του ΕΦΕΤ για την «Παγκόσµια Ηµέρα 

Καταναλωτή». 

27. Ενηµέρωση για το αίτηµα χορηγίας προϊόντων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 

�ήµου Αιγάλεω και του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Νίκαιας – Κορυδαλλού. 

                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


