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1. ΠΡΟΛΟΓΟ  

πσο θάζε ρξφλν έηζη θαη θέηνο, ππεχζπλα θαη ζπληνληζκέλα, πξνρσξήζακε 

ζηελ έθδνζε ηνπ απνινγηζκνχ δξάζεο, έξγνπ θαη πξσηνβνπιηψλ  ηνπ Ππλδέζκνπ 

Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Δπεμεξγαζίαο Θξέαηνο - ΠΔΒΔΘ γηα ην έηνο 2013.    

Κίαο, θαηά θνηλή νκνινγία, δχζθνιεο ρξνληάο πνπ άθεζε φκσο θαη ηηο θσηεηλέο 

ηεο πιεπξέο. 

Ν ΠΔΒΔΘ, παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζζεθαλ, ζηάζεθε ζην πιεπξφ 

φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ θαη κε επηκνλή, απνθαζηζηηθφηεηα θαη 

πξνζήισζε επηδίσμε ηηο πξνζθεξφηεξεο ιχζεηο ζε φια ηα «κηθξά» θαη «κεγάια» 

πξνβιήκαηα ηνπ  ηνκέα καο.  

Ν παξφλ Απνινγηζκφο απνζθνπεί ζηελ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε θαη αλάδεημε ηνπ 

πνιιαπινχ θαη πνιπδηάζηαηνπ έξγνπ ηνπ ΠΔΒΔΘ, δίλνληαο κηα νινθιεξσκέλε 

εηθφλα ησλ θπξηφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν αλάκεζα ζηηο Ππλειεχζεηο ηνπ έηνπο 2013 θαη ηνπ έηνπο 2014, ελψ 

ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχεη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηηο ζέζεηο ηνπ ΠΔΒΔΘ πνπ πξέπεη λα 

θαηεπζχλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ηνπο επφκελνπο κήλεο.  

Ξξννξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηα κέιε ηνπ ΠEBΔΘ ελφςεη ηεο Δηήζηαο Ραθηηθήο 

Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηεο 26/2/2014.  

Ξαξάιιεια πξννξίδεηαη γηα νπνηνδήπνηε ηξίην, φηαλ ρξεηάδεηαη λα αλαηξέμεη ζην 

έξγν θαη ζηελ απνζηνιή ηνπ ΠΔΒΔΘ, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρξνληάο ή ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηέο ηνπ γηα εηδηθά ζέκαηα. 

Ν ΠΔΒΔΘ ππφζρεηαη θαη ην ηξέρνλ έηνο 2014 λα ζπλερίζεη κε ηνλ ίδην δήιν ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ γηα ην θαιφ ηνπ θιάδνπ. 

Αο κελ μερλάκε φκσο, φηη ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επδνθίκεζε ησλ ζηφρσλ 

καο απνηειεί ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ καο.   
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΒΕΚ  

2.1. Προφίλ 
Ν Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Δπεμεξγαζίαο Θξέαηνο / ΠΔΒΔΘ είλαη 

Πχλδεζκνο, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε θχξην κέιεκά ηνπ, ηελ δηαζθάιηζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηελ επίιπζε ησλ θιαδηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

/ κειψλ ηνπ.   

Ζ ηζηνξία ηνπ ΠΔΒΔΘ αξρίδεη ην έηνο 1977 φηαλ κε ηνλ ηίηιν ‗‗ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝΠ 

ΠΛΓΔΠΚΝΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΩΛ ΒΗΝΡΔΣΛΩΛ ΑΙΙΑΛΡΝΞΝΗΩΛ‘‘ 

εθπξνζσπνχζε ζπιινγηθά ηηο επηρεηξήζεηο αιιαληνπνηίαο θαη επεμεξγαζίαο 

θξέαηνο πνπ λφκηκα ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ Διιάδα κε νπνηαδήπνηε κνξθή.  

Πηελ θαηαζηαηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ  έηνπο 1993, ηξνπνπνηήζεθε ην αξρηθφ 

θαηαζηαηηθφ θαη ε επσλπκία ηνπ Ππλδέζκνπ άιιαμε ζε ‗‗ΠΛΓΔΠΚΝΠ 

ΔΙΙΖΛΗΘΩΛ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΩΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΟΔΑΡΝΠ‘‘ κε ην δηαθξηηηθφ 

ηίηιν ΠΔΒΔΘ φπσο κέρξη ζήκεξα παξακέλεη. 

Γηα ηηο δηεζλείο ηνπ παξαζηάζεηο ε επσλπκία ηνπ είλαη ζηα Αγγιηθά 

‗‗ASSOCIATION OF GREEK MEAT PROCESSING INDUSTRIES‘‘ – S.E.V.E.K. 

Πηα 37 ρξφληα πνξείαο ηνπ, ν ΠΔΒΔΘ δελ ζηακάηεζε ιεπηφ λα ππνζηεξίδεη 

ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηελ αλάδεημε θαη θαηαμίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή αιιαληηθψλ θαη ηελ επεμεξγαζία θξέαηνο πνπ 

λφκηκα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα κε νπνηαδήπνηε κνξθή.  

2.2. κοποί 
Ρν ζχγρξνλν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΔΒΔΘ πεξηιακβάλεη ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν :  

- Ρελ πξνβνιή θαη πξναγσγή ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ  ησλ κειψλ 

ηνπ, ηελ ηερληθή θαη πνηνηηθή βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ησλ εηδψλ 

αιιαληνπνηίαο, ηελ εμχςσζε ηεο βηνηερλίαο θαη βηνκεραλίαο ηεο 

αιιαληνπνηίαο θαη ηεο επεμεξγαζίαο θξέαηνο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ πξνο ην είδνο απηφ ηεο ηξνθήο. 

- Ρελ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο θαη αιιειεγγχεο ηφζν κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ φζν θαη κε ηνλ εκπνξηθφ θφζκν θαη ηηο Θξαηηθέο Αξρέο. 

- Ρελ εμχςσζε θαη ελίζρπζε ηεο απνζηνιήο ησλ Βηνκεράλσλ θαη  Βηνηερλψλ  

επεμεξγαζίαο θξέαηνο. 

- Ρελ εζηθή, επαγγεικαηηθή θαη πιηθή ελίζρπζε ησλ κειψλ ηνπ. 

- Ρελ κειέηε, πξνζηαζία θαη πξναγσγή ησλ νηθνλνκηθψλ, εζηθψλ, 

επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ ησλ κειψλ 

ηνπ. 
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Ζ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΠΔΒΔΘ επηηπγράλεηαη κε θάζε λφκηκν θαη πξφζθoξν 

κέζν, θαη ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 7κειέο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην νπνίν 

εθιέγεηαη αλά ηξηεηία απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε γηα λα δηνηθεί ηνλ Πχλδεζκν. 

Ζ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γίλεηαη απφ ηηο 

επηζηεκνληθέο θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Ππλδέζκνπ, νη νπνίεο κειεηνχλ ζε 

βάζνο θαη αλαιχνπλ ηα πξνβιήκαηα, δηαηππψλνπλ θαη ηεθκεξηψλνπλ ιχζεηο γηα 

ηα πξνβιήκαηα απηά, θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ πηνζέηεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ βέιηηζησλ απνδεθηψλ ιχζεσλ.  

Δίλαη θπζηθφ ζε κηα πνιπθσληθή θνηλσλία λα δηαηππψλνληαη νξηζκέλεο θνξέο 

δηηζηακέλεο απφςεηο γηα ηα θνηλά πξνβιήκαηα. O ΠEBΔΘ επηδηψθεη ηε ζχγθιηζε 

απφςεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε ζπλαηλεηηθψλ ιχζεσλ. Ξξνάγεη ην δηάινγν, θαη φρη ηελ 

αληηπαξάζεζε.   

3. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΠΡΟΩΠΑ  

3.1. Γενική υνέλευση 
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηνπ ΠΔΒΔΘ. Ππγθξνηείηαη απφ 

ηα κέιε ηνπ Ππλδέζκνπ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ ππνβάιιεηαη ζε απηήλ 

θαη γηα θάζε δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Ππλδέζκνπ. 

Δηδηθφηεξα :    

- Δθιέγεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη ηελ 

Διεγθηηθή Δπηηξνπή. 

- Δγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηνλ απνινγηζκφ δξάζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

- Ξαίξλεη απνθάζεηο γηα ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηε δξάζε ηνπ ΠΔΒΔΘ ζε ζρέζε 

κε ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ θιάδν. 

- Δγθξίλεη ή ηξνπνπνηεί ηνλ εηήζην απνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη ηνλ 

ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηε λέα πεξίνδν. 

- Απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

- Απνθαζίδεη γηα ηελ δηάιπζε ηνπ Πσκαηείνπ ηεξψληαο ηελ νξηδφκελε απφ 

ην Θαηαζηαηηθφ θαη ην λφκν δηαδηθαζία, απαξηία θαη πιεηνςεθία.  

3.2.  Διοίκηση 
Ζ Γηνίθεζε ηνπ ΠΔΒΔΘ απνηειείηαη απφ 7κειέο Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ην νπνίν 

εθιέγεηαη θάζε ηξία ρξφληα απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ Ππλδέζκνπ. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ραξάζζεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη νξίδεη ηε 

δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ ζθνπψλ ηνπ ΠΔΒΔΘ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ.  Έρεη σο θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο λα εθηειεί ηηο 

απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο, λα επηιακβάλεηαη θαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε 
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δήηεκα πνπ αθνξά ηνλ Πχλδεζκν. Δπίζεο ζπγθξνηεί επηηξνπέο, ζπκβνπιεπηηθέο 

νκάδεο θαη νκάδεο εξγαζίεο νη νπνίεο νξίδνληαη γηα λα εξεπλνχλ εηδηθά ζέκαηα.  

Πηηο 5/4/2012, έγηλε ε Δθινγναπνινγηζηηθή Ππλέιεπζε ηνπ ΠΔΒΔΘ. Κεηά ηνλ 

εηήζην απνινγηζκφ θαη ηελ απαιιαγή ηνπ Γ.Π. εθ ησλ επζπλψλ ηνπ, δηεμήρζεζαλ 

νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηε ηξηεηία 4/2012 

– 4/2015. Αθνινχζεζε ε ζπγθξφηεζε ηνπ Γ.Π. ζε ζψκα, θαη εμειέγεζαλ :  

 
 

 

 

Θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Π., ζπδεηήζεθαλ δηεμνδηθά φια ηα ζέκαηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηνλ παξφληα απνινγηζκφ θαη ιήθζεθαλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο.  

3.3. υμβουλευτική Επιτροπή Σεχνικών Εμπειρογνωμόνων  
ΕΣΕ - ΕΒΕΚ 

Ν ΠΔΒΔΘ ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ γηα ηελ επηζηεκνληθή κειέηε, 

παξαθνινχζεζε, ππνζηήξημε θαη ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ αιιά θαη ησλ 

Θξαηηθψλ θνξέσλ επί γεληθψλ ή εηδηθψλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Ρερλνινγία θαη γηεηλή ηνπ Θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο, 

πξνρψξεζε ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2000, ζηε ζπγθξφηεζε Ππκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο Ρερληθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ, εθπξνζψπσλ ησλ εηαηξεηψλ / κειψλ ηνπ, 

κε ηελ επσλπκία ΄΄Ππκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Ρερληθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ΄΄ Π.Δ.Ρ.Δ. 

Ζ Π.Δ.Ρ.Δ., απνηειεί ην επηζηεκνληθφ - ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηφζν πξνο ην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ ΠΔΒΔΘ φζν θαη πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Ξνιηηείαο.  

 Ξαξαθνινπζεί ηηο επηζηεκνληθέο θαη λνκνζεηηθέο εμειίμεηο ζηα εζληθά θαη 

θνηλνηηθά ζέκαηα ηνπ ηνκέα. 

 Δπεμεξγάδεηαη θαη ππνβάιιεη ηηο πξνηάζεηο ηεο ζε λνκνζρέδηα πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο βηνκεραλίαο αιιαληηθψλ θαη επεμεξγαζίαο 

θξέαηνο. 

Ξξφεδξνο  

Ξαλαγηψηεο Γ. Λίθαο 

Γεληθή Γξακκαηέαο 

Γέζπνηλα Κπαθηξιή  

Αλαπι. Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Γεψξγηνο Γηαηξάθνο 

Ρακίαο 

Σξήζηνο Θαξθαιηάο  

Αλαπι. Ρακίαο 

Θσκάο Αιέμαλδξνο Εχκλεο 

Αληηπξφεδξνο  

Δκκαλνπήι Γνκαδάθεο 

Κέιε 

Δπάγγεινο Γεκεηξίνπ   Γεψξγηνο Κεηζφπνπινο  Σξήζηνο Πηαπξνπιάθεο 
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 Δξεπλά θαη κειεηά ηα Ρερληθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο 

Δπεμεξγαζίαο Θξέαηνο θαη πξνηείλεη αληίζηνηρεο ιχζεηο ζην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην θαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο.  

Ζ εκπεηξία θαη νη γλψζεηο ησλ θαηαμησκέλσλ κειψλ ηεο Ππκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο, ζπλέβαιαλ ζηελ παξαγσγή ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθνχ έξγνπ.  

Ζ αδηάιεηπηε γηα 14 ρξφληα ιεηηνπξγία ηεο, ζπλέβαιιε ζε κηα αθφκα πην 

εμεηδηθεπκέλε ελεκέξσζε πξνο ηα κέιε θαη ηδηαίηεξα ζε εθείλα πνπ δελ δηαζέηνπλ 

αλάινγν κεραληζκφ, δηεπθνιχλνληαο ηελ δηακφξθσζε αληηθεηκεληθψλ θαη 

ηεθκεξησκέλσλ ζέζεσλ. 

Ζ ΠΔΡΔ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο έρεη αζρνιεζεί κεηαμχ άιισλ : 

 Κε ηελ επηθείκελε ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ην θξέαο άξζξσλ ηνπ 

Θ.Ρ.Ξ. 

 Κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ καο. 

 Κε ηελ ζχληαμε θαη θαηάζεζε ζηνλ ΔΦΔΡ ζρεδίνπ θιαδηθνχ Νδεγνχ 

Νξζήο γηεηλήο Ξξαθηηθήο. 

 Κε ηελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηηο ελδείμεηο, ηελ ηρλειαζηκφηεηα 

θαη γεληθφηεξα γηα ηελ ζξεπηηθή αμία ησλ πξντφλησλ θξέαηνο. 

 Κε ηελ δηεξεχλεζε πηζαλήο ππνβνιήο θαθέισλ πξνο έγθξηζε σο 

παξαδνζηαθά – ηδηφηππα πξντφληα, νξηζκέλσλ πξντφλησλ θξέαηνο, φπσο 

ζαιάκη αέξηνο, ζαιάκη η. Ιεπθάδνο, ινπθάληθν κε πνξηνθάιη θαη πξάζν, 

γχξνο, ζνπβιάθη – θαιακάθη – κπηθηέθη θιπ. 

 Κε ηελ ελαξκφληζε ηεο πγεηνλνκηθήο θαη αγνξαλνκηθήο λνκνζεζίαο. 

 Κε ηελ εηζθνξά 0,2%/θηιφ θξέαηνο ππέξ ΔΙΝΓΑΘ. 

 Κε ηα Θηεληαηξηθά ηέιε γηα ηνπο ειέγρνπο – επηζεσξήζεηο. 

 Κε ηελ ηήξεζε ησλ ηζνδπγίσλ θξέαηνο, ηνπο παξαθείκελνπο ρψξνπο θαη ηα 

θηεληαηξηθά ηέιε. 

 Κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ επηζήκαλζε. 

 Κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηα πξφζζεηα. 

πελζπκίδεηαη φηη νη ζπλεδξηάζεηο ηεο ΠΔΡΔ είλαη αλνηρηέο γηα θάζε ελδηαθεξφκελε 

επηρείξεζε – κέινο ηνπ Ππλδέζκνπ καο. 

3.4. Εσωτερικές Επιτροπές – Ομάδες Εργασίας 
Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ, απαξηίδνπλ εηδηθέο νκάδεο εξγαζίαο γηα θάζε γεληθφ ή ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

πνπ πηζαλφλ πξνθχςεη γχξσ απφ :  

 Γηαθήκηζε – Ξξνψζεζε : Δπηηξνπή Marketing  

 Δξγαηηθά – Φνξνινγηθά   

 Θέκαηα ΔΦΔΡ  

 Ινηπά ζέκαηα    
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3.5. Γραμματεία 
Ζ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε πξσηνθφιιεζε, 

παξαθνινχζεζε θαη δηαθίλεζε ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ 

θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ, ε παξαθνινχζεζε ηνπ εκεξήζηνπ θαη 

πεξηνδηθνχ ηχπνπ, ε πξνεηνηκαζία ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

ησλ Δπηηξνπψλ, ηεο Δηήζηαο Ππλέιεπζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο,  ε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ ηνπ ΠΔΒΔΘ, ε πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ, ε 

απνζηνιή ησλ ηαθηηθψλ θαη εθηάθησλ εγθπθιίσλ θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε 

θαη είζπξαμε ζπλδξνκψλ ησλ κειψλ, δηεθπεξαηψλεηαη ππνδεηγκαηηθά απφ ηνλ 

Νθηψβξην ηνπ 1990, απφ ηελ θα Αηθ. Πηαζηλνπνχινπ, έκπεηξν ζηέιερνο ηνπ 

Ππλδέζκνπ καο. 

Δπίζεο, θάζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία ησλ κειψλ, ηξίησλ θιπ. δηεπζεηείηαη κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά. 

3.6. Διοικητικός ύμβουλος 
Ζ Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Ππλδέζκνπ, θαιχπηεηαη, απφ ην έηνο 1997, απφ ηνλ 

Δληεηαικέλν Πχκβνπιν θ. Γ. Νηθνλφκνπ, ν νπνίνο, κε ηελ πνιπεηή εκπεηξία ηνπ, 

ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ιεηηνπξγία θαη ζηε γεληθφηεξε αλάπηπμε, 

παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΠΔΒΔΘ. 

3.7. Σεχνικοί – Επιστημονικοί ύμβουλοι 
Αξκφδηνη θάζε θνξά επηζηήκνλεο, κε ζπλεξγαζία αλάζεζεο έξγνπ, παξέρνπλ ηελ 

επηζηεκνληθή βνήζεηά ηνπο ζηνλ Πχλδεζκν, εθφζνλ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θξίλεη 

φηη ε κειέηε θαη πξνψζεζε επηζηεκνληθψλ, ηερληθψλ θ.α. ζεκάησλ ρξίδεη κηαο 

ηέηνηαο ππνζηήξημεο. 

3.8. Νομικοί ύμβουλοι 
Λνκηθνί Πχκβνπινη πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ Πχλδεζκν, φπνηε 

πξνθχπηεη αλάγθε, κε ζπλεξγαζία αλάζεζεο έξγνπ.  

Δηδηθφηεξα, ηα ηειεπηαία ρξφληα ν ΠΔΒΔΘ δέρεηαη ηηο λνκηθέο ππεξεζίεο απφ ηνλ 

έκπεηξν δηθεγφξν θ. Βαζ. Ξαξηαλφ.  

4. ΜΕΛΗ – ΤΠΗΡΕΙΕ 

4.1. Μέλη  
Ραθηηθά κέιε ηνπ Ππλδέζκνπ είλαη νη επηρεηξήζεηο αιιαληνπνηίαο θαη επεμεξγαζίαο 

θξέαηνο αλεμαξηήησο κεγέζνπο, πνπ λνκίκσο ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιεληθή 

επηθξάηεηα. 

Πηφρν ηνπ ΠΔΒΔΘ εμαθνινπζεί λα απνηειεί ε πξνζέιθπζε λέσλ κειψλ 

παλειιαδηθά.  Ν ζηφρνο απηφο εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ ζέζε φηη ε ζπκκεηνρή θαη 

ε ζπζπείξσζε ζηνλ ΠΔΒΔΘ φρη κφλν ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα αιιά 

θαη ησλ κεζαίσλ θαη κηθξφηεξσλ, απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

http://www.sevek.gr/portal/el/members
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αλάπηπμε, ηελ επεκεξία, ηελ πξφνδν θαη ηελ θαηαμίσζε φζσλ αζρνινχληαη κε ηα 

πξντφληα θξέαηνο.  

Ππλερίδεηαη ε εθζηξαηεία ελεκέξσζεο φισλ ησλ αζρνινχκελσλ ζηνλ ηνκέα γηα 

ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνλ ΠΔΒΔΘ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπεη 

ην θαηαζηαηηθφ. 

4.2. Ενημέρωση - Πληροφόρηση 
Ξξσηαξρηθφ ζηφρν ηνπ ΠΔΒΔΘ θαη ην πξνεγνχκελν έηνο απεηέιεζε ε δηαζθάιηζε 

πςεινχ επηπέδνπ επηθνηλσλία κε ηα κέιε ηνπ θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ 

απηά αληηκεησπίδνπλ.  

Πην πιαίζην απηφ, ν ΠΔΒΔΘ έρεη αλαπηχμεη θαη εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα 

πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ, παξέρνληαο 

έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε.  

Ξαξάιιεια, παξέρεηαη νινθιεξσκέλε ηεθκεξίσζε θαη ππνζηήξημε ησλ αηηεκάησλ 

πνπ απαζρνινχλ ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ. 

Ππλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ζηελφηεξεο επηθνηλσλίαο θαη ζπληνληζκνχ ησλ 

κειψλ ηνπ θαη έρνληαο ζηελ δηάζεζή ηνπ εξγαιεία, φπσο ην ελεκεξσηηθφ 

Newsletter ην νπνίν θαζηέξσζε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα 

δξαζηεξηνπνηήζεη, θαηά ην δπλαηφλ, φια ηα κέιε ηνπ γηα ηα θνηλνχ ελδηαθέξνληα 

ζέκαηα, ν ΠΔΒΔΘ θαηάθεξε λα δηαζθαιίζεη ηελ ηαρχηεξε δπλαηή αληαπφθξηζε θαη 

δηεθπεξαίσζε ησλ αηηεκάησλ ησλ Κειψλ ηνπ, αιιά θαη ηελ πιεξνθφξεζή ηνπο ζε 

ζέκαηα πνπ ηα αθνξνχλ.  

Δηδηθφηεξα :  

Newsletter ΄΄ΡΑ ΛΔΑ ΡΖΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ ΑΙΙΑΛΡΗΘΩΛ & 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΟΔΑΡΝΠ΄΄ 

Απνδέθηεο ηεο έθδνζεο είλαη απνθιεηζηηθά ηα κέιε ηνπ ΠΔΒΔΘ ελψ ε απνζηνιή, 

γηα κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη ρακειφηεξν θφζηνο, γίλεηαη θαηά θαλφλα 

ειεθηξνληθά (κε e-mail). 

Ρν Newsletter πεξηιακβάλεη πνηθίιε ζεκαηνινγία ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ 

θιάδν θαζψο θαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

δξάζεσλ – παξεκβάζεσλ ηνπ Ππλδέζκνπ θαη καο έρεη δψζεη ηελ δπλαηφηεηα 

άκεζεο θαη ζπρλφηεξεο επηθνηλσλίαο κε ηα κέιε.  

Ήδε ην Newsletter καο αξηζκεί πάλσ απφ 523 ηεχρε, ελψ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2013 

θπθινθφξεζαλ 71 ηεχρε.    

Νη ελεκεξψζεηο καο ήηαλ γηα ζέκαηα θιαδηθά, ζέκαηα επηθαηξφηεηαο, γηα εθζέζεηο 

ηξνθίκσλ, εθδειψζεηο, εκεξίδεο, γηα έθηαθηα πεξηζηαηηθά θ.α. εηδήζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδηέθεξαλ άκεζα ηα κέιε καο.  

Νη επηρεηξήζεηο – κέιε καο κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ην ηξέρνλ Newsletter ή λα 

πξνζηξέμνπλ ζε Newsletter παιαηφηεξσλ εηψλ θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

ΠΔΒΔΘ www.sevek.gr ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θσδηθφ πξφζβαζήο ηνπο.   

http://www.sevek.gr/
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Newsletter ΄΄ΡΑ ΛΔΑ ΡΖΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ ΑΙΙΑΛΡΗΘΩΛ & 

ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΟΔΑΡΝΠ΄΄ Γ.Π. 

Κε ζηφρν ηελ θαηά ην δπλαηφλ άκεζε ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο ππεχζπλεο 

Γηνίθεζεο ηνπ Ππλδέζκνπ (Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην), θάζε εηζεξρφκελν θαη 

εμεξρφκελν έγγξαθν θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ζηελ 

ιεηηνπξγία θαη ππνβνήζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, παξαηίζεηαη ζε εηδηθή 

έθδνζε ησλ ΄΄ΛΔΩΛ ΡΝ Γ.Π.΄΄.  

Ππλνιηθά έρνπλ κέρξη ζήκεξα θπθινθνξήζεη 1.107 ηεχρε.  

Πηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2013 εθδφζεθαλ 113 ηεχρε.  

Δηήζηνο Απνινγηζκφο  

Δθδίδεηαη κία θνξά ην ρξφλν κε ζθνπφ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε, θαη λα ηνπο 

ρξεζηκεχζεη σο θείκελν αλαθνξάο γχξσ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην έξγν ηνπ 

Ππλδέζκνπ.  

Ξαξάιιεια, πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ ηξίηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

(δεκνζηνγξάθνπο, εξεπλεηέο, θνηηεηέο) θαη γεληθφηεξα απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ 

ΠEBΔΘ, φηαλ ρξεηάδεηαη λα αλαηξέμνπλ ζην έξγν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ 

Ππλδέζκνπ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρξνληάο ή ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηέο ηνπ γηα 

εηδηθά ζέκαηα. 

Νη επηρεηξήζεηο – κέιε καο κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ηνλ ηξέρνλ Απνινγηζκφ Γξάζεο 

ή λα πξνζηξέμνπλ ζε Απνινγηζκνχο δξάζεο παιαηφηεξσλ εηψλ θαη κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ ΠΔΒΔΘ www.sevek.gr ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θσδηθφ πξφζβαζήο 

ηνπο.   

Αλνηθηέο ζπλαληήζεηο κειψλ 

Νη ζπλαληήζεηο απηέο αλαγγέιινληαη εγθαίξσο θαη είλαη αλνηθηέο ζε φια ηα κέιε. 

Ρα κέιε έρνπλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ άκεζα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Ππλδέζκνπ επί ζεκαληηθψλ ζεκάησλ, λα πιεξνθνξεζνχλ ηηο ζέζεηο θαη ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ ΠΔΒΔΘ γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, λα αληαιιάμνπλ απφςεηο 

κεηαμχ ηνπο θαη λα δεηήζνπλ παξεκβάζεηο γηα ζέκαηα πνπ ηα ελδηαθέξνπλ.  

Δπίζεο νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη αλνηθηέο γηα φια ηα κέιε 

ηα νπνία ελεκεξψλνληαη γηα ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο, θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ, 

εθφζνλ έρνπλ λα πξνηείλνπλ θάπνην ζέκα θαη ην αλαθνηλψζνπλ έγθαηξα, λα 

παξεπξεζνχλ θαη λα ην εηζεγεζνχλ. 

Ζκεξίδεο & άιιεο Δθδειψζεηο 

Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ δηνξγαλψλνληαη, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην,  

εκεξίδεο γηα επίθαηξα ζέκαηα. 

Δλέξγεηεο ζε εηδηθά ζέκαηα κειψλ 

Ν ΠΔΒΔΘ, πέξα απφ ηα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη 

πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ κειψλ ηνπ, ζηεξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ, θαζεκεξηλά ηα κέιε 

ηνπ ζε θάζε έθηαθην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηνπο παξέρεη θάζε δπλαηή 

βνήζεηα, φπσο πιεξνθνξίεο γηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ή πξαθηηθέο ζπκβνπιέο. 

http://www.sevek.gr/
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Νξηζκέλα απφ απηά ηα ζέκαηα επηιχνληαη άκεζα απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Ππλδέζκνπ, ελψ άιια πξνσζνχληαη πξνο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηα αξκφδηα 

πνπξγεία, θαηαζέηνληαο πξνηάζεηο κε ζηφρν ηελ άκεζε επίιπζή ηνπο. 

Ν ΠΔΒΔΘ ζπκκεηέρεη κε εθπξνζψπνπο ηνπ, ζηηο Λνκαξρηαθέο Δπηηξνπέο ηνπ 

άξζξνπ 13 παξ. 2 ηνπ Λ. 2538/97, γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ επηβνιήο 

πξνζηίκνπ ζε επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ ιφγσ θηεληαηξηθψλ παξαβάζεσλ. 

Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγεί ζπκβνπιεπηηθά σο πξνο ηα κέιε ηνπ, γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη ηα ζέκαηα, αιιά θαη κεζνιαβεηηθά, 

ζηα ζεκεία πνπ ε λνκνζεζία ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε αλάιπζε ή δεκηνπξγεί 

παξεξκελείεο. 

Δμππεξέηεζε κέζσ ηειεθψλνπ ή θαμ 

Ρα κέιε ηνπ Ππλδέζκνπ, έρνπλ άκεζε εμππεξέηεζε κέζσ ηειεθψλνπ ή θαμ. Ζ 

Γξακκαηεία, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε κειψλ 

δίλνπλ άκεζα ηε ιχζε ζε θάζε εξψηεκα πνπ ηίζεηαη. 

Ηζηνζειίδα www.sevek.gr 

Ρν webSite καο www.sevek.gr εκπινπηίδεηαη θαζεκεξηλά κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηε δνκή, ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ ΠΔΒΔΘ, λα αλαηξέρνπλ ζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα γεληθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν, ελψ δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζηνλ επηζθέπηε λα ζπλδέεηαη κε ηηο ηζηνζειίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ – 

κειψλ ηνπ ΠΔΒΔΘ. 

Δηδηθά γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΒΔΘ, έρεη δνζεί ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κε θσδηθφ 

φπνπ εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ κφλν ηα 

κέιε (Newsletter, λνκνζεζία, αλαθνηλψζεηο θιπ.).  

5. ΤΝΕΡΓΑΙΕ - ΕΠΑΥΕ 

Ν ΠΔΒΔΘ, σο ππεχζπλνο θαη θεξέγγπνο ζπλνκηιεηήο, ζπλεξγάδεηαη κε ηα ζεζκηθά 

φξγαλα ηεο Ξνιηηείαο, ζπκκεηέρεη ζε Δπηηξνπέο θαη παξεπξίζθεηαη  ζε ζπζθέςεηο 

θαη θάζε είδνπο ζπλαληήζεηο απφ ηηο νπνίεο απνξξέεη ε ράξαμε ζηξαηεγηθήο γηα 

ηνλ ηνκέα.  

Ρα θπξηφηεξα απφ ηα πνπξγεία θαη ηνπο θνξείο κε ηνπο νπνίνπο ν ΠΔΒΔΘ είρε 

ζπλαληήζεηο  θαη ζηνπο νπνίνπο ππέβαιιε ζεηξά ππνκλεκάησλ θαη πξνηάζεσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ήηαλ ην πΑΑΡ θαη ν ΔΦΔΡ. 

Ξαξάιιεια ν ΠΔΒΔΘ ζε εζληθφ επίπεδν ζπλεξγάδεηαη επνηθνδνκεηηθά θαη 

νπζηαζηηθά κε άιιεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θνξείο, Δπηκειεηήξηα, κε 

θπξηφηεξν ζθνπφ, ηελ επίιπζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ επίηεπμε θνηλψλ 

ζηφρσλ, ελψ βξίζθεηαη ζε δηαξθή ζπλεξγαζία κε ηελ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν 

πξνβάιινληαο κε ππεπζπλφηεηα ηηο απφςεηο ηνπ.  

http://www.sevek.gr/
http://www.sevek.gr/
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Ρέινο, επεηδή πιένλ έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχλ κεγάιεο θαη δνκηθέο αιιαγέο ζηνλ θιάδν καο απνθαζίδνληαη ζηα 

πιαίζηα ησλ λνκνζεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο ΔΔ, ν ΠΔΒΔΘ έρεη δψζεη αθφκε 

κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ Δπξσπατθψλ νξγάλσλ θαη ζηελ 

πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ καο κέζα απφ απηά. 

Ξξνο ηνχην, κε ηε γλψζε πνπ έρεη απνθνκίζεη απφ ηε καθξφρξνλε κειέηε ησλ 

δηαθφξσλ ζεκάησλ ζε επξσπατθφ επίπεδν, βξίζθεηαη ζε ζπλερή θαη ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηνπ ΔΦΔΡ θαη ηνπ πΑΑΡ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαβνπιεχζεηο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ ζέζεψλ καο ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  

Αλαθέξνπκε νξηζκέλεο απφ ηηο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα 

απηά, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2013 :  

α) 9/1/2013 : Ππλάληεζε κε ηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ 

Πηελ ζπλάληεζε κε ηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ θ. Αζ. 

Ρζαπηάξε, παξνπζία ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Αγξνηηθήο Ξνιηηηθήο θαη Γηεζλψλ 

Πρέζεσλ θ. Γεκ. Κειά θαη ησλ Ππκβνχισλ ηνπ θαο Θαξαβαγγέιε θαη θ. Θνπξή, 

παξεπξέζεθαλ απφ πιεπξάο ηνπ ΠΔΒΔΘ ν Ξξφεδξνο θ. Ξαλ. Λίθαο, ε Γελ. 

Γξακκαηέαο θα Γ. Κπαθηξιή ηα κέιε ηνπ Γ.Π. θ.θ. Γ. Γηαηξάθνο, Πη. Πθαξίκπαο, 

θαη ν Δληεηαικέλνο Πχκβνπινο θ. Γ. Νηθνλφκνπ.  

Πηνλ πνπξγφ ηέζεθαλ ηα πην θάησ ζέκαηα :  

1. Θαηάξγεζε πνπξγηθήο Απφθαζεο αξ. 9993/3.5.2012 γηα ηελ κεηαθνξά ησλ 

ιεγκέλσλ θαη κε εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ κε δηαθνξεηηθά νρήκαηα. 

2. Θαηάξγεζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο ππέξ ΔΙΝΓΑΘ – ΔΙΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ, 

πνζνζηνχ 0,2% αλά θηιφ εγρσξίνπ θαη εηζαγφκελνπ θξέαηνο, δεδνκέλνπ φηη ε 

ελ ιφγσ εηζθνξά δελ εληζρχεη ηνπο ήδε πθηζηάκελνπο ειέγρνπο απφ ηηο 

επίζεκεο ππεξεζίεο ειέγρνπ ηνπ Θξάηνπο γηα ην θξέαο θαη ηα πνπιεξηθά. 

3. Γηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηα παξαζθεπαζηήξηα 

θξέαηνο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε παξαθείκελνπο ρψξνπο θξενπσιείσλ. 

4. πνρξεσηηθή επηζήκαλζε θαη απζηεξνί έιεγρνη ζηα δηαθηλνχκελα πξνο ζεκεία 

καδηθήο εζηίαζεο παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο. 

5. Ππληνληζκφο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηαο απφ κία θξαηηθή αξρή θαη φρη 

αιιεινθάιπςε αξκνδηνηήησλ απφ ΔΦΔΡ, Θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο, 

Αγνξαλνκηθέο ππεξεζίεο, Ξεξηθέξεηεο θιπ. 

6. Δλαξκφληζε ηεο Δζληθήο κε ηελ Θνηλνηηθή  λνκνζεζία ζε ζέκαηα νξηζκψλ, 

δηαδηθαζηψλ θιπ. (ηξνπνπνίεζε Θ.Ρ.Ξ. θαη άιισλ δηαηάμεσλ). 

Ρέινο, έγηλε αλαθνξά θαη γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ θιάδνπ κε ην ιηαλεκπφξην, κε ζηφρν 

θαη πξφζεζε ηελ κείσζε ησλ ηηκψλ ζηα πξντφληα αιιαληνπνηίαο θαη ζηα 

παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο. 

Ζ αληηπξνζσπεία ηνπ Ππλδέζκνπ αλέθεξε φηη ηα πξντφληα ηνπ ηνκέα έρνπλ 

κεγάια πεξηζψξηα ψζηε λα θαηαιήγνπλ θζελφηεξα ζηνπο θαηαλαισηέο. 
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Ν πνπξγφο ζεκείσζε φηη ζα ζέζεη ην ζέκα ππφςε ηνπ ΠΔΠΚΔ θαη ηνπ αξκφδηνπ 

πνπξγνχ Αλάπηπμεο, δεδνκέλνπ φηη απαζρνιεί θαη άιινπο θιάδνπο ηνπ 

γεσξγηθνχ ηνκέα. 

β) 24/1/2013 : Ππλάληεζε κε ην λέν Ξξφεδξν ηνπ Νξγαληζκνχ Ξιεξσκψλ θαη 

Διέγρνπ Θνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Ξξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ - 

Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. - θ. Γξεγφξην Απνζηνιάθν. 

Ν Ξξφεδξνο θ. Ξαλ. Λίθαο θαη ν Δληεηαικέλνο Πχκβνπινο θ. Γ. Νηθνλφκνπ, 

επηζθέθζεθαλ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ κε ηελ επθαηξία ηεο αλάιεςεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ θαη ζπδήηεζαλ καδί ηνπ ηξέρνληα θαη επίθαηξα ζέκαηα. 

γ) Ππλαληήζεηο κε ηνλ Ξξφεδξν θαη ζηειέρε ηνπ ΔΦΔΡ (20/2/2013, 5/3/2013, 

30/4/2013, 19/6/2013, 22/10/2013) 

 Πε θαιφ θαη επνηθνδνκεηηθφ θιίκα αιιά ππφ ηελ ζθηά ηνπ ηφηε επίθαηξνπ 

ζέκαηνο ηεο αλάκεημεο θξέαηνο ίππσλ κε βφεην θξέαο έγηλε ζηηο 20/2/2013 

ζπλάληεζε γλσξηκίαο, αληηπξνζσπείαο ηνπ ΠΔΒΔΘ (θ.θ. Ξαλ. Λίθαο, Γέζπνηλα 

Κπαθηξιή, Δκ. Γνκαδάθεο, Πση. Ιαχθαο, Γ. Γηαηξάθνο, Πη. Πθαξίκπαο, Θσλ. 

θαληήο, Γ. Νηθνλφκνπ) κε ηνλ Ξξφεδξν ηνπ ΔΦΔΡ θ. Ησάλλε Ρζηάιηα, ηνλ 

Αληηπξφεδξν θ. Ξαλ. Βαζηιφπνπιν, παξνπζία ηεο Γηεπζχληξηαο Διέγρνπ 

Δπηρεηξήζεσλ θαο Γεκ. Ξαληειεάθε θαη ηνπ Γηεπζπληή Δξγαζηεξηαθψλ Διέγρσλ θ. 

Θσλζη. Κπαξκπέξε. 

Απφ πιεπξάο ΠΔΒΔΘ ηέζεθαλ ηα ηξέρνληα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Δλαξκφληζε ηεο 

Δζληθήο κε ηελ Θνηλνηηθή  λνκνζεζία ζε ζέκαηα νξηζκψλ, δηαδηθαζηψλ θιπ. ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ ειέγρσλ πνηφηεηαο απφ κία θξαηηθή αξρή θαη φρη αιιεινθάιπςε 

αξκνδηνηήησλ απφ ΔΦΔΡ, Θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο, Αγνξαλνκηθέο ππεξεζίεο, 

Ξεξηθέξεηεο θιπ., ην ζρέδην λφκνπ κέηξσλ θαη θπξψζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο πγηεηλήο 

θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ δσνηξνθψλ, ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

δψσλ θιπ. 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ ΔΦΔΡ αλαθέξζεθε ζην λέν πλεχκα πνπ επηζπκεί λα εκθπζήζεη 

ζηνλ Φνξέα θαη ζηελ δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο 

ησλ θιάδσλ ηξνθίκσλ νη νπνίεο ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα έρνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν 

ζηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, ζηελ θαζηέξσζε κεραληζκψλ απηνειέγρσλ θαη ζηε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ θχξνπο ησλ θιάδσλ ηνπο. 

Ζ αληηπξνζσπεία ηνπ ΠΔΒΔΘ ηφληζε φηη ν Πχλδεζκνο αξηζκεί έλα κέξνο κφλν ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εηζάγνπλ, επεμεξγάδνληαη, δηαθηλνχλ εκπνξεχνληαη θξέαο, 

παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο θαη πξντφληα κε βάζε ην θξέαο ελψ ζα πξέπεη νη 

έιεγρνη λα μεθηλνχλ απφ ηνπο εηζαγσγείο θαη αληηπξνζψπνπο θξέαηνο νη νπνίνη 

θαη έρνπλ ζαθή εηθφλα ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο κέρξη απηφ λα θηάζεη 

ζηε κεηαπνίεζε θαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

Αλαθέξζεθε επίζεο φηη ν ΠΔΒΔΘ είλαη ππέξ ησλ απζηεξψλ ειέγρσλ δεδνκέλνπ φηη 

ζα πξέπεη λα εληνπίδεηαη άκεζα θάζε παξαβαηηθφηεηα θαη λα επηβάιινληαη 

απζηεξά αιιά φρη άδηθα κέηξα, φπσο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζπλέβε θαηά ην 

παξειζφλ. 
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Ρέινο, δεζκεχζεθε λα κειεηήζεη κέζσ ηεο ΠΔΡΔ ην ζπλνιηθφ πιαίζην δηαθίλεζεο 

ηνπ θξέαηνο θαη λα πξνηείλεη πξνο ηνλ ΔΦΔΡ κεραληζκφ ειέγρσλ, άκεζεο 

ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο γηα ηελ άκεζε αληίδξαζε ηνπ ηνκέα ζε 

πεξηπηψζεηο θξίζεσο ή εληνπηζκνχ δηαηξνθηθψλ θηλδχλσλ. 

 Ρελ Ρξίηε 30/4/2013, κε αθνξκή ην επίκαρν ζέκα αλάκημεο θξέαηνο 

ηππνεηδψλ ζε δηάθνξα ηξφθηκα, ν Ξξφεδξνο ηνπ ΔΦΔΡ θ. Η. Ρζηάιηαο ζπγθάιεζε 

έθηαθηε ζχζθεςε, παξνπζία ησλ ζηειερψλ ηνπ Νξγαληζκνχ θθ. Κπαξκπέξε, 

Θξέζηνπ θαη Θαξάκπεια θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ΠΔΒΔΘ θαο Κπαθηξιή, θαο 

Καθξπδάθε, θ.θ  Πθαξίκπα, Αιπζαλδξάηνπ, Κνξάθε & Νηθνλφκνπ.  

Πηελ ελ ιφγσ ζχζθεςε, ν Ξξφεδξνο ηνπ ΔΦΔΡ θ. Ησάλλεο Ρζηάιηαο εμέθξαζε 

ηελ πξφζεζε λα θιείζεη ην ζπληνκφηεξν ην επίκαρν ζέκα θαη δήηεζε ηελ απφ 

θνηλνχ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ δξαζηηθή ηνπ εμάιεηςε.  

Αλαθέξζεθε ζε ζπλερηδφκελεο αλψλπκεο θαηαγγειίεο νη νπνίεο ππνδεηθλχνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο παξηίδεο κε ζεηηθά δείγκαηα ηα νπνία ζπλήζσο, αιιά φρη πάληα, 

επηβεβαηψλνληαη απφ ηηο αλαιχζεηο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

Εεηήζεθε ε εκπινθή εηζαγγειέα γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο θαη γηα ηελ 

ππφδεημε δηαδηθαζίαο ειέγρσλ. 

Απφ πιεπξάο εθπξνζψπσλ ηνπ ΠΔΒΔΘ ηνλίζζεθαλ ηα επφκελα: 

 Γελ δηθαηνχηαη ρσξίο αθξηβή ζηνηρεία ν ΔΦΔΡ λα καο ζεσξεί ελφρνπο. 

 Γελ ππάξρεη ηεθκεξίσζε θαη επηζηεκνληθή ππφδεημε - νχηε θαη απφ ηελ 

Commission - γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ζεηηθψλ δεηγκάησλ σο κε αζθαιή 

ηξφθηκα. 

 Γελ έρεη ππάξμεη ε επηζηεκνληθή εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ αξκφδηα 

ΔΠΔΞ- Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΦΔΡ ε νπνία δελ έρεη θαζφινπ 

ζπλεδξηάζεη. 

 Γελ είλαη πηζηνπνηεκέλα ηα εξγαζηήξηα γηα ηηο αλαιχζεηο κηαο επίζεο κε 

πηζηνπνηεκέλεο εξγαζηεξηαθήο κεζφδνπ. 

 Γελ έρνπλ γίλεη επηβεβαηψζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηεξίσλ κε 

"πξφηππα" δείγκαηα. 

 Ρα κηθξά φξηα ησλ απνηειεζκάησλ (θάησ ηνπ 1% θαη πεξίπνπ ζην 0,1%) 

είλαη ζην φξην ηεο επηκφιπλζεο θαη ησλ αλαιπηηθψλ απνθιίζεσλ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ 

 Γελ έρεη επηβεβαησζεί ε πξνέιεπζε ησλ επίκαρσλ παξηίδσλ θαη ε δηαδξνκή 

ηνπο.  

 Γελ έρεη εκπιαθεί κέρξη ζηηγκήο ε αξκφδηα Θηεληαηξηθή πεξεζία 

 Γελ είλαη εχθνιν λα γίλνληαη έιεγρνη ζε φια ηα είδε θξέαηνο, εηδηθά κεηά ηελ 

"εκπινθή-ελνρή" θαη ρνηξηλνχ θξέαηνο. 

 Πρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ειέγρσλ επηθεληξψζεθε ζηνπο κεηαπνηεηέο θαη 

ειάρηζηα ζηνπο εηζαγσγείο - πξνκεζεπηέο ηεο πξψηεο χιεο. 
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 Νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ αληηκεησπίδνληαη σο ζχηεο ελψ είλαη ζχκαηα 

θαη έρνπλ ήδε ππνζηεί ηεξάζηηα θαη αλεπαλφξζσηε -ηνπιάρηζηνλ ζχληνκα 

- νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. 

 19/6/2013 : πξαγκαηνπνηήζεθε ζχζθεςε ζηα γξαθεία ηνπ ΔΦΔΡ ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε ησλ πξφζζεησλ ζηα παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε 

ζηε ρξήζε ηνπ Δ 120 – Θαξκίλην. 

 22/10/2013 : πξαγκαηνπνηήζεθε ζχζθεςε ζηα γξαθεία ηνπ ΔΦΔΡ γηα ηα 

εθαξκνζηηθά κέηξα ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 1169/2011 θαη εηδηθφηεξα ην ζέκα ηεο 

θαηαγσγήο – πξνέιεπζεο (άξζξν 26). 

Δπίζεο έγηλε αλαθνξά ζην ζέκα ηνπ βαζηθνχ ζπζηαηηθνχ ζρεηηθά  κε ηελ 

αλαγξαθή ζηελ επηζήκαλζε. 

Πηελ ζχζθεςε ζπκκεηείραλ νη επφκελνη θνξείο θαη εθπξφζσπνη : 

ΔΦΔΡ : Γηαλλνχιε Βαζ., Γθίδα Δπαγ., Θαξπνχδα Αγ., Θνληνπνχινπ Πη., Ληάλνο 

Ληθ., Ξαληειεάθε Γεκ., Φαθηξίδνπ Ε. 

πΑΑΡ : Αιεμαλδξφπνπινο Θ., Δπηηξνπάθε Πη., Θαιαβξφο Β., Κίληδα Γ. 

ΛΑΛ – ΓΓΔ :   Θαξαζαλάζε Κ. 

ΓΣΘ : Πθνχκπα Θ. 

ΠΔΒΔΘ : Αιπζαλδξάηνο Γ., Γηαηξάθνο Γ., Ρζηαπάξαο Ι., Νηθνλφκνπ Γ. 

ΠΔΒΡ : Γακβξφο Ο., Ξαπαδεκεηξίνπ Β. 

δ) 12/9/2013 : Πην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο  «Γηνηθεηηθή 

Κεηαξξχζκηζε 2007-2013» - ΔΠΞΑ ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο, 

πνέξγν «Ππιινγή ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη απνηχπσζε ηεο δηνηθεηηθήο 

πξαθηηθήο ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο πνιηηηθήο», Ξξάμε «Αμηνιφγεζε ξπζκίζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηα κεγαιχηεξα δηνηθεηηθά βάξε ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο πνιηηηθήο» ε 

Ξξφεδξνο ηεο Νκάδαο Απηεπηζηαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ θα 

Καξία Βαξίλνπ, καο θάιεζε ζε ζπλάληεζε ζην πνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Κεηαξξχζκηζεο (Βαζ. Πνθίαο 15, Πχληαγκα) ηελ Ξέκπηε 12/9/13 γηα ελεκέξσζε 

θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα ζεκαληηθφηεξα δηνηθεηηθά βάξε πνπ πξνμελνχληαη 

ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Ππλδέζκνπ καο,  ηα νπνία αθνξνχλ ππνρξεψζεηο 

πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. 

Πηελ ζπλάληεζε παξεπξέζεζαλ απφ ηελ Νκάδα Απηεπηζηαζίαο ζηνλ Ρνκέα 

Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ νη θα Καξία Βαξίλνπ, θ.  Αι. Γελεδάθνο, θα Γηνλπζία 

Πηεθαλίηζε, θαη απφ ηνλ ΠΔΒΔΘ νη θ.θ. Πη. Πθαξίκπαο, Ινπθάο Ρζηαπάξαο, Βηβή 

Πεθέξε, Σξ. Ξξνθαληφπνπινο, Γεκ. Γεσξγαληέιεο, Γ. Νηθνλφκνπ. 

ε) 18/10/2013 : ν ΠΔΒΔΘ παξεπξέζεθε ζε ζχζθεςε πνπ ζπγθάιεζε ε Γ/λζε 

Θηεληαηξηθήο Γεκφζηαο γείαο ηνπ πΑΑΡ κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη ην 

πξνγξακκαηηζκφ δηνξγάλσζεο εκεξίδσλ γηα ηελ επαλέλαξμε ησλ εμαγσγψλ ζηε 

Οσζηθή Νκνζπνλδία – Ρεισλεηαθή Έλσζε. 
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Πηελ ζχζθεςε παξεπξέζεθαλ επίζεο εθπξφζσπνη ηνπ Ξαλειιελίνπ Ππλδέζκνπ 

Δμαγσγέσλ, ηνπ Ππλδέζκνπ Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Ρξνθίκσλ θαη ηνπ 

Ππλδέζκνπ Δμαγσγέσλ Βνξ. Διιάδνο. 

 14/2/2014 : αληηπξνζσπεία ηνπ ΠΔΒΔΘ (θ.θ. Πηέιηνο Πθαξίκπαο, 

Θξαζχβνπινο Καιεδάο) παξεπξέζεθαλ ζηελ ζπλάληεζε πνπ ζπγθάιεζε ε Γ/λζε 

Θηεληαηξηθήο Γεκφζηαο γείαο ηνπ πΑΑΡ κε ηνλ θππνπξγφ ηεο Οσζίαο, 

επηθεθαιήο θαη αξκφδην γηα ηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θ. Danfert, πξνθεηκέλνπ λα 

έρεη επαθέο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο  απαγφξεπζεο εμαγσγψλ δσηθψλ πξντφλησλ 

πξνο ηελ Οσζηθή Νκνζπνλδία – Ρεισλεηαθή Έλσζε. 

ζη)  9/1/2014 : ν ΠΔΒΔΘ δηά ησλ θ.θ. Πηέιηνπ Πθαξίκπα, Γεψξγηνπ Νηθνλφκνπ, 

παξεπξέζεθε ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο Γηαξθήο Δπηηξνπήο Ξαξαγσγήο θαη Δκπνξίνπ 

ηεο Βνπιήο, ζηελ Αίζνπζα «Ξξνέδξνπ Αζαλαζίνπ Θσλ. Ρζαιδάξε» 223, 

πξνθεηκέλνπ λα εθζέζεη ελ ζπληνκία ηηο απφςεηο ηνπ, ζην πνιπλνκνζρέδην 

(ζεκεξηλφ λφκν 4235/2014) ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ 

«Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη 

εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο 

θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ». 

Δίλαη άμην κειέηεο θαη πξνζνρήο ην γεγνλφο φηη φιεο νη παξαηεξήζεηο, 

παξεκβάζεηο, πξνηάζεηο πνπ έθαλε ν Πχλδεζκφο καο ζηηο δηαδνρηθέο πξνζαξκνγέο 

ηνπ λνκνζρεδίνπ, είραλ γίλεη δεθηέο θαη είραλ ξπζκηζηεί ζην ππφ ζπδήηεζε ζρέδην 

λφκνπ.  

Δπηπιένλ, θαηά ηελ παξνπζία καο ζηελ Γηαξθή Δπηηξνπή Δκπνξίνπ ηεο Βνπιήο, 

θαηαζέζακε ην πην θάησ ππφκλεκα : 
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6. ΔΡΑΕΙ – ΠΡΟΣΑΕΙ - ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ  

Πηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο ηνπ 

ΠΔΒΔΘ, ζηε δηάξθεηα ηνπ παξειζφληνο έηνπο 2013 κέρξη ζήκεξα, θαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ηα νπνία ζπκπεξηιήθζεθαλ κε θάζε επθαηξία ζηελ αηδέληα 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ καο κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε – 

επίιπζή ηνπο.  

Νη δξάζεηο – πξνηάζεηο - παξεκβάζεηο ηνπ ΠΔΒΔΘ ζθνπεχνπλ ζηελ ζπιινγηθή 

ππνζηήξημε ηεο  πξνζπάζεηαο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Δπεμεξγαζίαο Θξέαηνο θαη 

Ξαξαζθεπαζκάησλ.  

Ξνιιέο απφ ηηο δξάζεηο – παξεκβάζεηο επαλαιακβάλνληαη θάζε ρξφλν, δηφηη 

αλαθέξνληαη ζε δηαρξνληθά ζέκαηα - πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ.  

6.1. Ισοζύγιο κρέατος  
Θάλνληαο κηα ζχληνκε αλαδξνκή, ζπκίδνπκε φηη : 

α) κε ηελ ΘΑ αξηζκ. 322946/6.9.2007 ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη 

Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, ε νπνία θαηαξγήζεθε απφ 

ηελ ΘΑ 282441/3.4.2009,  ζεζπίζζεθε απφ 14/9/2007 ε ηήξεζε ηζνδπγίσλ γηα ην 

ρνίξεην θξέαο. 

β) Κε ην άξζξν 11 ηνπ Λ. 3698/26.9.08 «Οπζκίζεηο ζεκάησλ θηελνηξνθίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» ην πΑΑΡ πξνρψξεζε ζηελ ζχζηαζε ηνπ Διιεληθνχ 

Νξγαληζκνχ Γάιαθηνο θαη Θξέαηνο – ΔΙΝΓΑΘ – ζηνλ νπνίν αλέζεζε κεηαμχ 

άιισλ θαη «ηε δηελέξγεηα ηζνδπγίσλ θξέαηνο (θαη φρη κφλν ρνηξείνπ) πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιηζζεί ε πξνέιεπζε θαη ην είδνο ηνπ παξαγφκελνπ θαη δηαθηλνχκελνπ 

θξέαηνο». 

γ) Πηηο 28/7/2009 ππνγξάθεθε ε ππ΄αξηζκ. 312898 πνπξγηθή απφθαζε  ηνπ 

πΑΑΡ «Θαζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ ηεο αξηζ. πξση. 282441/03.04.2009 ΘΑ κε 

ζέκα : Ρήξεζε κεληαίσλ ηζνδπγίσλ βφεηνπ, ρνίξεηνπ θαη αηγνπξφβεηνπ θξέαηνο, 

κέηξα ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο, δηαθίλεζεο θαη 

εκπνξίαο ησλ θξεάησλ απηψλ θαζψο θαη θαζνξηζκφο ησλ ππφρξεσλ θαηαβνιήο 

εηδηθήο εηζθνξάο θξέαηνο θαη ηεο αξηζ. πξση. 282438/03.04.2009 ΘΑ κε ζέκα : 

http://www.sevek.gr/portal/sites/default/files/%203698%20-%20%CE%A6%CE%95%CE%9A%20198_2.10.2008.pdf
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Αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή-πξνέιεπζε ηνπ θξέαηνο ζηηο 

εηηθέηεο δπγηζηηθψλ κεραλψλ θαηά ηε ιηαληθή πψιεζε θξέαηνο»  ΦΔΘ 

Β΄1577/31.7.2009. 

δ) Πηηο 13/10/2011, δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΘ 2284 Β, ε ΘΑ 188763 κε ηελ νπνία 

ηδξχζεθε ν «Διιεληθφο Γεσξγηθφο Νξγαληζκφο – Γήκεηξα».  

Ν «ΔΙΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ» είλαη ΛΞΗΓ, αλήθεη ζηνλ επξχηεξν Γεκφζην Ρνκέα, δηαζέηεη 

δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, επνπηεχεηαη απφ ηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Ρξνθίκσλ, είλαη θαζνιηθφο δηάδνρνο θαη αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εμήο 

ζπγρσλεπζέλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ :  

 Διιεληθφο Νξγαληζκφο Γάιαθηνο θαη Θξέαηνο (ΔΙ.Ν.ΓΑ.Θ) (Λ.Ξ.Η.Γ.)   

 Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.) (Λ.Ξ.Η.Γ.)   

 Νξγαληζκφο Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Θαηάξηηζεο & 

Απαζρφιεζεο (Ν.Γ.Δ.Δ.Θ.Α.) "ΓΖΚΖΡΟΑ" (Λ.Ξ.Η.Γ.)   

 Νξγαληζκφο Ξηζηνπνίεζεο & Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ 

(Ν.Ξ.Δ.ΓΔ.Ξ.) (AGROCERT) (Λ.Ξ.Η.Γ.)   

ε) Πηηο 3.2.2012 δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ 149 Β΄ ε ΘΑ 412/8932 γηα ηελ πξνέιεπζε 

- θαηαγσγή ηνπ θξέαηνο, ηελ ηήξεζε κεληαίσλ ηζνδπγίσλ θαη ηηο δπγηζηηθέο 

κεραλέο ησλ θξενπσιείσλ.  

Πχκθσλα κε ην άξζξν 1, ε ΘΑ έρεη σο ζθνπφ «ηνλ έιεγρν ηεο αγνξάο θξέαηνο 

θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή κέζσ: 

 Ρεο ππνρξέσζεο ρξήζεο δπγηζηηθψλ κεραλψλ ζε επηρεηξήζεηο ιηαληθήο 

πψιεζεο θξέαηνο. 

 Ρεο ππνρξέσζεο αλαγξαθήο ηεο θαηαγσγήο – πξνέιεπζεο ηνπ θξέαηνο. 

 Ρεο ηήξεζεο ζηνηρείσλ δηαθηλνχκελνπ θξέαηνο θαη κεληαίσλ ηζνδπγίσλ 

θξέαηνο, απφ ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

ζθαγή δψσλ, δηαθίλεζε, εκπνξία, ηεκαρηζκφ, ηππνπνίεζε, παξαγσγή 

παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο, πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο θαη ηε ιηαληθή 

πψιεζε. 

 Ρεο άκεζεο ελεκέξσζεο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ γηα ην δηαθηλνχκελν θξέαο 

θαη δψα απφ ην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην θαζψο θαη ηηο εηζαγσγέο απφ ηηο 

ηξίηεο ρψξεο». 

ζν αθνξά ηελ θαηαγσγή – πξνέιεπζε ηνπ θξέαηνο, ε ελ ιφγσ ΘΑ μεθαζαξίδεη 

φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ζε θάζε ζήκαλζε ηεο ρψξαο γέλλεζεο ηνπ 

δψνπ, απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην θξέαο. Ρν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηα 

ππνπξντφληα, ελψ εμαηξνχληαη ηα θεθαιάθηα αξληψλ. Δμαηξνχληαη φκσο ηα 

παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο, θαζψο θαη ηα πξντφληα κε βάζε ην θξέαο. 

Πηα πνπιεξηθά θαη ηα θνπλέιηα ρψξα θαηαγσγήο ζεσξείηαη ε ρψξα ζθαγήο. Πην 

θξέαο ειιεληθήο εθηξνθήο (πάρπλζε), βηνινγηθφ, βφεην πνηφηεηαο, αλαγξάθνληαη 

επηπιένλ θαη νη αληίζηνηρεο ζεκάλζεηο. 

http://www.sevek.gr/portal/sites/default/files/2011.10.13_KYA%20%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%20%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5%20-%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%91.pdf
http://www.sevek.gr/portal/sites/default/files/2012.2.3_%CE%9A%CE%A5%CE%91%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A5%20%CE%9A%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%A5%CF%80.%20%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC.%20412%208932%20-%20%CE%A6%CE%95%CE%9A%20149%20%CE%92%CE%84.pdf
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Γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ δηαηάμεσλ δφζεθε νπζηαζηηθά δίρξνλε παξάηαζε, 

αθνχ ζην πξνηειεπηαίν άξζξν απηήο ηεο ΘΑ, νξίδεηαη πσο θαηαξγνχληαη νη 

πξνεγνχκελεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ηνπ 2009, πνπ αθνξνχζαλ ην ζέκα, «κε 

εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηαγσγή – πξνέιεπζε ηνπ θξέαηνο, 

ε ηζρχο ησλ νπνίσλ επεθηείλεηαη κέρξη 1/1/2014, νπφηε ελεξγνπνηνχληαη νη 

αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο».  

Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηνπο ειέγρνπο νξίδνληαη νη δηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο 

Νηθνλνκίαο θαη Θηεληαηξηθήο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ΔΙΓΝ – Γήκεηξα. Ζ επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ παξακέλεη ζηε Γηεχζπλζε 

Εσηθήο Ξαξαγσγήο ηνπ ΞΑΑΡ, ελψ ηα κεληαία ηζνδχγηα αγνξψλ θαη πσιήζεσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζα ηα ηεξεί ν ΔΙΓΝ – Γήκεηξα. 

ζη) Ρέινο, ην πΑΑΡ απνθάζηζε ηελ ππνρξεσηηθή απεπζείαο δηαδηθηπαθή 

ζχλδεζε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ «Άξηεκηο» φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ θξέαηνο κε ηνλ ΔΙΓΝ – Γήκεηξα. 

Ππγθεθξηκέλα, ζην ΦΔΘ Β‘ 539/2013 δεκνζηεχζεθε ε ππ΄ αξηζκ. 647/27509 Θνηλή 

πνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα «Γηαδηθηπαθή ζχλδεζε επηρεηξήζεσλ – ΔΙΓΝ 

ΓΖΚΖΡΟΑ» ζχκθσλα κε ηελ νπνία είλαη ππνρξεσηηθή ε απεπζείαο online 

ζχλδεζε φισλ ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θξέαηνο, ησλ εκπφξσλ θαη εμαγσγέσλ 

θξέαηνο θαη ησλ ζθαγείσλ κε ηνλ «ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ - 

ΓΖΚΖΡΟΑ» γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζθαγψλ, ηε δηαθίλεζε ηνπ θξέαηνο, ηελ 

ηήξεζε ησλ κεληαίσλ ηζνδπγίσλ θξέαηνο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 178/2002 θαη ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 931/2011 

ζρεηηθά κε ηελ αληρλεπζηκφηεηα ησλ ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο.  

Νδεγίεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηζνδπγίσλ θξέαηνο, έρνπλ αλαξηεζεί 

ζην site ηνπ «ΔΙΓΝ – ΓΖΚΖΡΟΑ» Γηαδηθηπαθή Ξχιε ΑΟΡΔΚΗΠ (http://srv-

web.elogak.gr/ArtemisDev/ ). 

6.2.  Επιβολή ειδικής εισφοράς 0,2% στο κρέας 
πσο ζαο είλαη γλσζηφ, κε ην κε ην άξζξν 13 ηνπ Λφκνπ 3698/2008 κε ηίηιν 

«Οπζκίζεηο ζεκάησλ θηελνηξνθίαο & άιιεο δηαηάμεηο», ζεζπίζζεθε ππέξ ηνπ 

ΔΙ.Ν.ΓΑ.Θ, θαη λπλ ΔΙ.Γ.Ν. ΓΖΚΖΡΟΑ, ε επηβνιή κίαο εηδηθήο εηζθνξάο ζηελ 

πξψηε ζπλαιιαγή, ηφζν επί ηνπ εγρψξηνπ φζν θαη επί ηνπ εηζαγφκελνπ θξέαηνο 

χςνπο 0,2% ζηελ αλά θηιφ αμία θάζε είδνπο θξέαηνο θαη θάζε πξνέιεπζεο.  

Ρν λνκηθφ απηφ θαζεζηψο πθίζηαηαη κέρξη θαη ζήκεξα, παξά ηηο φπνηεο 

αληηδξάζεηο θαη παξά ηελ ζπγρψλεπζε ηνπ ΔΙ.Ν.ΓΑ.Θ. ζηνλ ΔΙ.Γ.Ν. – 

ΓΖΚΖΡΟΑ, πνπ ηδξχζεθε κφλν κε Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε (ΘΑ), ρσξίο 

εμνπζηνδφηεζε Λφκνπ θαη γηα ηελ εηδηθή απηή εηζθνξά παξαπέκπεη ζηνλ σο άλσ 

Λφκν ίδξπζεο ηνπ ΔΙ.Ν.ΓΑ.Θ.  

Ν ΠΔΒΔΘ παξαθνινχζεζε απφ ηελ αξρή ην ζέκα, ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ απφ ηα 

πξψηα ζρέδηα ηνπ θεηκέλνπ ελψ, ζεσξψληαο σο παξάλνκε ηελ θαηαβνιή ηεο 

εηδηθήο εηζθνξάο 0,2%, έιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα πξνσζήζεη ηηο απφςεηο ηνπ επί 

ηνπ ζέκαηνο ππνβάιινληαο ζηελ Δπηηξνπή Ξαξαγσγήο θαη Δκπνξίνπ ηεο 

http://srv-web.elogak.gr/ArtemisDev/
http://srv-web.elogak.gr/ArtemisDev/
http://www.sevek.gr/portal/sites/default/files/%203698%20-%20%CE%A6%CE%95%CE%9A%20198_2.10.2008.pdf
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Διιεληθήο Βνπιήο αξθεηά ππνκλήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

εηζαγσγήο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ, δεηψληαο ζπγρξφλσο λα 

γίλνπλ δεθηνί ζε αθξφαζε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο απηήο αληηπξφζσπνί ηνπ πξηλ 

ηελ ςήθηζή ηνπ. Γπζηπρψο, φιεο νη πξνζπάζεηέο καο ήηαλ κάηαηεο. 

Ακέζσο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Λφκνπ ν ΠΔΒΔΘ, κε ππφκλεκά ηνπ απεπζχλζεθε 

ζηελ Θνηλνηηθή Δπίηξνπν Γεσξγίαο θα Mariann Fischer Boel, εθθξάδνληαο ηελ 

αληίδξαζή ηνπ ζηελ παξάλνκε εηζθνξά, φπσο έρνπλ θάλεη θαη πνιιέο Δλψζεηο 

Δκπφξσλ Θξέαηνο, Πχιινγνη θξενπσιψλ θαη Δπξσπατθέο ζπλνκνζπνλδίεο 

γάιαθηνο & θξέαηνο, δεηψληαο κείσζε ή θαη θαηάξγεζε ηνπ χςνπο ηεο εηζθνξάο. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απέζηεηιε επίζεκεο επηζηνιέο ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 

Διιεληθήο Θπβέξλεζεο δεηψληαο λα ελεκεξσζεί : 

α) Γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΙ.Ν.ΓΑ.Θ. θαη ην λνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

β)  Γηα ηελ λνκηκφηεηα ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ θαη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο πνπ 

εηζέπξαηηε, γηα λα θξίλεη αλ απηά ζπλάδνπλ κε ηνπο Δπξσπατθνχο Θαλνληζκνχο, 

ηελ Δπξσπατθή Λνκνζεζία θαη ηηο Δπξσπατθέο Ππλζήθεο, πνπ ζπλάθζεζαλ 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ. 

Νη Διιεληθέο Αξρέο, κε ζεηξά επηζηνιψλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

πξνζπάζεζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηε ζέζε ηνπο, νπφηε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

αθνχ αμηνιφγεζε ηελ απάληεζε ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, κε επηζηνιή ηεο, φξηζε σο 

Ξαξάβαζε ηελ επηβνιή εηζθνξάο ζηελ αγνξά θξέαηνο θαη ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ 

απφ ηνλ ΔΙ.Ν.ΓΑ.Θ. θαη έζεζε ζε ελέξγεηα ηελ «Γηαδηθαζία επί Ξαξαβάζεη». 

Γειαδή, αλ ε Διιεληθή Θπβέξλεζε δελ εθδψζεη Λφκν ελαξκνληζκέλν ζηηο επηηαγέο 

πνπ έζεζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηφηε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξαπέκπεη ην 

αλσηέξσ ζέκα ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην, πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ θαηαδίθε ηεο 

Διιάδαο κε ηελ επηβνιή δπζαλάινγσλ πξνζηίκσλ». 

Ζ θαηάξγεζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο ήηαλ έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηνλ 

πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαηά ηε ζπλάληεζή καο ζηηο 

9/1/2013, θαη ζχκθσλα κε ηελ απάληεζή ηνπ, ην ζέκα έρεη ηεζεί θαη απφ άιινπο 

θνξείο, απαζρνιεί ην πΑΑΡ θαη ζα εμεηαζζεί ζε βάζνο, ρσξίο φκσο κέρξη 

ζήκεξα λα ππάξμεη θακία εμέιημε.  

Ν ΠΔΒΔΘ, ζε ζπλέξγεηα κε άιινπο θιαδηθνχο θνξείο (π.ρ. Έλσζε Δκπφξσλ 

Θξέαηνο θαη Εψλησλ Εψσλ Καθεδνλίαο, Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο) ζα ζπλερίζνπλ 

ηηο ελέξγεηεο κε ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ηνπ εηδηθνχ ηέινπο.  

πσο πιεξνθνξεζήθακε απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν (ΞΑΠΔΓΔΠ, 21/6/2013), ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή δήηεζε ζηηο 20 Ηνπλίνπ απφ ηελ Διιάδα ηελ θαηάξγεζε ηεο 

εηζθνξάο ππέξ ΔΙΝΓΑΘ ζηηο αγνξαπσιεζίεο γάιαθηνο, γαιαθηνθνκηθψλ θαη 

θξεάησλ, ζεσξψληαο ηελ σο εζσηεξηθή θνξνιφγεζε πνπ εηζάγεη δηαθξίζεηο ζηα 

εηζαγφκελα αλάινγα πξντφληα απφ άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην πιήξεο θείκελν ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο έρεη σο εμήο: 
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―Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δήηεζε επίζεκα απφ ηελ Διιάδα λα 
ηξνπνπνηήζεη ηε δηαθξηηηθή θνξνινγηθή λνκνζεζία γηα ην γάια, ηα 
πξντφληα κε βάζε ην γάια θαη ην θξέαο απφ άιια θξάηε κέιε. 

Δπί ηνπ παξφληνο ε Διιάδα επηβάιιεη θφξν επί ηεο αγνξάο ηνπ 
γάιαθηνο θαη ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. Ωζηφζν, ν θφξνο δελ 
εθαξκφδεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ζηα εγρψξηα πξντφληα φπσο γίλεηαη ζε 
πξντφληα απφ άιια θξάηε κέιε. Νξηζκέλα εζληθά πξντφληα 
απαιιάζζνληαη απφ ηε θνξνινγία θαη άιια θνξνινγνχληαη ζε 
ρακειφηεξα επίπεδα. 

Φφξνο επηβάιιεηαη επίζεο επί ησλ αγνξψλ ηφζν ζην εγρψξην φζν θαη 
ζην εηζαγφκελν θξέαο. Ωζηφζν, ν θφξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
ρξεκαηνδνηήζεη ηνλ ΔΙ.Ν.ΓΑ.Θ., έλαλ δεκφζην θνξέα, ν νπνίνο παξέρεη 
επηρνξεγήζεηο ζε έιιελεο αγξφηεο θαη, ζπλεπψο, σθειεί κφλν ηα εγρψξηα 
πξντφληα. 

Νη δηαηάμεηο απηέο παξαβηάδνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ πνπ απαγνξεχνπλ 
ηα κέηξα πνπ έρνπλ ηζνδχλακν απνηέιεζκα κε ηνπο δαζκνχο θαη 
δεκηνπξγνχλ εζσηεξηθή θνξνιφγεζε πνπ εηζάγεη δηαθξίζεηο. Ρν αίηεκα 
δηαηππψλεηαη ππφ κνξθή αηηηνινγεκέλεο γλψκεο. Αλ δελ ππάξμεη 
ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε εληφο δχν κελψλ, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα 
παξαπέκςεη ηελ ππφζεζε ζην Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ. 

(γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: E. Traynor - ηει. +32 229 21548 - θηλεηφ 
+32 498 98 3871)‖ 

Ρέινο, ην Γ.Π. ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Νξγαληζκνχ - ΓΖΚΖΡΟΑ ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε δχζθνιε θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ην λεζί ηεο Θεθαινληάο, ιφγσ ηνπ 

θαηαζηξνθηθνχ πιήγκαηνο απφ ηνπο πξφζθαηνπο ζεηζκνχο, νκφθσλα 

απνθάζηζε λα αλαζηείιεη επί κηα δηεηία απφ ηηο ππνρξενχκελεο επηρεηξήζεηο ηεο 

Θεθαινληάο ηελ είζπξαμε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο ζην γάια θαη ην θξέαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη ζην πιαίζην αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο 

παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ λεζηνχ θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε ειήθζε απφ ην Γ. Π. αληαπνθξηλφκελν ζε ζρεηηθή πξφηαζε 

ηεο ζεκαηηθήο Αληηπεξηθεξεηάξρε αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 

Λήζσλ θ. Καξίαο Θαηαβάηε, θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ σθεινχληαη είλαη ζπλνιηθά 

ζαξάληα δχν εθ ησλ νπνίσλ νη είθνζη ελλέα είλαη επηρεηξήζεηο θξέαηνο θαη νη 

έληεθα αγνξαζηέο αηγνπξφβεηνπ γάιαθηνο. 

6.3. Νομοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα τροφίμων 
α) Γεληθά 

Ωο πξφζζεην ηξνθίκσλ λνείηαη νπνηαδήπνηε νπζία πνπ είηε έρεη ζξεπηηθή αμία είηε 

φρη, δελ θαηαλαιψλεηαη ζπλήζσο κφλε ηεο σο ηξφθηκν νχηε ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο σο ραξαθηεξηζηηθφ ζπζηαηηθφ ηξνθίκσλ θαη ηεο νπνίαο ε ζθφπηκε 

πξνζζήθε ζηα ηξφθηκα, γηα ηερλνινγηθνχο ζθνπνχο, θαηά ηελ θαηαζθεπή, ηε 

κεηαπνίεζε, ηελ παξαζθεπή, ηελ θαηεξγαζία, ηε ζπζθεπαζία, ηε κεηαθνξά ή ηελ 
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απνζήθεπζε, έρεη σο απνηέιεζκα ή αλακέλεηαη ινγηθά λα έρεη σο απνηέιεζκα ην 

λα απνηειέζνπλ ε ίδηα ή ηα παξάγσγά ηεο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ ηξνθίκσλ 

απηψλ, άκεζα ή έκκεζα.  

ια ηα πξφζζεηα ζηελ ΔΔ εγθξίλνληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζηε «ζεηηθή» ιίζηα κε 

βάζε:  

    Ρελ αμηνιφγεζε αζθάιεηάο ηνπο. 

    Ρελ ηερλνινγηθή αλαγθαηφηεηα. 

    Ρελ εμαζθάιηζε φηη δελ παξαπιαλάηαη ν θαηαλαισηήο. 

Νη θαλφλεο γηα ηε ρξήζε ησλ πξφζζεησλ ηξνθίκσλ (νξηζκνί, ζπλζήθεο ρξήζεο, 

επηζήκαλζε & δηαδηθαζίεο) θαζνξίδνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ 1333/2008.  

Ν Θαλνληζκφο ΔΘ 1333/2008 αληηθαζηζηά : 

 Ρελ νδεγία πιαίζην 89/107/EΝΘ.  

 Ρελ νδεγία 94/35/EΘ γηα ηα γιπθαληηθά. 

 Ρελ νδεγία 94/36/EΘ γηα ηηο ρξσζηηθέο. 

 Ρελ νδεγία 95/2/EΘ γηα ηα πξφζζεηα εθηφο απφ ηηο ρξσζηηθέο θαη ηα 

γιπθαληηθά. 

Πηηο 11 Λνεκβξίνπ 2011, πηνζεηήζεθαλ νη λέεο Θνηλνηηθέο ιίζηεο πξνζζέησλ 

ηξνθίκσλ πνπ ηξνπνπνηνχλ ηα Ξαξαξηήκαηα ΗΗ θαη ΗΗΗ ηνπ Θαλνληζκνχ 1333/2008 

θαη ηέζεθαλ ζε ηζρχ απφ 1 Ηνπλίνπ 2013. 

α) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 1129/2011 : Δλσζηαθφο Θαηάινγνο πξνζζέησλ ηξνθίκσλ γηα 

ρξήζε ζηα ηξφθηκα θαη νη ζπλζήθεο ρξήζεο ηνπο (Ξαξάξηεκα ΗΗ) 

β) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ 1130/2011 : Δλσζηαθφο Θαηάινγνο πξνζζέησλ ηξνθίκσλ γηα 

ρξήζε ζε πξφζζεηα ηξνθίκσλ, έλδπκα ηξνθίκσλ αξσκαηηθέο χιεο θαη ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά (Ξαξάξηεκα ΗΗΗ). 

Ρα εγθεθξηκέλα πξφζζεηα θαη ηνπο φξνπο ρξήζεηο ηνπο κπνξείηε λα ηα 

αλαδεηήζεηε on-line απφ ηνλ ελσζηαθφ κεηξψν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

β) Ξξνδηαγξαθέο Ξξνζζέησλ  

Πηηο 22/3/2012 εθδφζεθε ν Θαλνληζκφο 231/2012 ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη 

πξνδηαγξαθέο γηα ηα πξφζζεηα ησλ παξαξηεκάησλ ΗΗ θαη ΗΗΗ ηνπ Θαλνληζκνχ 

1333/2008. 

γ) Δπηζήκαλζε πξνζζέησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε απφ ηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή 

Ν ηξφπνο επηζήκαλζεο ησλ πξνζζέησλ πεξηγξάθεηαη ζηνλ Θαλνληζκφ 1169/2011 

γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο, ν νπνίνο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή 

απφ 13/12/2014.  

δ) Ξξφζζεηα ζηα παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο  

Ρνλ ηξνπνπνηεκέλν θαλνληζκφ γηα ηα πξφζζεηα ζηα παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο 

εηνηκάδεηαη λα παξνπζηάζεη ε Θνκηζηφλ, ν νπνίνο αλακέλεηαη λα ιάβεη ηελ ηειηθή 

έγθξηζε πηζαλφλ πεξί ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2014.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0107:19940910:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0035:20060815:EL:PDF
http://www.efet.gr/images/efet_res/docs/legislation/additionals/94-36.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995L0002:20101112:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0001:0177:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0178:0204:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0178:0204:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0178:0204:EL:PDF
https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?sector=FAD&auth=SANCAS
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2012R0231:20130206:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:EL:PDF
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πελζπκίδνπκε φηη νη αιιαγέο πνπ είρε αξρηθά πξνηείλεη ε Θνκηζηφλ γηα ηα 

πξφζζεηα ζηα παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο αλαζηάησζε ηνλ θιάδν καο, κηα θαη 

ήηαλ νξαηφο ν θίλδπλνο απφ 1/6/2013, εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ Θαλ. 1129/2011, 

ζην κε-επεμεξγαζκέλν θξέαο θαη ζηα παξαζθεπάζκαηα ηνπ Θαλ. 853/2004 λα κελ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξφζζεηα ηξνθίκσλ, εθηφο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ 

πξνζζέησλ πνπ πξνβιέπνληαη κάιηζηα ξεηψο ζηνλ Θαλ. 1333/2008. 

Ζ θηλεηνπνίεζε ήηαλ άκεζε θαη νη ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

αλαγθάζηεθαλ λα επαλεμεηάζνπλ ην ζέκα.  

Φαίλεηαη πιένλ πσο κεηά ηηο πνιχκελεο δηαβνπιεχζεηο νη ππεξεζίεο ηεο Θνκηζηφλ 

είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπλ ηξνπνπνηεηηθφ Θαλνληζκφ, ν νπνίνο αλακέλεηαη 

λα πάξεη ηελ ηειηθή έγθξηζε ζε ιίγεο εβδνκάδεο, ίζσο θαη κέρξη ηηο 20 

Φεβξνπαξίνπ.  

Πχκθσλα κε ηηο κέρξη ζηηγκήο πιεξνθνξίεο, θαίλεηαη φηη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ ηνπ 

1333/2008, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Ξίλαθα πνπ αλαθέξεη ηα ηξφθηκα ζηα νπνία ε 

παξνπζία πξφζζεηνπ δελ κπνξεί λα επηηξαπεί, ζα αλαθέξνληαη ηα κε-

επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα, αιιά ζα εμαηξνχληαη ξεηψο ηα παξαζθεπάζκαηα 

θξέαηνο ηνπ Θαλ. 853/2004. 

Αθνινχζσο, ζηηο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ ζα ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ 

παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο ηνπ Θαλ. 853/2004 απφ ην κε επεμεξγαζκέλν θξέαο, 

ζην νπνίν επηηξέπεηαη κφλν έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο πξνζζέησλ.  

Αλακνλή ινηπφλ γηα ιίγεο εβδνκάδεο αθφκε, κέρξη λα δνχκε πνηεο ζα είλαη νη 

ηειηθέο ξπζκίζεηο πνπ ζα εηζαγάγεη ε Θνκηζηφλ. 

ε) Σξήζε ηνπ Δ120 – Θαξκίλην 

Ν ΔΦΔΡ ζην πιαίζην ειέγρνπ ηνπ ζε πξντφληα επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα, 

δηαπίζησζε ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γ.Σ.Θ., ηελ χπαξμε 

θαξκίληνπ (Δ 120), ρξσζηηθή – πξφζζεην κε επηηξεπφκελν ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

ησλ παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο θαη πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο. 

Κεηά θαη απφ απηήλ ηελ εμέιημε πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ζηα γξαθεία ηνπ 

ΔΦΔΡ ζηηο 19/6/2013 ζηελ νπνία νη ππεξεζίεο ηνπ ΔΦΔΡ καο ελεκέξσζαλ φηη ζα 

εληείλνπλ ηνπο ειέγρνπο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ ηελ ηήξεζε ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ηφζν ζηα εγρψξηα παξαγφκελα φζν θαη ζηα εηζαγφκελα 

πξντφληα.  

πελζπκίδνπκε φηη ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα απηή ηε ζηηγκή Θψδηθα Ρξνθίκσλ 

θαη Ξνηψλ ε ρξήζε ηεο ρξσζηηθήο – πξφζζεηνπ Δ 120 :  

1.  ΔΞΗΡΟΔΞΔΡΑΗ ζηα πξντφληα απφ ζχγθνπην θξέαο 

Πηελ oκάδα απηή ησλ πξoτφλησλ πεξηιακβάλoληαη: 

α) Ξξoτφληα σκά   

Πηελ θαηεγoξία απηή ππάγoληαη κφλo ιoπθάληθα πoπ ελζεθεχoληαη ζε βξψζηκα 

πεξηβιήκαηα θαη είλαη δπλαηφ λα πθίζηαληαη κεξηθή αθπδάησζε ή/θαη 



 Απολογιζμός Γράζης έηοσς 2013 

 
6. Γράζεις – Προηάζεις - Παρεμβάζεις 

 

 25 

θάπληζκα. H πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπoο ησλ πξoτφλησλ απηψλ δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηo 35% επί ηoπ πξoτφληoο σο έxεη. 

Πηα σκά απηά πξoτφληα απαγoξεχεηαη ε xξήζε θξέαηoο πνπιεξηθψλ. 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξνζζέησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 90 ηνπ Θψδηθα 

Ρξνθίκσλ, ζχκθσλα, θαηά πεξίπησζε, κε ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο :  

1) Ξξφζζεηα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ, εθηφο 

απφ ηα κε επεμεξγαζκέλα πξντφληα.  

2) Ξξφζζεηα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ, ζπληεξεηηθά θαη αληηνμεηδσηηθά ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ: Θεηψδε Δ220, Δ221, Δ222, Δ223, Δ224, Δ226, Δ227, Δ228 (κφλνλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην ελ ιφγσ παξάξηεκα), ληηξψδε 

Δ249, Δ250, ληηξηθά Δ251, Δ252.  

3) Ξξφζζεηα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗV ηνπ ίδηνπ άξζξνπ: Φσζθνξηθά Δ338, Δ339, 

Δ340, Δ341, Δ343, Δ450, Δ451, Δ452, λενεζπεξηδίλε DC Δ959, ππξηηηθά Δ 553β 

(κφλνλ επηθαλεηαθή επεμεξγαζία ινπθάληθσλ) θαη κε εμαίξεζε ηα κε 

επεμεξγαζκέλα πξντφληα, πνιπφιεο Δ420, Δ421, Δ953, Δ965, Δ966, Δ967, E968, 

γινπηακηληθά Δ620, Δ621, Δ622, Δ623, Δ624, Δ625, γνπαλπιηθά Δ626, Δ627, 

Δ628, Δ629, ηλνζηληθά Δ630, Δ631, Δ632, Δ633, άιαηα ησλ 5΄- 

ξηβνδνλνπθιενηηδίσλ Δ 634, Δ 635, Konjac Δ 425. 

β) Ξξoτφληα σξίκαλζεο: 

η) Aιιαληηθά σξίκαλζεο (αέξoο): Tα πξoτφληα απηά ελζεθεχνληαη ζε θπζηθά 

ή ηεxλεηά πεξηβιήκαηα θαη πθίζηαληαη ηελ ελδεδεηγκέλε σξίκαλζε − 

αθπδάησζε ζε θπζηθφ ή ηεxλεηφ πεξηβάιινλ (θιηκαηηζκφο), ελδεxφκελα δε 

θαη θάπληζκα. To πξνζηηζέκελν ιίπoο ελδείθλπηαη λα είλαη xoηξηλφ. H πγξαζία 

δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηo 35% γηα πξoτφληα πoπ ελζεθεχoληαη ζε 

πεξηβιήκαηα δηακέηξoπ κηθξφηεξεο ή ίζεο ησλ 60 mm θαη ηo 40% γηα 

πξoτφληα πoπ ελζεθεχνληαη ζε πεξηβιήκαηα δηακέηξoπ κεγαιχηεξεο ησλ 60 

mm. 

H πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπoο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηo 45% επί ηoπ έηoηκoπ 

πξoτφληoο σο έxεη. 

Aπαγoξεχεηαη ε xξεζηκoπoίεζε ηoπ xαξαθηεξηζκoχ «πξoτφλ αέξoο» ζε 

πξoτφληα ηα oπoία έxoπλ ππoζηεί oπoηαδήπoηε ζεξκηθή επεμεξγαζία.  

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξνζζέησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 90 Θψδηθα 

Ρξνθίκσλ, ζχκθσλα, θαηά πεξίπησζε, κε ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο.  

1) Ξξφζζεηα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ.  

2) Ξξφζζεηα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ, ζπληεξεηηθά θαη αληηνμεηδσηηθά ηνπ 

ηδίνπ άξζξνπ: Θεηψδε Δ220, Δ221, Δ222, Δ223, Δ224, Δ226, Δ227, Δ228 (κφλνλ 

ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην ελ ιφγσ παξάξηεκα), 

λαηακπθίλε Δ235, ληηξψδε Δ249, Δ250, ληηξηθά Δ251, Δ252, εξπζνξβηθφ νμχ 

Δ315, εξπζνξβηθφ λάηξην Δ316 θαη γηα ηελ επηθαλεηαθή επεμεξγαζία 

απνμεξακέλσλ πξντφλησλ ζνξβηθά Δ200, Δ202, Δ203, βελδντθά Δ210, Δ211, 

Δ212, Δ213, παξα-πδξνμπβελδντθά Δ214, Δ215, Δ218, Δ219.  
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3) Ξξφζζεηα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗV ηνπ ίδηνπ άξζξνπ: Φσζθνξηθά Δ338, 

Δ339, Δ340, Δ341, Δ343, Δ450, Δ451, Δ452, πνιπφιεο Δ420, Δ421, Δ953, Δ965, 

Δ966, Δ967, E968 γινπηακηληθά Δ620, Δ621, Δ622, Δ623, Δ624, Δ625, 

γνπαλπιηθά Δ626, Δ627, Δ628, Δ629, ηλνζηληθά Δ630, Δ631, Δ632, Δ633, άιαηα 

ησλ 5 - ξηβνδνλνπθιενηηδίσλ Δ634, Δ635, Konjac E425, λενεζπεξηδίλε 

DCΔ959, ππξηηηθά Δ553β (κφλνλ επηθαλεηαθή επεμεξγαζία ινπθάληθσλ). 

ηη) Πoπηδoχθηα θαη παξεκθεξή πξoτφληα: 

Ξαξαζθεπάδoληαη απφ πξφβεηo θαη βφεηo ζχγθoπηo θξέαο κε πξoζζήθε 

πξφβεηoπ ή βφεηoπ ιίπoπο, θξηζαξηoχ, κνζρνζίηαξνπ θαη αξηπκάησλ, ηα oπoία 

πξoζδίδoπλ ζ' απηά ηδηάδoλ xξψκα θαη γεχζε. 

H πεξηεθηηθφηεηά ηoπο ζε ιίπoο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηo 50% ζηo έηoηκo 

πξoτφλ σο έxεη. 

Eπηηξέπεηαη ε παξoπζία ζηo έηoηκo πξoτφλ ακχιoπ πoπ πξoέξxεηαη απφ ηε 

xξήζε θξηζαξηoχ θαη κoζxoζίηαξoπ ζε κέγηζηo πoζoζηφ 2%. 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξνζζέησλ ηνπ ζεκείνπ (η) ηνπ εδαθίνπ απηνχ. 

γ) Ξξoτφληα κεξηθήο σξίκαλζεο (εκίμεξα) 

Tα πξoτφληα απηά αθoχ ππoζηoχλ κεξηθή σξίκαλζε ζε θαηάιιειν 

πεξηβάιιoλ, πθίζηαληαη ζηε ζπλέxεηα ζεξκηθή επεμεξγαζία θαη ελδεxoκέλσο 

θάπληζκα. 

Πηα πξoτφληα απηά απαγoξεχεηαη ε xξήζε ακχιoπ. Πηελ θαηεγνξία απηή 

ππάγεηαη κεηαμχ άιισλ ελδεηθηηθά ηo ζαιάκη κπχξαο. 

H πεξηεθηηθφηεηα ζηo έηoηκo πξoτφλ σο έxεη δελ πξέπεη λα είλαη ζε ιίπoο 

αλψηεξε ηoπ 35% θαη ζε πξσηεΐλεο θξέαηoο θαηψηεξε ηoπ 11%. 

Πηα πξoτφληα απηά ε πγξαζία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηo 54%. 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξνζζέησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 90 Θψδηθα 

Ρξνθίκσλ ζχκθσλα, θαηά πεξίπησζε, κε ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο.  

1) Ξξφζζεηα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ.  

2) Ξξφζζεηα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ, Ππληεξεηηθά θαη αληηνμεηδσηηθά ηνπ 

ίδηνπ άξζξνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ εδάθην (β), κε εμαίξεζε ηα 

ζνξβηθά Δ200, Δ202, Δ203, βελδντθά Δ210, Δ211, Δ212, Δ213, 

παξαυδξνμπβελδντθά Δ214, Δ215, Δ218, Δ219, λαηακπθίλε Δ235, 3) 

Ξξφζζεηα ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηνπ ηδίνπ άξζξνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

παξαπάλσ εδάθην (β) θαη επηπιένλ εζηέξεο ιηπαξψλ νμέσλ κε ζαθραξφδε 

Δ473, ζαθραξνγιπθεξίδηα Δ474. 

δ) Ξξoτφληα ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο. 

Tα πξoτφληα απηά πθίζηαληαη ζεξκηθή επεμεξγαζία κε απνηέιεζκα ηελ πήμε 

ησλ πξσηετλψλ κέxξη ηoπ θέληξoπ ηoπ πξoτφληoο. H ζεξκηθή επεμεξγαζία 

δχλαηαη λα είλαη μεξή, πγξή, ή ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχo. Tα πξoτφληα 

απηά είλαη δπλαηφ λα πθίζηαληαη θαη θάπληζκα. 
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H xξεζηκoπoηoχκελε θξεαηφκαδα δχλαηαη λα είλαη ιεπηoθoκκέλε κε ή xσξίο 

ηεκαxίδηα θξέαηoο ή θαη λα πεξηέxεη κεγάια ηεκάxηα θξέαηoο. 

H πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπoο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηo 30% επί ηoπ πξoτφληoο 

σο έxεη κε εμαίξεζε ηηο κoξηαδέιιεο ζηηο oπoίεο ηo πoζoζηφ ιίπoπο δελ πξέπεη 

λα ππεξβαίλεη ηo 34% επί ηoπ πξoτφληoο σο έxεη. 

H πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλεο θξέαηoο δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξε ηoπ 9% 

θαη ε πγξαζία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηo 55% ζηo ηειηθφ πξoτφλ σο έxεη. 

Γηα θάζε αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηoο ησλ ελ ιφγσ πξoτφλησλ ζε πξσηεΐλε 

θξέαηoο θαηά κηα εθαηoζηηαία κoλάδα πέξαλ ηoπ 9%, γίλεηαη δεθηή αληίζηoηxε 

αχμεζε ηεο πγξαζίαο ηoπ πξντφληνο θαηά ηξεηο εθαηoζηηαίεο κoλάδεο ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε πγξαζία δελ ζα ππεξβαίλεη ηo 70% ζηo ηειηθφ πξoτφλ σο έxεη. 

Tα πξoτφληα απηά δηαθξίλoληαη, ελδεηθηηθά ζηα παξαθάησ είδε: 

 Ιoπθάληθα δηαθφξσλ δηακέηξσλ 

 Παιάκηα βξαζηά 

 Γηάθoξεο κoξηαδέιιεο 

 Ξάξηδεο, παξηδάθηα θ.ιπ. 

Tα πξoτφληα απηά xαξαθηεξίδoληαη απφ ηελ παξoπζία ζηελ θξεαηφκαδα 

ηεκαxηδίσλ θξέαηoο. 

Θαηά ηελ εμέηαζε δεηγκάησλ πξoτφλησλ ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ζε άικε 

(ιoπθάληθα θ.ι.π.) δε ζα δεηείηαη θαη δε ζα ππνινγίδεηαη ε πγξαζία ηoπο. 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πξνζζέησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ εδάθην (γ) 

ζχκθσλα, θαηά πεξίπησζε, κε ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο. 

2. ΓΔΛ ΔΞΗΡΟΔΞΔΡΑΗ ζηα πξντφληα απφ ηεκάρηα θξέαηνο 

Tα πξoτφληα απηά παξαζθεπάδoληαη απφ απηoηειή ηεκάxηα θξέαηνο κεηά ή άλεπ 

oζηψλ, θαηά πεξίπησζε δε θαη κε ηo δέξκα xσξίο φκσο ηελ επηδεξκίδα θαη 

πθίζηαληαη εηδηθή ηεxλoιoγηθή επεμεξγαζία. 

α) Ξξoτφληα σξίκαλζεο 

η) Tα θπξηφηεξα απφ απηά ελδεηθηηθά είλαη: 

− Σoηξoκήξηo σξίκαλζεο (δακπφλ σξίκαλζεο) 

Ξαξαζθεπάδεηαη απφ ηo κεξφ ηoπ ζθαγίoπ xoίξoπ κεηά ή άλεπ ηoπ θπζηθψο 

ζπλεxoκέλoπ ιίπoπο θαη κεηά ή άλεπ δέξκαηoο xσξίο φκσο ηελ επηδεξκίδα. 

Aπαγoξεχεηαη ε xξεζηκoπoίεζε ηφζo ησλ ιέμεσλ δακπφλ θαη xακ φζo θαη 

άιισλ oλoκαζηψλ πoπ πεξηιακβάλoπλ ηηο ιέμεηο απηέο, γηα ηoλ xαξαθηεξηζκφ 

πξoτφλησλ πoπ δελ παξαζθεπάδoληαη απφ θξέαο κεξoχ xoίξoπ. 

– Ωκoπιάηε σξίκαλζεο (ζπάια σξίκαλζεο) 

Ξαξαζθεπάδεηαη απφ ηελ σκoπιάηε ηoπ ζθαγίoπ xoίξoπ κεηά ηoπ θπζηθψο 

ζπλεxoκέλoπ ιίπoπο θαη κεηά ή άλεπ δέξκαηoο xσξίο φκσο ηελ επηδεξκίδα. 

To πξoτφλ απηφ απαγoξεχεηαη λα δηαηίζεηαη πξoο πψιεζε κε άιιεο oλoκαζίεο, 

φπσο «εκπξφζζηo xoηξoκήξη», «εκπξφζζηo δακπφλ» θ.ιπ. 
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– Noπά σξίκαλζεο 

Ξαξαζθεπάδεηαη εθ ηoπ εκηηελoληψδoπο κπφο xoίξoπ ή βoφο. 

ηη) Πηελ θαηεγoξία απηή ππάγεηαη επίζεο o παζηoπξκάο, o oπoίoο 

παξαζθεπάδεηαη απφ απηoηειή ηεκάxηα βoείoπ, πξoβείoπ ή αηγείoπ θξέαηoο κε 

ηά ή άλεπ ηoπ ιηπψδoπο ηζηoχ ηoπ. To πξoτφλ απηφ πθίζηαηαη εηδηθή ηεxλoιoγηθή 

επεμεξγαζία πoπ πεξηιακβάλεη αιάηηζκα, ζπκπίεζε, σξίκαλζε. Ρν πξoτφλ 

ηειηθά επαιείθεηαη κε εηδηθφ κίγκα (ηζηκέλη) πoπ απoηειείηαη απφ: αιεχξη 

κoζxoζίηαξoπ, εξπζξφ πηπέξη, ζθφξδo, θχκηλo θαη άιιεο αξηπκαηηθέο χιεο, 

θαζψο θαη θπζηθέο xξσζηηθέο. 

Πε φια ηα πξντφληα ηνπ εδαθίνπ (α) επηηξέπεηαη ζχκθσλα, θαηά πεξίπησζε, κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο, ε ρξήζε:  

1) Ξξνζζέησλ ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ.  

2) Ξξνζζέησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ, ζπληεξεηηθά θαη αληηνμεηδσηηθά ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ: Ληηξψδε Δ249, Δ250, ληηξηθά Δ251, Δ252, εξπζνξβηθφ νμχ Δ315, 

εξπζνξβηθφ λάηξην Δ316, επηπιένλ ζην αθπδαησκέλν θξέαο εζηέξεο γαιιηθνχ 

νμένο Δ310, Δ311, Δ312, ΒΖΑ Δ320, θαη γηα ηελ επηθαλεηαθή επεμεξγαζία 

απνμεξακέλσλ πξντφλησλ ζνξβηθά Δ200, Δ202, Δ203, βελδντθά Δ210, Δ211, 

Δ212, Δ213, παξαπδξνμπβελδντθά Δ214, Δ215, Δ218, Δ219.  

3) Ξξφζζεηα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗV ηνπ ίδηνπ άξζξνπ: Φσζθνξηθά Δ338, Δ339, 

Δ340, Δ341, E343, Δ450, Δ451, Δ452, πνιπφιεο Δ420, Δ421, Δ953, Δ965, Δ966, 

Δ967, E968, γινπηακηληθά Δ620, Δ621, Δ622, Δ623, Δ624, Δ625, γνπαλπιηθά 

Δ626, Δ627, Δ628, Δ629, ηλνζηληθά Δ630, Δ631, Δ632, Δ633, άιαηα ησλ 5- 

ξηβνδνλνπθιενηηδίσλ Δ634, Δ635, Konjac E 425, λενεζπεξηδίλε DC Δ959. 

β) Ξξoτφληα ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο 

Tα πξoτφληα απηά πθίζηαληαη ζεξκηθή επεμεξγαζία κε απνηέιεζκα ηελ πήμε 

ησλ πξσηετλψλ κέxξη ηoπ θέληξoπ ηoπ πξoτφληoο. H ζεξκηθή επεμεξγαζία 

δχλαηαη λα είλαη μεξή, πγξή, ή ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχo. 

Tα πξoτφληα απηά είλαη δπλαηφ λα πθίζηαληαη θαη θάπληζκα. 

Tα θπξηφηεξα απφ απηά ελδεηθηηθά είλαη: 

− Xoηξoκήξηo (δακπφλ) 

Ξαξαζθεπάδεηαη απφ ηo κεξφ ηoπ ζθαγίoπ xoίξoπ κε ή xσξίο ηo αληίζηoηxo 

θπζηθψο ζπλεxφκελo ιίπoο θαη δέξκα, δίxσο φκσο επηδεξκίδα. 

Eπίζεο κπoξεί λα παξαζθεπαζζεί θαη απφ ηεκάxηα θξέαηoο κεξoχ xσξίο δέξκα. 

Aπαγoξεχεηαη ε xξεζηκoπoίεζε ηφζo ησλ ιέμεσλ δακπφλ θαη xακ, φζo θαη 

άιισλ oλoκαζηψλ πoπ πεξηιακβάλoπλ ηηο ιέμεηο απηέο, γηα ηoλ xαξαθηεξηζκφ 

πξoτφλησλ πoπ δελ παξαζθεπάδoληαη απφ θξέαο κεξoχ xoίξoπ. H πγξαζία δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηo 75% κε αλoxή 2 κoλάδσλ ζηo πξoτφλ σο έxεη. 

– Ωκoπιάηε (ζπάια) 

Ξαξαζθεπάδεηαη απφ ηελ σκoπιάηε ηoπ ζθαγίoπ xoίξoπ κε ή xσξίο ηo 

αληίζηoηxo θπζηθψο ζπλεxφκελo ιίπoο θαη δέξκα, δίxσο φκσο επηδεξκίδα. 
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Eπίζεο κπoξεί λα παξαζθεπαζζεί θαη απφ ηεκάxηα θξέαηoο σκνπιάηεο ρσξίο 

δέξκα. 

To πξoτφλ απηφ απαγoξεχεηαη λα δηαηίζεηαη πξoο πψιεζε κε άιιεο oλoκαζίεο, 

φπσο «εκπξφζζηo xoηξoκήξηo», «εκπξφζζηo δακπφλ» θ.ιπ. 

H πγξαζία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηo 75% κε αλoxή 2 κoλάδσλ ζηo πξoτφλ σο 

έxεη. 

– Noπά 

Ξαξαζθεπάδεηαη απφ ηoλ εκηηελoληψδε κπ ηoπ κεξoχ xoίξoπ ή βoφο. 

− Φηιέηo xoηξηλφ, βoδηλφ 

Ξαξαζθεπάδεηαη απφ ηoπο ςσίηεο κπο ηoπ xoίξoπ ή βoφο. 

– Mπξηδφιεο xoηξηλέο, βφεηεο θ.ιπ. κεηά ή άλεπ ησλ αληίζηoηxσλ oζηψλ. 

Mπξηδφιεο λooχληαη φζεο πεξηιακβάλoληαη απφ ηoλ 5o ζσξαθηθφ ζπφλδπιo 

κέxξη θαη ηελ oζθχ. 

– Mπέηθoλ (BACON) 

Ξαξαζθεπάδεηαη απφ ηεκάxηα ηoπ θoηιηαθoχ ηoηxψκαηoο ηoπ ζθαγίoπ xoίξoπ 

θαη απoηειείηαη απφ θξέαο, ιίπoο θαη ελδερνκέλσο δέξκα (δίxσο φκσο ηελ 

επηδεξκίδα) κεηαμχ ηoπο θπζηθψο ζπλεxφκελα. 

Eπίζεο είλαη δπλαηφ λα ππάξxoπλ θαη ηεκάxηα xoηξηλoχ θξέαηoο εθηφο εθείλσλ 

ηoπ θoηιηαθoχ ηoηxψκαηoο ηoπ ζθαγίoπ xoίξoπ oπφηε ηo πξoτφλ έξxεηαη ζηελ 

θαηαλάισζε κε ηελ oλoκαζία κπέηθoλ θφξκαο ή ξoιέ. 

– Γιψζζα βφεηoο, xoίξεηoο, θ.ι.π. 

Ξαξαζθεπάδεηαη απφ γιψζζα oιφθιεξε ή ζε ηεκάxηα θαη επηηξέπεηαη ε 

πξoζζήθε δειαηίλεο. 

– Ξηελά ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο 

To πξoτφλ απηφ παξαζθεπάδεηαη απφ oιφθιεξo ζθάγηo πηελoχ ή ηεκάxηά ηoπ 

ηα oπoία θαηoλoκάδoληαη. 

Πηα πξντφληα ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο απφ ηεκάρηα θξέαηνο επηηξέπεηαη ε ρξήζε 

ζχκθσλα, θαηά πεξίπησζε, κε ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο. 

1) Ξξνζζέησλ ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ.  

2) Ξξνζζέησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ, ζπληεξεηηθά θαη αληηνμεηδσηηθά ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ: Ληηξψδε Δ 249, Δ250, εξπζνξβηθφ νμχ Δ315, εξπζνξβηθφ λάηξην Δ316.  

3) Ξξνζζέησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΗV ηνπ ίδηνπ άξζξνπ: Φσζθνξηθά Δ338, Δ339, 

Δ340, Δ341, Δ343, Δ450, Δ451, Δ452, εζηέξεο ιηπαξψλ νμέσλ κε ζαθραξφδε 

Δ473, ζαθραξνγιπθεξίδηα Δ474, πνιπφιεο Δ420, Δ421, Δ953, Δ965, Δ966, Δ967, 

E968, γινπηακηληθά Δ620, Δ621, Δ622, Δ623, Δ624, Δ625, γνπαλπιηθά Δ626, 

Δ627, Δ628, Δ629, ηλνζηληθά Δ630, Δ631, Δ632, Δ633, άιαηα ησλ 5  - 

ξηβνδνλνπθιενηηδίσλ Δ634, Δ635, Konjac E 425, λενεζπεξηδίλε DC Δ 959. 

3. ζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηεο ρξσζηηθήο Δ 120 ζηελ θαηεγνξία «ΙΝΗΞΑ 

ΞΟΝΪΝΛΡΑ ΑΞΝ ΡΔΚΑΣΗΑ ΘΟΔΑΡΝΠ» ηνπ άξζξνπ 91, παξ. 3, ζεκείν ζ ηνπ 
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ΘΡΞ, ζχκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. 12508 - 26/7/2013 έγγξαθν ηνπ ΔΦΔΡ 

(παξαηίζεηαη ηε ζπλέρεηα) «ηα πξντφληα ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο κπνξνχλ λα 

ππαρζνχλ ζηελ θαηεγνξία ελζεθεπκέλα αιιαληηθά απφ ζχγθνπην θξέαο κε ή 

ρσξίο ηεκάρηα θξέαηνο, φπσο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ Θαλ. 1129/2011 θαη 

επνκέλσο επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο ρξσζηηθήο Δ 120 ζηα επίπεδα πνπ νξίδεη ε 

λνκνζεζία.» 
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Κε αθνξκή ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ ΔΦΔΡ γηα ηελ ρξήζε ηεο ρξσζηηθήο Δ 120 ζε 

νξηζκέλα είδε αιιαληηθψλ, ν ΠΔΒΔΘ εμέδσζε ην παξαθάησ Γειηίν Ρχπνπ. 
 

Αζήλα, 1 Απγνχζηνπ 2013 

ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ 

O Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Δπεμεξγαζίαο Θξέαηνο-ΠΔΒΔΘ, 
ελεκεξψλεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ζρεηηθά κε ηηο πξφζθαηεο 
αλαθνηλψζεηο ηνπ ΔΦΔΡ γηα ηελ ρξήζε ηεο ρξσζηηθήο Δ 120 ζε νξηζκέλα 
είδε αιιαληηθψλ, φηη ε ρξήζε ηεο ελ ιφγσ ρξσζηηθήο επηηξέπεηαη ζε κεγάιε 
γθάκα ηξνθίκσλ θαη νπδέπνηε ραξαθηεξίζζεθε σο επηθίλδπλε ή επηβιαβήο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ρξσζηηθή ρξεζηκνπνηείηαη εθηφο απφ ηε βηνκεραλία ησλ 
πξντφλησλ επεμεξγαζίαο θξέαηνο θαη ζε πνιιά άιια πξντφληα δηαηξνθήο. 

Ζ αλαθνίλσζε ηνπ ΔΦΔΡ αθνξά ζε κε νξζή επηζήκαλζε ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, ιφγσ πξφζθαηεο (Ηνχληνο 2013) αιιαγήο ηεο 
λνκνζεζίαο γηα ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ.  

Ν λένο επξσπατθφο Θαλνληζκφο ΔΘ/1129/2011 εμαθνινπζεί λα επηηξέπεη ηε 
ρξήζε ηεο ρξσζηηθήο Δ 120 ζε κηα ζεηξά πξντφλησλ, φπσο ηα αιιαληηθά 
απφ ζχγθνπην θξέαο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη δελ ηίζεηαη ζέκα 
αζθάιεηαο γηα ηνλ θαηαλαισηή. 

Δπίζεο, ζηηο 2.8.2013 ζηείιακε ηελ παξαθάησ, ππ΄ αξηζκ. 345, επηζηνιή πξνο ηνλ 

Ξξφεδξν ηνπ ΔΦΔΡ θ. Η. Ρζηάιηα.  

 



 Απολογιζμός Γράζης έηοσς 2013 

 
6. Γράζεις – Προηάζεις - Παρεμβάζεις 

 

 32 

 

6.4.  Νέα διατροφική επισήμανση 
α) Γεληθά 

πελζπκίδνπκε φηη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. L 304/22.11.2011 

δεκνζηεχζεθε o Θαλνληζκφο (Δ.Δ) αξηζ.1169/2011 «ζρεηηθά κε ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΘ) αξηζ. 

1924/2006 θαη (ΔΘ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 87/250/ΔΝΘ 

ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 1999/10/ΔΘ 

ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΘ θαη 2008/5/ΔΘ θαη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπήο». 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:EL:PDF
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O λένο Θαλνληζκφο ηζρχεη απφ ηε 13ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαη εθαξκφδεηαη απφ ηε 

13ε Γεθεκβξίνπ 2014 κε θάπνηεο εμαηξέζεηο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην άξζξν 54 ζρεηηθά κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο. 

Ν βαζηθφο ζηφρνο ησλ λέσλ επξσπατθψλ θαλφλσλ γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ 

ηξνθίκσλ, είλαη νη θαηαλαισηέο λα κπνξνχλ λα θάλνπλ θαιχηεξα ελεκεξσκέλεο 

θαη πην πγηεηλέο επηινγέο φηαλ αγνξάδνπλ ηξφθηκα.  

Ζ ελεξγεηαθή αμία, θαζψο νη πεξηερφκελεο πνζφηεηεο ιηπαξψλ, θνξεζκέλσλ 

ιηπαξψλ, πδαηαλζξάθσλ, ζαθράξσλ, πξσηετλψλ θαη αιαηηνχ ζα είλαη νξαηέο κε 

ζαθήλεηα ζηηο ζπζθεπαζίεο ησλ ηξνθίκσλ, έηζη ψζηε νη θαηαλαισηέο λα κπνξνχλ 

λα ηηο εληνπίδνπλ εχθνια.  

ρη ζηελ παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή 

Νη λένη θαλφλεο ζα δηαζθαιίζνπλ, φηη νη θαηαλαισηέο δελ ζα παξαπιαλνχληαη 

απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ ηξνθίκσλ. 

Θα θαηαζηεί, αθφκε, επθνιφηεξνο ν εληνπηζκφο ησλ ιεγφκελσλ "ηξνθίκσλ 

απνκίκεζεο", δειαδή ησλ ηξνθίκσλ πνπ κνηάδνπλ κε άιια ηξφθηκα, αιιά είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ δηαθνξεηηθά πιηθά, φπσο π.ρ. ην ηπξί απφ θπηηθέο πεγέο. 

ηαλ έλα ζπζηαηηθφ, ην νπνίν ζα έπξεπε θαλνληθά λα πεξηέρεηαη ζην ηξφθηκν, έρεη 

αληηθαηαζηαζεί, απηφ ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ζαθψο, θαη κε ηε ρξήζε κεγάιεο 

γξακκαηνζεηξάο, ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο θαη δίπια απφ ην φλνκα 

ηεο κάξθαο ηνπ πξντφληνο.  

Ρν θξέαο πνπ απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά ηεκάρηα θξέαηνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε 

"κνξθνπνηεκέλν θξέαο-απφ ζπλδπαζκφ πεξηζζνηέξσλ ηεκαρίσλ θξέαηνο" θαη ην 

ίδην ζα ηζρχεη θαη γηα ηα ςάξηα. 

πνρξεσηηθή αλαγξαθή ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο 

Πχκθσλα κε ηνπο λένπο θαλφλεο, ε ελεξγεηαθή αμία θαη νη πεξηερφκελεο πνζφηεηεο 

ιηπαξψλ, θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ, πδαηαλζξάθσλ, ζαθράξσλ, πξσηετλψλ θαη 

αιαηηνχ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε επθξίλεηα ζε κνξθή πίλαθα ζηελ ίδηα 

πιεπξά ηεο ζπζθεπαζίαο. ιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα εθθξάδνληαη αλά 100g ή 

100ml. Κπνξεί, επηπιένλ, λα αλαγξάθνληαη θαη αλά κεξίδα. 

Νπζίεο κε αιιεξγηνγφλν δξάζε 

Δπί ηνπ παξφληνο φια ηα ζπζηαηηθά - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιεξγηνγφλσλ 

νπζηψλ - πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηηο εηηθέηεο ησλ πξνζπζθεπαζκέλσλ 

ηξνθίκσλ. Πην κέιινλ ζα είλαη επθνιφηεξν γηα ηνπο θαηαλαισηέο λα 

πξνζδηνξίζνπλ εάλ έλα πξντφλ πεξηέρεη αιιεξγηνγφλνπο νπζίεο, δεδνκέλνπ φηη 

απηέο ζα επηζεκαίλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ ζπζηαηηθψλ. 

Νη λένη θαλφλεο νξίδνπλ φηη νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο νπζίεο κε αιιεξγηνγφλν δξάζε 

ζα πξέπεη λα παξέρνληαη θαη γηα ηα κε ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα γηα ηα ηξφθηκα πνπ πσινχληαη ζε εζηηαηφξηα ή θαληίλεο. Γηα απηήλ 

ηελ θαηεγνξία ηξνθίκσλ, ηα θξάηε κέιε ζα κπνξνχλ λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα 

ηνλ αθξηβή ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δηαηίζεληαη απηέο νη πιεξνθνξίεο ζηνπο 

θαηαλαισηέο. 
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Δπηζήκαλζε ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο 

Ζ αλαγξαθή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ζηελ εηηθέηα ηνπ ηξνθίκνπ είλαη ήδε 

ππνρξεσηηθή γηα νξηζκέλα πξντφληα, φπσο ην βφεην θξέαο, ην κέιη, ην ειαηφιαδν 

θαη ηα θξέζθα θξνχηα θαη ιαραληθά.  

Θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ΔΘ, ε απαίηεζε απηή ζα επεθηαζεί ζην λσπφ ρνίξεην 

θξέαο θαη ην θξέαο πξνβαηνεηδψλ, αηγνεηδψλ θαη πνπιεξηθψλ ελψ ζην κέιινλ, 

ελδέρεηαη λα απνθαζηζζεί ε επέθηαζε ηεο επηζήκαλζεο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη 

ζε άιιεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ (φπσο ην θξέαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπζηαηηθφ, 

ην γάια ή ηα κε επεμεξγαζκέλα ηξφθηκα), αιιά ζα πξέπεη λα ππάξμεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ εθηίκεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηεο ζθνπηκφηεηαο θαη ηνπ 

πηζαλνχ θφζηνπο πνπ ζα έρεη θάηη ηέηνην. 

β) Ζκεξίδα ΔΦΔΡ 

Ν ΔΦΔΡ, δηνξγάλσζε ζηηο 22 Απξηιίνπ 2013, ζην μελνδνρείν Divani Palace 

Acropolis, εκεξίδα κε ζέκα: «Δπηζήκαλζε θαη πξνδηαγξαθέο ηξνθίκσλ: Λέα 

λνκνζεζία – λέεο επθαηξίεο γηα δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξντφλησλ». 

Ζ εκεξίδα εζηίαζε ζηηο ηξέρνπζεο επηζηεκνληθέο πξνθιήζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ απφ ηνλ ΔΦΔΡ αιιά θαη απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη:  

α) ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο ηξνθίκσλ,  

β) ζηε δηαηχπσζε ηζρπξηζκψλ δηαηξνθήο θαη πγείαο,  

γ) ζηελ παξνπζίαζε εζεινληηθψλ ζρεκάησλ πνηφηεηαο θαη  

δ) ζηε ζχλδεζε ηεο εηηθέηαο ηνπ ηξνθίκνπ κε ηηο εμαγσγηθέο επθαηξίεο. 

Πθνπφο ηεο εκεξίδαο ήηαλ λα παξνπζηάζεη ηηο εμειίμεηο ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο 

ζρεηηθά κε ην λέν πιαίζην γηα ηελ επηζήκαλζε, παξνπζίαζε θαη δηαθήκηζε ησλ 

ηξνθίκσλ θαζψο θαη  πξννπηηθέο γηα εζεινληηθέο επηζεκάλζεηο θαη ελίζρπζε ησλ 

εμαγσγψλ ησλ ειιεληθψλ ηξνθίκσλ. 

Νη παξνπζηάζεηο ηεο εκεξίδαο έρνπλ αλαξηεζεί ζην site ηνπ ΔΦΔΡ 

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/view_new?par_newID=952 

γ) Πχζθεςε ζηνλ ΔΦΔΡ 

Πηηο 22 Νθησβξίνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ζχζθεςε ζηα γξαθεία ηνπ  ΔΦΔΡ γηα 

ηα εθαξκνζηηθά κέηξα ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 1169/2011 θαη εηδηθφηεξα ην ζέκα ηελ 

αλαγξαθή ηεο πξνέιεπζεο (άξζξν 26). 

Δπίζεο έγηλε αλαθνξά ζην ζέκα ηνπ βαζηθνχ ζπζηαηηθνχ ζρεηηθά  κε ηελ 

αλαγξαθή ζηελ επηζήκαλζε. 

Πηελ ζχζθεςε ζπκκεηείραλ νη επφκελνη θνξείο θαη εθπξφζσπνη. 

 ΔΦΔΡ : Γηαλλνχιε Βαζ., Γθίδα Δπαγ., Θαξπνχδα Αγ., Θνληνπνχινπ Πη.,  

Ληάλνο Ληθ., Ξαληειεάθε Γεκ., Φαθηξίδνπ Ε. 

 πΑΑΡ : Αιεμαλδφπνπινο Θ., Δπηηξνπάθε Πη., Θαιαβξφο Β., Κίληδα Γ. 

 ΛΑΛ – ΓΓΔ :   Θαξαζαλάζε Κ. 

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/view_new?par_newID=952


 Απολογιζμός Γράζης έηοσς 2013 

 
6. Γράζεις – Προηάζεις - Παρεμβάζεις 

 

 35 

 ΓΣΘ : Πθνχκπα Θ. 

 ΠΔΒΔΘ : Αιπζαλδξάηνο Γ., Γηαηξάθνο Γ., Ρζηαπάξαο Ι., Νηθνλφκνπ Γ. 

 ΠΔΒΡ : Γακβξφο Ο., Ξαπαδεκεηξίνπ Β. 

δ) Θαλνληζκφο 1337/2013 

Πηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2013 δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο L 335, ν Δθηειεζηηθφο Θαλνληζκφο 1337/2013 ν νπνίνο ζεζπίδεη θαλφλεο 

ζρεηηθά κε ηελ έλδεημε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο ζηελ 

επηζήκαλζε λσπψλ, δηαηεξεκέλσλ κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλσλ θξεάησλ 

ρνηξνεηδψλ,  αηγνπξνβάησλ θαη πνπιεξηθψλ ζε εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ.  

Κε ηνλ αλσηέξσ Θαλνληζκφ, ν νπνίνο ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ 1ε Απξηιίνπ 2015, 

πξνβιέπεηαη ε αλαγξαθή ηεο ρψξαο εθηξνθήο, ηεο ρψξαο ζθαγήο θαη ηνπ 

θσδηθνχ παξηίδαο θαη ζπγθεθξηκέλα :  

α) ην θξάηνο κέινο ή ηελ ηξίηε ρψξα φπνπ έγηλε ε εθηξνθή κε ηελ έλδεημε 

«Δθηξνθή ζη.: (νλνκαζία ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ηξίηεο ρψξαο)», ζχκθσλα 

κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:  

i) γηα ηνπο ρνίξνπο:  

     —  ζε πεξίπησζε πνπ ην δψν έρεη ζθαγεί ζε ειηθία κεγαιχηεξε ησλ έμη 

κελψλ, νη αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ηξίηεο ρψξαο φπνπ έιαβε ρψξα 

ε ηειεπηαία πεξίνδνο εθηξνθήο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ κελψλ,  

     —  ζε πεξίπησζε πνπ ην δψν έρεη ζθαγεί ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 6 κελψλ 

θαη κε βάξνο δψληνο δψνπ ηνπιάρηζηνλ 80 θηιψλ, ην θξάηνο κέινο ή ε 

ηξίηε ρψξα φπνπ έιαβε ρψξα ε εθηξνθή, αθνχ ην δψν έθζαζε ζε βάξνο 

30 θηιψλ,  

     —  ζε πεξίπησζε πνπ ην δψν έρεη ζθαγεί ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ έμη κελψλ 

θαη κε βάξνο δψληνο δψνπ θαηψηεξν ησλ 80 θηιψλ, ην θξάηνο κέινο ή ε 

ηξίηε ρψξα φπνπ έιαβε ρψξα ε ζπλνιηθή εθηξνθή·  

ii) γηα πξνβαηνεηδή θαη αηγνεηδή:  

ην θξάηνο κέινο ή ε ηξίηε ρψξα φπνπ έιαβε ρψξα ε ηειεπηαία πεξίνδνο 

εθηξνθήο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ, ή, ζε πεξίπησζε πνπ ην δψν 

έρεη ζθαγεί ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ έμη κελψλ, ην θξάηνο κέινο ή ε ηξίηε 

ρψξα φπνπ έιαβε ρψξα ε ζπλνιηθή εθηξνθή,  

iii) γηα πνπιεξηθά:  

ην θξάηνο κέινο ή ε ηξίηε ρψξα φπνπ έιαβε ρψξα ε ηειεπηαία πεξίνδνο 

εθηξνθήο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο κελφο, ή, ζε πεξίπησζε πνπ ην δψν 

έρεη ζθαγεί ζε ειηθία κηθξφηεξε ηνπ ελφο κελφο, ην θξάηνο κέινο ή ε ηξίηε 

ρψξα φπνπ έιαβε ρψξα ε ζπλνιηθή εθηξνθή κεηά ηελ πεξίνδν πάρπλζεο ηνπ 

δψνπ,  

β) ην θξάηνο κέινο ή ε ηξίηε ρψξα φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζθαγή κε ηελ 

έλδεημε «Πθαγή ζη.: (νλνκαζία ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ηξίηεο ρψξαο)»  θαη 

http://www.sevek.gr/portal/sites/default/files/%20%28%CE%95%CE%95%29%20%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8.%201337_2013_0.pdf
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γ) ηνλ θσδηθφ παξηίδαο πνπ επηζεκαίλεη ην θξέαο πνπ παξαδφζεθε ζηνλ 

θαηαλαισηή ή ζηε κνλάδα νκαδηθήο εζηίαζεο.  

ηαλ ε πεξίνδνο εθηξνθήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν α) δελ έρεη επηηεπρζεί ζε 

θαλέλα απφ ηα θξάηε κέιε ή ηηο ηξίηεο ρψξεο φπνπ ην δψν έρεη εθηξαθεί, ε έλδεημε 

πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν α) πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ έλδεημε «Δθηξνθή 

ζε: δηάθνξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ» ή, φηαλ ην θξέαο ή ηα δψα έρνπλ εηζαρζεί ζηελ 

Έλσζε, κε ηελ έλδεημε «Δθηξνθή ζε: δηάθνξεο ηξίηεο ρψξεο» ή «Δθηξνθή ζε: 

δηάθνξεο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ζε ηξίηεο ρψξεο».  

Ωζηφζν, φηαλ ε πεξίνδνο εθηξνθήο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν α) δελ έρεη 

επηηεπρζεί ζε θαλέλα απφ ηα θξάηε κέιε ή ηηο ηξίηεο ρψξεο φπνπ εθηξάθεθε ην 

δψν, ε έλδεημε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν α) κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ 

έλδεημε «Δθηξνθή ζε: (θαηάινγνο ησλ θξαηψλ κειψλ ή ηξίησλ ρσξψλ φπνπ 

εθηξάθεθε ην δψν)» αλ ε επηρείξεζε ηξνθίκσλ απνδείμεη κε ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ 

γηα ηελ αξκφδηα αξρή φηη ην δψν έρεη εθηξαθεί ζε απηά ηα θξάηε κέιε ή ζε απηέο 

ηηο ηξίηεο ρψξεο.  

Νη ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) θαη β) ηεο παξαγξάθνπ 1 

επηηξέπεηαη λα αληηθαζίζηαληαη κε ηελ έλδεημε «Θαηαγσγή: (νλνκαζία ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ή ηεο ηξίηεο ρψξαο)», αλ ε επηρείξεζε ηξνθίκσλ απνδείμεη κε 

ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ αξκφδηα αξρή φηη ην θξέαο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 1 έρεη απνθηεζεί απφ δψα πνπ έρνπλ γελλεζεί, εθηξαθεί θαη ζθαγεί ζε έλα 

κφλν θξάηνο κέινο ή ζε κία κφλν ηξίηε ρψξα.  

Πε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ ηεκαρίσλ θξέαηνο, ηνπ ηδίνπ ή δηαθνξεηηθνχ είδνπο, 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ελδείμεηο επηζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ ίδηα ζπζθεπαζία γηα ηνλ 

θαηαλαισηή ή ηε κνλάδα νκαδηθήο εζηίαζεο, ε επηζήκαλζε ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία:  

α) ηνλ θαηάινγν ησλ ζρεηηθψλ θξαηψλ κειψλ ή ηξίησλ ρσξψλ ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 1 ή 2, γηα θάζε είδνο  

β) ηνλ θσδηθφ παξηίδαο ν νπνίνο επηζεκαίλεη ην θξέαο πνπ παξαδφζεθε ζηνλ 

θαηαλαισηή ή ζηε κνλάδα νκαδηθήο εζηίαζεο.   

Ξαξεθθιίζεηο  

α) γηα ην θξέαο απφ ηξίηεο ρψξεο 

Θαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 5, παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), ε επηζήκαλζε ηνπ 

θξέαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 ην νπνίν έρεη εηζαρζεί γηα λα δηαηεζεί ζηελ 

αγνξά ηεο Έλσζεο θαη γηα ην νπνίν νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

ζηνηρείν α) ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 1 δελ είλαη δηαζέζηκεο πξέπεη λα πεξηέρεη 

ηελ έλδεημε «Πθαγή ζε: (νλνκαζία ηεο ηξίηεο ρψξαο ζηελ νπνία ην δψν έρεη 

ζθαγεί)». 

β) γηα ηνλ θηκά θαη ηα ηξίκκαηα θξέαηνο  
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Θαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία α) θαη β), ηνπ άξζξνπ 5 

παξάγξαθνο 2 θαη ηνπ άξζξνπ 6, φζνλ αθνξά ηνλ θηκά θαη ηα ηξίκκαηα θξέαηνο, 

κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο ελδείμεηο:  

α) «Θαηαγσγή: ΔΔ», ζε πεξίπησζε πνπ ν θηκάο ή ηα ηξίκκαηα θξέαηνο παξάγνληαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ δψα πνπ έρνπλ γελλεζεί, εθηξαθεί θαη ζθαγεί ζε 

δηάθνξα θξάηε κέιε, EL 14.12.2013 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο L 335/21  

β) «Δθηξνθή θαη ζθαγή ζηελ: ΔΔ», ζε πεξίπησζε πνπ ν θηκάο ή ηα ηξίκκαηα 

θξέαηνο παξάγνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ δψα πνπ έρνπλ εθηξαθεί θαη 

ζθαγεί ζε δηάθνξα θξάηε κέιε,  

γ) «Δθηξνθή θαη ζθαγή ζε: ηξίηεο ρψξεο», ζε πεξίπησζε πνπ ν θηκάο ή ηα 

ηξίκκαηα θξέαηνο παξάγνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ θξέαο πνπ έρεη 

εηζαρζεί ζηελ Έλσζε,  

δ) «Δθηξνθή ζε: ηξίηεο ρψξεο» θαη «Πθαγή ζηελ: ΔΔ», ζε πεξίπησζε πνπ ν θηκάο ή 

ηα ηξίκκαηα θξέαηνο παξάγνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ δψα πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί ζηελ Έλσζε σο δψα γηα ζθαγή θαη έρνπλ ζθαγεί ζε έλα ή ζε δηάθνξα 

θξάηε κέιε,  

ε) «Δθηξνθή θαη ζθαγή ζηελ: ΔΔ θαη εθηφο ΔΔ» ζε πεξίπησζε πνπ ν θηκάο ή ηα 

ηξίκκαηα θξέαηνο παξάγνληαη απφ:  

i) θξέαο πνπ πξνέξρεηαη απφ δψα πνπ έρνπλ εθηξαθεί θαη ζθαγεί ζε έλα ή 

δηάθνξα θξάηε κέιε θαη απφ θξέαο πνπ έρεη εηζαρζεί ζηελ Έλσζε, ή  

ii) θξέαο πνπ πξνέξρεηαη απφ δψα πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηελ Έλσζε θαη ζθαγεί 

ζε έλα ή δηάθνξα θξάηε κέιε.    

ε) Ππλεδξίαζε ΠΔΡΔ  

Πηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2014 ζπλεδξίαζε ε Ππκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Ρερληθψλ 

Δκπεηξνγλσκφλσλ - ΠΔΡΔ ηνπ ΠΔΒΔΘ, ε νπνία αζρνιήζεθε κε ηελ κειέηε θαη 

θαηαγξαθή ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Θαλνληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα δεηεζεί ε γλψκε ηνπ ΔΦΔΡ. 

6.5. Νόμος 4235/2014 ΤπΑΑΣ 
Αθνχ πέξαζε απφ ζαξάληα θχκαηα, θαηαηέζεθε ηειηθά ην Γεθέκβξην 2013, 

ςεθίζζεθε ζηε Βνπιή ζηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ 32 

Α΄/11.2.2014, ν λφκνο 4235/2014 ηνπ πΑΑΡ «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη 

θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ 

ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ». 

Ν λένο λφκνο, πξνζπαζεί λα εθζπγρξνλίζεη, λα θσδηθνπνηήζεη θαη λα απινπνηήζεη 

ην ζεζκηθφ πιαίζην ζε φηη αθνξά ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο θπξψζεηο ζηα ηξφθηκα, ηηο 

δσνηξνθέο θαη ηα δσηθά ππνπξντφληα.  

Ξεξηιακβάλεη επίζεο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ εθθξεκεί δεηήκαηα, φπσο ε 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γεο ζε αγξφηεο, ε απινπνίεζε έθδνζεο αδεηψλ 
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ζηάβισλ γηα ηνπο θηελνηξφθνπο θ.α., ελψ εηζάγεη θαηλνηφκνπο ζεζκνχο φπσο νη 

Αγνξέο Ξαξαγσγψλ, ηα Θηελνηξνθηθά Ξάξθα θαη Εψλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θηελνηξνθίαο, ηνλ Θηελίαηξν εθηξνθήο θ.α. 

Δίλαη άμην κειέηεο θαη πξνζνρήο ην γεγνλφο φηη ζηνλ ελ ιφγσ λφκν, έγηλαλ δεθηέο 

νη παξαηεξήζεηο, παξεκβάζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ έθαλε ν ΠΔΒΔΘ, γηα ην 

ζπκθέξνλ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ. 

Ππγθεθξηκέλα, νη παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ ΠΔΒΔΘ θαη ε αληίζηνηρε 

ελζσκάησζή ηνπο ζην ελ ιφγσ λφκν είλαη νη εμήο :  

1. Ξξνβιέπεηαη πιένλ (άξζξν 3), ε κε επηβνιή δηνηθεηηθψλ κέηξσλ ζε πεξηπηψζεηο 

απιψλ κε ζπκκνξθψζεσλ, θαη εθαξκνγή απηψλ κφλν ζε ππνηξνπή ή κε 

εθαξκνγή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

Άξζξν 3 

Δλέξγεηεο αξκφδησλ αξρψλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο 

1. α) Αλ ε αξκφδηα αξρή δηαπηζηψζεη κε ζπκκνξθψζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο 

ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ, ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

δψσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ΕΞ θαη ΞΞ, πνπ δελ απνηεινχλ νχηε ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ πγεία ησλ δψσλ, ηηο αμηνινγεί θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ηζηνξηθφ ηεο επηρείξεζεο, δηαηππψλεη έγγξαθεο 

ζπζηάζεηο θαη απαηηεί δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ηάζζνληαο εχινγν ρξφλν 

ζπκκφξθσζεο. 

β) Αλ ε αξκφδηα αξρή, κεηά απφ επαλέιεγρν: 

αα) Γηαπηζηψζεη φηη ε επηρείξεζε έρεη κελ πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

αιιά δελ ηηο έρεη νινθιεξψζεη, δηαηππψλεη εθ λένπ έγγξαθεο ζπζηάζεηο 

σο πξνο ηηο κε ζπκκνξθψζεηο πνπ ππνιείπνληαη. Ζ επηρείξεζε 

ππνρξενχηαη λα απνζηέιιεη ηεθκήξηα ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνιεηπφκελεο 

ζπζηάζεηο θαη αλ απηά δελ θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά, νξίδεηαη εθ λένπ 

επαλέιεγρνο. 

ββ) Γηαπηζηψζεη κε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο, ή αλ ε επηρείξεζε 

είλαη ππφηξνπε, ιακβάλνληαη κέηξα ζπκκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 4 έσο θαη 21, επηβάιινληαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 23 

θαη παξαπέκπεηαη ε ππφζεζε ζηελ αξκφδηα εηζαγγειηθή αξρή γηα ηελ 

επηβνιή πνηληθψλ θπξψζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27. 

2. Αλ ε αξκφδηα αξρή δηαπηζηψζεη κε ζπκκφξθσζε, ζε ζρέζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο, ζηνπο 

ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ, ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

δψσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ΕΞ θαη ΞΞ, πνπ απνηειεί ή ζέηεη ζε άκεζν 

θίλδπλν ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ πγεία ησλ δψσλ, ιακβάλεη άκεζα κέηξα 

ζπκκφξθσζεο, επηβάιιεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 

θαη παξαπέκπεη ζηελ αξκφδηα εηζαγγειηθή αξρή γηα ηελ επηβνιή πνηληθψλ 

θπξψζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27. 
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2. Ξξνβιέπεηαη πιένλ (άξζξν 22) ε κε επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζε 

πεξίπησζε απηφβνπιεο δήισζεο, θαζψο θαη θηλδχλνπ πνπ έξρεηαη απφ κε 

αζθαιή ηξφθηκα πνπ παξήρζεζαλ ζην εμσηεξηθφ. 

Άξζξν 22 

Δπηβνιή δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ 

1. Πηηο πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ ελσζηαθή θαη ηελ εζληθή 

λνκνζεζία, παξάιιεια, κε ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ ζπκκφξθσζεο ησλ 

άξζξσλ 4 έσο θαη 21, δχλαηαη λα επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο 

θπξψζεηο. 

2. Γελ επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

α) ηαλ ε επηρείξεζε ζηα πιαίζηα ηνπ απηνειέγρνπ δηαπηζηψζεη κε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηε λνκνζεζία, δειψζεη απηνβνχισο ζηελ αξκφδηα 

αξρή θαη ιάβεη άκεζα ηα δένληα κέηξα, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο 

αξρέο, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 

πξντφλ δελ έρεη εγθαηαιείςεη ηελ εγθαηάζηαζε ή δελ έρεη θαηαλαισζεί. 

β) ηαλ κε αζθαιή ηξφθηκα, δσνηξνθέο, ΕΞ ή ΞΞ απνζχξνληαη ή/θαη 

θαηάζρνληαη βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο RASFF, εθφζνλ απηά έρνπλ 

παξαρζεί εθηφο ηεο Σψξαο θαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνδεηρζεί 

άγλνηα ή απνπζία δφινπ απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο πνπ 

πξννξίδεηαη ην θνξηίν. 

γ) ηαλ ηξφθηκα, δσνηξνθέο, ΕΞ ή ΞΞ δηαηέζεθαλ ή δηαθηλήζεθαλ θαη 

ην επίπεδν ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ γλψζεσλ δελ επέηξεπε ηελ 

ηεθκεξίσζε βιάβεο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ πγεία ησλ δψσλ. 

Ωζηφζν, ιακβάλνληαη άκεζα ηα απαξαίηεηα κέηξα ζπκκφξθσζεο γηα 

ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ, φηαλ απηφο δηαπηζησζεί. 

3. Δπηπιένλ, απνδέρηεθαλ ηελ εηζήγεζή καο γηα κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

πξνζηίκσλ ζε κεησκέλα θαη (ελ πνιχο) πην ινγηθά πιαίζηα. 

4.  ζν αλαθνξά ην ζέκα ηεο Αξρήο ειέγρνπ (ΔΦΔΡ) πξνβιέπεηαη (άξζξν 2) φηη 

επνπηεχνπζα αξρή πνπ παξαθνινπζεί, νξγαλψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο ειέγρνπο 

είλαη ν ΔΦΔΡ, ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη σο φξγαλα εθαξκνγήο απηψλ 

ησλ ειέγρσλ ηνπο θνξείο ηνπ πνπξγείνπ (θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο θ.α.). Ζ 

αξκφδηα θεληξηθή αξρή (ΔΦΔΡ) αλαζέηεη, νξγαλψλεη ειέγρνπο. 

Γηα ην ελ ιφγσ άξζξν, δεηήζεθε απφ πιεπξάο καο κία αθφκα πην μεθάζαξε 

δηαηχπσζε γηα ηελ αλάγθε κηαο εληαίαο θαη αλεμάξηεηεο Αξρήο ειέγρνπ (ΔΦΔΡ) 

ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αιιεινθαιχςεηο απφ ηηο ππεξεζίεο. 

Ρέινο, δεηήζεθε λα πξνβιεθζεί ζην Λνκνζρέδην ε απαγφξεπζε δεκνζηνπνίεζεο 

δηνηθεηηθψλ κέηξσλ ζηνλ εκεξήζην ηχπν φηαλ δελ πθίζηαηαη ζέκα αζθάιεηαο 

θαηαλαισηή, λνζείαο, ή παξαπιάλεζεο. 

πελζπκίδνπκε φηη κε ηελ ππ΄ αξηζκφ Γ1δ/41247/20.4.2011 απφθαζε ηνπ ηέσο 

Γεληθνχ Γξακκαηέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο είρε ζπζηαζεί νκάδαο 

εξγαζίαο (κε εθπξνζψπνπο φισλ ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ) γηα ηελ αλακφξθσζε 
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ηνπ ζπζηήκαηνο επηβνιήο κέηξσλ θαη θπξψζεσλ θαη΄ εθαξκνγή ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 

882/2004. 

Ζ νκάδα είρε σο έξγν ηελ κειέηε ησλ αδπλακηψλ ησλ πθηζηακέλσλ ζπζηεκάησλ 

επηβνιήο κέηξσλ θαη θπξψζεσλ θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε έλα λέν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ζα πξνβιέπεη ηελ επηβνιή κέηξσλ ζε πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο θαη ηελ ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο θπξψζεηο γηα έλα θαηά ην 

δπλαηφλ εληαίν, απνηειεζκαηηθφ, αλαινγηθφ θαη απνηξεπηηθφ ζχζηεκα θπξψζεσλ, 

ζηηο πεξηπηψζεηο παξάβαζεο ηεο λνκνζεζίαο  γηα ηα ηξφθηκα, ηηο δσνηξνθέο, ηελ 

πγεία θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ. 

Ν ΠΔΒΔΘ είρε θαηαζέζεη ηνπο απφςεηο ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο πξνθαηαξηηθήο 

δηαβνχιεπζεο, αιιά ην ζέκα «πάγσζε». 

Δλ ζπλερεία, ηνπο 30 Ηαλνπαξίνπ 2013, ηέζεθε εθ λένπ ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε 

ζηνλ ηζηφηνπν www.opengov.gr, ην ζρέδην Λφκνπ ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηνπο 

ηνκείο ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ δσνηξνθψλ, ηεο πγείαο 

θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Ρξνθίκσλ». 

Ρν Πρέδην Λφκνπ παξέκεηλε αλαξηεκέλν ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, έσο ηα 

κεζάλπρηα ηεο 11εο  Φεβξνπαξίνπ 2013. 

Ν ΠΔΒΔΘ κειέηεζε εθ λένπ ην λνκνζρέδην θαη μαλαθαηέζεζε έγθαηξα ηηο απφςεηο 

ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο δεκφζηα δηαβνχιεπζεο. 

Πηε ζπλέρεηα, αθνχ ειήθζεζαλ ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο, κεηά απφ 4 κήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 5 Ηνπλίνπ 2013, κε ηελ 

έγθξηζε ησλ ηξηψλ, ηφηε, θνκκάησλ ηεο ζπγθπβέξλεζεο (Λ.Γ., ΞΑΠΝΘ, ΓΖΚΑΟ) ν 

πνπξγφο θ. Αζ. Ρζαπηάξεο, ζε ζπλέληεπμε Ρχπνπ, παξνπζίαζε ην 

νινθιεξσκέλν λνκνζρέδην. 

Απφ ηφηε κεζνιάβεζαλ δηάθνξα. Ζ Θπβέξλεζε έκεηλε κε δχν θφκκαηα, 

αθνινχζεζε ε θαινθαηξηλή αλάπαπια, θη έηζη έθηαζε ν Γεθέκβξηνο γηα λα 

θαηαηεζεί ην λνκνζρέδην ζηε Βνπιή, ηειηθά λα ςεθηζζεί ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 

θαη λα γίλεη λφκνο ζηηο 11.2.2014. 

6.6. Dna αλόγου σε προϊόντα βοείου κρέατος 
Ξαξαθνινπζήζεθε κε ηελ δένπζα πξνζνρή θαη ελεκεξψζεθαλ ηα κέιε καο γηα ην 

δηαηξνθηθφ ζθάλδαιν πνπ μέζπαζε κε ηελ ρξήζε Dna αιφγνπ ζε πξντφληα βνείνπ 

θξέαηνο.  

Γηα ην ελ ιφγσ ζέκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο ζηνλ ΔΦΔΡ κε ηνλ Ξξφεδξν 

ηνπ θνξέα, εζηάιεζαλ ζρεηηθέο επηζηνιέο, ελψ εθδφζεθε θαη ην παξαθάησ Γειηίν 

Ρχπνπ.  

http://www.opengov/
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6.7.  Υυματίωση Βοοειδών 

Κε αθνξκή δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηα νπνία ν Δπξσπαίνο 

Δπίηξνπνο γηα ζέκαηα γείαο θ. Joe Borg, απάληεζε ζε εξψηεζε Έιιελα 

Δπξσβνπιεπηή φηη «ηα κε πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ ζθαγίνπ πνπ έρεη κνιπλζεί κε 
θπκαηίσζε ησλ βννεηδψλ, ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ 
άλζξσπν», απεπζχλακε ζηνλ ΔΦΔΡ θαη ζην πΑΑΡ ηελ παξαθάησ επηζηνιή θαη 

ιάβακε ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο:   
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Υπ΄ αριθμ. 3747/123309/10.10.2013 απάντηση του ΥπΑΑΤ :   

 
6.8. Σροποποίηση άρθρων 88 – 91 Κ.Σ.Π. 

πσο γλσξίδεηε, έλα απφ ηα πάγηα αηηήκαηα ηνπ ΠΔΒΔΘ, ε αλαβάζκηζε ησλ 

άξζξσλ 88-91 ηνπ Θ.Ρ.Ξ. ιφγσ ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

πνπ έρεη επέιζεη ζηνλ θιάδν, έρεη πάξεη ην δξφκν ηεο επίιπζήο ηνπ. 

πελζπκίδνπκε φηη :  

Κε ην ζπληνληζκφ ηνπ ΔΦΔΡ, ζπγθξνηήζεθε ζηηο 9/11/2010 Νκάδα εξγαζίαο γηα 

ηελ αλαζεψξεζε ησλ άξζξσλ 88-91 ηνπ Θψδηθα Ρξνθίκσλ & Ξνηψλ.  

Πηελ νκάδα ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη : 
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 Ρνπ ΔΦΔΡ (Θξέζηνο Βαζίιεηνο, Οάηθνο Αζαλάζηνο, Γηαλλνχιε Βαζηιηθή, 

Γθίδα Δπαγγειία, Ξαπαγεσξγίνπ Βαζηιηθή, Θαξδάζε Γήκεηξα). 

 Ρνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ (Σαξίζεο Ληθφιανο, 

Ξαπαδάθε Γηνχιε, Θαιαβξφο Βαζίιεηνο, Δπηηξνπάθε Πηαπξνχια). 

 Ρνπ Γεληθνχ Σεκείνπ ηνπ Θξάηνπο (Παθειιαξίνπ Σξηζηίλα, Διέλε Γησηάθε). 

 Ρνπ Ππλδέζκνπ γηα ηελ Ξξνζηαζία θαη ηελ Αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο 

Ξαξαγσγήο –Δκπνξίαο θαη Κεηαπνίεζεο Θξέαηνο Βνξείνπ Διιάδαο 

(ΠΞΑΘΒΔ) (Ακβξνζηάδεο Ησάλλεο, Θαηζαιηάο Ληθφιανο) θαη  

 ηνπ Ππλδέζκνπ καο – ΠΔΒΔΘ – (Γέζπνηλα Κπαθηξιή, Ινπθάο Ρζηαπάξαο, 

Πθαξίκπαο Πηέιηνο, Νηθνλφκνπ Γεψξγηνο). 

Κεηά απφ αξθεηέο ζπλεδξηάζεηο, ε Νκάδα Δξγαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηεο  : 

 Ρηο απαηηήζεηο ησλ Θαλνληζκψλ 853/2004 θαη 1333/2008. 

 Ρα ηζρχνληα άξζξα  88-91 ηνπ ΘΡΞ. 

 Ρελ θνηλή πξφηαζε ησλ Ππλδέζκσλ ΠΔΒΔΘ-ΠΞΑΘΒΔ. 

 Ρηο παξαηεξήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νκάδα εξγαζίαο 

πξνρψξεζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ησλ αλαζεσξεκέλσλ άξζξσλ, 

ην νπνίν ηέζεθε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη ε ηειηθή πξφηαζε εζηάιε ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζσ ηεο Νδεγίαο 98/34/ΔΘ ―γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο 

δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη θαλνληζκψλ‖. 

Νη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ εηζάγνληαη κε ηελ λέα πξφηαζε είλαη νη εμήο: 

 Αλαζεσξείηαη ν ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ κε βάζε ην 

θξέαο θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο. 

 Γηεπθξηλίδνληαη ζέκαηα επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

θαηεγνξίεο απηέο. 

 Θαζνξίδνληαη ηα επηηξεπφκελα ζπζηαηηθά θαη πξφζζεηα, θαζψο θαη εηδηθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

εζληθφ ελδηαθέξνλ (γχξνο, ζνπβιάθη, θιπ.). 

 Γίλεηαη θαηαγξαθή ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ πνπ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηε βάζε γηα κειινληηθή θαηνρχξσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ 

παξαζθεπήο ηνπο.  

Δπίζεο ην ζέκα ηεο ελαξκφληζεο ηεο Δζληθήο καο κε ηελ Θνηλνηηθή λνκνζεζία 

ηέζεθε ππφςε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαηά ηε 

ζπλάληεζή καο ζηηο 9/1/2013 θαη καο ππνζρέζεθε φηη ζα επηδησρζεί ε πξνζαξκνγή 

– ελαξκφληζε ησλ δηαηάμεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ δελ έρεη αθφκε 

πξαγκαηνπνηεζεί. 

Πηηο 29/5/2013 δφζεθε απφ ηα αξκφδηα Θνηλνηηθά φξγαλα ε έγθξηζε γηα ηε 

δεκνζίεπζε ησλ άξζξσλ 88 – 91 θαη αλακέλεηαη  ε ππνγξαθή ηνπ απφ ην ΑΣΠ. 
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6.9. Νέος Αγορανομικός Κώδικας ή 
      Κανόνες Διακίνησης – Εμπορίας Προϊόντων & Παροχής 

Τπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΤ)  
Γεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο (ΦΔΘ  2044 Β΄/22.8.2013) ν λένο 

Αγνξαλνκηθφο Θψδηθαο ή νη «Θαλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Ξξντφλησλ θαη 

Ξαξνρήο πεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Ξ.Ξ..), φπσο είλαη ε πιήξεο νλνκαζία ηνπ, πνπ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο λέεο ξπζκίζεηο γηα ηελ εκπνξία θαη ηε δηαθίλεζε πξντφλησλ 

θαη ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Πεπηεκβξίνπ 2013. 

Νη ΓΗ.Δ.Ξ.Ξ.. αληηθαζηζηνχλ φια ηα άξζξα ηεο Α.Γ. 7/2009, εθηφο ησλ άξζξσλ 

170 «Σψξνη ζθαγήο θαη ζθξαγίδεο πξνέιεπζεο, θαηαιιειφηεηαο θαη θαηεγνξίαο 

ζθαγίσλ» θαη 116 «Ξξνυπνζέζεηο παξαζθεπήο θαη δηάζεζεο ηεο παξαδνζηαθήο 

γηανχξηεο», θαζψο θαη θάζε άιιε Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε. 

Ν  λένο θψδηθαο είλαη απινχζηεξνο θαη κηθξφηεξνο απφ απηφλ πνπ αληηθαζηζηά. 

Απνηειείηαη απφ 140 άξζξα θαη θέξεη αξηζκφ Α2 –861. 

Ζ ελφηεηα 4.1. αξά ην θξέαο. 

Νη δηαηάμεηο ηνπ δηέπνπλ ζρεδφλ φια ηα επαγγέικαηα θαη πξντφληα ελψ 

πξνβιέπνληαη απζηεξέο θπξψζεηο γηα ηνπο παξαβάηεο θαη ηνπο ακειείο. 

πελζπκίδνπκε φηη νη λένη Θαλφλεο ΓΗ.Δ.Ξ.Ξ.. είραλ δνζεί ζηε δεκνζηφηεηα ζηηο 

8/10/2012 απφ ην πνπξγείν Αλάπηπμεο, εζηάιεζαλ ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο – 

κέιε καο, κειεηήζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ ΠΔΒΔΘ θαη 

απνθαζίζζεθε φηη ηα ελ ιφγσ δελ δεκηνπξγνχλ επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα ζηνλ 

θιάδν καο.  

Νιφθιεξν ην θείκελν ηνπ λένπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα εζηάιε ζε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ ΠΔΒΔΘ, θαη βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζην site καο ζηελ 

ελφηεηα http://www.sevek.gr/portal/sites/default/files/DIEPPY.pdf 

Ζ εθαξκνγή ησλ ΓΗΔΞΞ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Λφκνπ 4177/2013, ν 

νπνίνο αθνξά ηνπο Θαλφλεο ξχζκηζεο ηεο αγνξάο πξντφλησλ θαη ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη ςεθίζηεθε ην θαινθαίξη ηνπ 2013.  

6.10. Τγειονομική νομοθεσία 
Έλα ζρεδφλ ρξφλν κεηά ηελ έθδνζε ηεο γεηνλνκηθήο Γηάηαμεο 1γ/Γ.Ξ./νηθ. 

96967-8.10.2012 (ΦΔΘ 2718/Β΄/8.10.2012), ήδε κεζνδεχεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο.  

Ππγθεθξηκέλα, ην πνπξγείν γείαο κε ηελ π. Αξηζκ. Γ1δ/Γ.Ξ. νηθ. 105754 -  

18.11.2013 απφθαζε, πξνρψξεζε ζηελ ζπγθξφηεζε  Νκάδαο  Δξγαζίαο γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηεο.  

Πηελ Νκάδα απηή πξνεδξεχεη ν πξντζηάκελνο ηνπο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο γείαο 

ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη ζπκκεηέρνπλ δηάθνξνη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο.  

Ζ ζεηεία δε ηνπο Νκάδαο ζα ιήμεη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

πελζπκίδνπκε φηη ε γεηνλνκηθή Γηάηαμε 1γ/Γ.Ξ./νηθ. 96967-2012 ηνπ πνπξγνχ 

γείαο, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ απφ 24/10/2012  αληηθαηέζηεζε ζην ζχλνιφ ηεο ηελ 

http://www.sevek.gr/portal/sites/default/files/DIEPPY.pdf
http://www.sevek.gr/portal/sites/default/files/Nomos%204177.2013.pdf
http://www.sevek.gr/portal/sites/default/files/%20%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%2096967_%CE%A6%CE%95%CE%9A%202718%20-%208.10.2012.pdf
http://www.sevek.gr/portal/sites/default/files/%20%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%2096967_%CE%A6%CE%95%CE%9A%202718%20-%208.10.2012.pdf
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πγεηνλνκηθή λνκνζεζία κε βάζε ηελ νπνία γηλφηαλ απφ ηελ γεηνλνκηθή πεξεζία 

νη θξίζεηο ησλ λεντδξπφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη νη πγεηνλνκηθνί έιεγρνη απηψλ. 

Ξξνβιέπεη κεηαμχ άιισλ ζπζηέγαζε επαγγεικάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

απνθιείνληαλ θαη παξέρεη λέεο δηεπξπκέλεο επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ελψ επηηξέπεηαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο 

ιηαληθνχ  θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ «ε θνπή θαη απιή ζπζθεπαζία αιιαληηθψλ», 

παξαζθεπή ηξνθίκσλ θιπ. 

6.11.  Παρασκευαστήρια κρέατος σε παρακείμενους χώρους 
κρεοπωλείων 

Ρν ζέκα ησλ απζηεξψλ ειέγρσλ ζηα παξάλνκα θαη ρσξίο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο, 

ιεηηνπξγνχληα παξαζθεπαζηήξηα, βξίζθεηαη πάληα ζηελ αηδέληα ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεψλ καο κε ηελ εθάζηνηε εγεζία ηνπ πΑΑΡ θαη απνηέιεζε έλα 

απφ ηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ 

θαηά ηελ ζπλάληεζή καο ζηηο 9/1/2013.  

Ν πνπξγφο δήισζε φηη ζα κειεηήζεη ην ζέκα θαη ζα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο 

θηλήζεηο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ην 

νπνίν ζα πεξηνξίζεη ηα θαηλφκελα απηά. 

6.12.  Πρόταση υποβολής φακέλου αναγνώρισης ως Ιδιότυπο 
Παραδοσιακό Προϊόν (ΙΠΠ) για τον Γύρο και το 
ουβλάκι 

Πηνπο ζηφρνπο ηνπ ΠΔΒΔΘ, παξακέλεη ε δηεξεχλεζε ηνπ ελδερνκέλνπ ππνβνιήο 

ζηηο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κέζσ ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο ζην 

ΞΑΑΡ, θαθέινπ θαη αίηεζεο θαηαρψξεζεο σο πξντφληα Ξξνζηαηεπφκελεο 

Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΞΓΔ) ή σο Ηδηφηππν Ξαξαδνζηαθφ Ξξντφλ (ΗΞΞ) γηα ην 

γχξν, ην ζνπβιάθη (θαη πηζαλφλ γηα ην κπηθηέθη) παξαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε 

ηνλ ειιεληθφ παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο παξαζθεπήο ηνπο. 

Ρν ζέκα αλακέλεηαη λα πξνσζεζεί ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ηξνπνπνίεζεο ησλ άξζξσλ 88 – 91 ηνπ Θ.Ρ.Ξ.  

6.13. Κώδικας Ορθής Τγιεινής Πρακτικής 
Ν ΠΔΒΔΘ, επηδηψθνληαο ηελ φζνλ ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξε έθδνζε θαλφλσλ 

νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο γηα ηνλ ηνκέα καο, ππέβαιιε ζηνλ ΔΦΔΡ ζηηο 24 

Νθησβξίνπ 2002 ζρέδην Νδεγνχ ππφ ηνλ ηίηιν ΄΄Νδεγφο γηεηλήο γηα ηηο κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο θξέαηνο, παξαγσγήο πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο, θηκάδσλ θαη 

παξαζθεπαζκάησλ΄΄. 

Ν ελ ιφγσ Νδεγφο γηεηλήο εθπνλήζεθε απφ ηελ Ππκβνπιεπηηθή Δπηηξνπήο 

Ρερληθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ – ΠΔΡΔ – ηνπ ΠΔΒΔΘ, ζχκθσλα κε ηελ πνπξγηθή 

Απφθαζε 487/2000, θαη΄ εθαξκνγή ηνπο Θνηλνηηθήο Νδεγίαο 93/43/ΔΝΘ. 

Ζ επηθαηξνπνίεζε θαη νξηζηηθνπνίεζε έθδνζεο ηνπ ζρεδίνπ Νδεγνχ Νξζήο 

γηεηλήο Ξξαθηηθήο, παξακέλεη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ΠΔΒΔΘ θαη βξίζθεηαη πάληα 

ζηελ αηδέληα ησλ δηαπξαγκαηεχζεψλ καο κε ηνλ ΔΦΔΡ.  
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6.14. ήμα Μέλους ΕΒΕΚ 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Ππλδέζκνπ καο, 

πινπνηψληαο ζρεηηθή απφθαζε παιαηφηεξεο  Γεληθήο καο 

Ππλέιεπζεο, απνθάζηζε νκφθσλα ηελ θαζηέξσζε ηεο 

ρξήζεο «Πήκαηνο κέινπο ΠΔΒΔΘ». 

Παλ βαζηθέο επηδηψμεηο γηα ηελ ελ ιφγσ απφθαζε 

πξνζδηνξίδνληαη  :  

 Ζ πνηνηηθή ζηήξημε θαη πξνψζεζε ησλ Διιεληθψλ πξντφλησλ 

Δπεμεξγαζίαο Θξέαηνο ηα νπνία παξάγνπλ κνλάδεο νη νπνίεο πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ HACCP ή ηνπ Νδεγνχ γηεηλήο Ξξαθηηθήο. 

 Ζ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ΠΔΒΔΘ θαη ε θαηαμίσζή ηνπ σο ζπληνληζηηθφο 

θνξέαο κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα Δπεμεξγαζίαο 

Θξέαηνο. 

 Ζ θαζηέξσζε κεραληζκνχ απηνειέγρνπ ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ 

πνπ θπθινθνξνχλ νη επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ ΠΔΒΔΘ. 

 Ζ αμηνπνίεζε εθδειψζεσλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ππέξ ηεο θαηαλάισζεο αιιαληηθψλ θαη 

πξντφλησλ επεμεξγαζίαο θξέαηνο. 

 Ζ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη ε βειηίσζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θαηαλαισηή 

ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ πνηνηηθή ππεξνρή ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ. 

Δίλαη απηνλφεην φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ζηελ 

πξάμε ηεο ζεκαληηθήο απηήο γηα ηνλ θιάδν καο δηαδηθαζίαο, είλαη ε επξχηεξε 

δπλαηή ζπκκεηνρή φισλ θαη ε απνδνρή ηεο απφ φια ηα κέιε. 

Κέζα απφ επηιεγκέλεο εθδειψζεηο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη απφ ελέξγεηεο 

δεκνζηφηεηαο, αλαθνηλψζεηο ηχπνπ θιπ. ζα επηδησρζεί ε αχμεζε ηεο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ ΠΔΒΔΘ. 

Ζ πξνζερήο θάζε ηεο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα απεπζχλεηαη 

πξνο ηνλ θαηαλαισηή, κέζα απφ κία ζηνρεπκέλε θακπάληα κε ζθνπφ ηελ αχμεζε 

ηεο θαηαλάισζεο. 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ Πήκαηνο απηνχ, επηδηψθεηαη έλα 

φθεινο γηα φινπο ηνπ εκπιεθφκελνπο ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο – θαηαλάισζεο 

πνηνηηθψλ πξντφλησλ.  

Ππγθεθξηκέλα :  

α)  Ν ΠΔΒΔΘ ζα απνδείμεη φηη δηαδξακαηίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ππνζηήξημεο 

θαη βνήζεηαο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα πξνψζεζεο 

ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

β)  Νη επηρεηξήζεηο πνπ ήδε είλαη κέιε ηνπ ΠΔΒΔΘ αιιά θαη φζεο λέεο εγγξαθνχλ 

σο κέιε, ζα έρνπλ ιφγν λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη έρνπλ φθεινο απφ ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Πχλδεζκν, δηφηη απηή ηνπο πξνζδίδεη θχξνο θαη 
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αμηνπηζηία ελψ ηαπηφρξνλα ΄΄ζθξαγίδεη΄΄ ηελ πνηνηηθή ππεξνρή ησλ 

πξντφλησλ ηνπο. 

γ) Ρν θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζα λνηψζεη ζηγνπξηά θαη εκπηζηνζχλε αγνξάδνληαο 

πξντφληα κε ηελ ζθξαγίδα ΠΔΒΔΘ θαη ζα ηα πξνηηκά απφ ηα άιια (π.ρ. 

εηζαγφκελα). 

Αλακθίβνια, πξφθεηηαη γηα έλα δχζθνιν εγρείξεκα. κσο, κέζα ζηηο δχζθνιεο 

εκέξεο πνπ φινη βηψλνπκε απφ ηνπο ακείιηθηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο, ε ζπιινγηθή 

απηή πξνζπάζεηα, θαίλεηαη σο ε κφλε ιχζε ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ θιάδνπ καο. 

Ππληζηνχκε αλεπηθχιαθηα λα ελζέηεηε ην Πήκα Κέινπο ΠΔΒΔΘ ζε θάζε ζαο 

επηθνηλσλία (πξντφληα, έληππα, πξνζπέθηνπο, site, ηηκνιφγηα πψιεζεο θιπ.) 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ζχληνκα ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αλαγλσξηζηκφηεηα. 

Δπειπηζηνχκε φηη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ καο, ζα πηνζεηήζεη ηελ 

ζεκαληηθή απηή πξσηνβνπιία ε νπνία ζα πξνβάιιεη ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ θαη 

ζα πξνζδψζεη θχξνο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Ξαξαθαινχκε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε ηνπ Πήκαηνο λα 

ελεκεξψλνπλ ηνλ ΠΔΒΔΘ γηα ηηο ζρεηηθέο ηνπο ελέξγεηεο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ 

ην επηθνηλσλνχλ.   

6.15. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος - ΕΔΟΚ 
Νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο Δζληθήο Γηεπαγγεικαηηθήο Νξγάλσζεο 

ηνπ ηνκέα θξέαηνο είραλ σο γλσζηφ μεθηλήζεη ζηηο αξρέο ηνπ 2001, κε 

πξσηνβνπιία ηνπ ΠΔΒΔΘ, θαη ζπκκεηείραλ ζε απηέο εθπξφζσπνη ηεο 

Νκνζπνλδίαο Σνηξνηξνθηθψλ Ππιιφγσλ Διιάδνο, ηνπ Ξαλειιήληνπ Ππλδέζκνπ 

Βηνκεραληθψλ Πθαγίσλ Θξέαηνο, ηνπ Ππλδέζκνπ Διιεληθψλ Βηνκεραληθψλ 

Εσνηξνθψλ, ηεο Ξαλειιήληαο Νκνζπνλδίαο Θαηαζηεκαηαξρψλ Θξενπσιψλ. 

Έθηνηε ην ζέκα είρε θαηά θαηξνχο επαλέιζεη, κε δχν ζπλαληήζεηο ζε εκεξίδεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ MEAT PLACE ζηελ Αζήλα 26/1/2011 θαη ζηε Θεζζαινλίθε 13/3/2011 

θαζψο θαη κε ηελ ππνζηήξημε θαη παξνπζία ηνπ ηέσο πξνέδξνπ ηνπ ΔΙΝΓΑΘ 

θαζ. Αλδξ. Γεσξγνχδε, ρσξίο σζηφζν λα ππάξμεη ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα.  

Ρε ζθπηάιε δηεξεχλεζεο ηεο δπλαηφηεηαο ζχζηαζεο Γηεπαγγεικαηηθήο 

Νξγάλσζεο Θξέαηνο αλέιαβε ν ηέσο θππνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Ρξνθίκσλ θ. Αζηέξηνο Ονληνχιεο ν νπνίνο παξεπξέζεθε θαη ζπληφληζε κε 

ηδηαίηεξε θαηάξηηζε θαη ελδηαθέξνλ ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25/1/2012 ζην 

πΑΑΡ. Νη εθινγέο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 2012 θαη ε εθινγή ηεο λέαο 

Θπβέξλεζεο καο νδήγεζαλ ζε λέεο πξνζπάζεηεο.  

Έηζη, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 1νπ Forum Διιελνγαιιηθήο Ππλεξγαζίαο 

ζηελ Θηελνηξνθία, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ  Ρεηάξηε 10 Νθησβξίνπ 

2012  ζην Μελνδνρείν SOFITEL  ππφ ηελ αηγίδα ηεο «SOPEXA HELLAS», 

επηβεβαηψζεθε  γηα άιιε κία θνξά απφ φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο νξγαλψζεηο σο 
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επηηαθηηθή ε αλάγθε λα νινθιεξσζεί ε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

ίδξπζε «Γηεπαγγεικαηηθήο Νξγάλσζεο Θξέαηνο» θαη ζηελ ρψξα καο. 

Ν ΠΔΒΔΘ καδί κε άιιεο θιαδηθέο νξγαλψζεηο ηνπ ηνκέα, (Πχλδεζκνο Διιήλσλ 

Θηελνηξφθσλ, Έκπνξνη Θξέαηνο θαη Εψλησλ Εψσλ Καθεδνλίαο - Θξάθεο θαη 

Θεζζαιίαο, Έλσζε Βηνκεραληθψλ Πθαγείσλ Διιάδαο, Ξαλειιήληα Νκνζπνλδία 

Θαηαζηεκαηαξρψλ Θξενπσιψλ θιπ.)  ζπλαίλεζαλ ζηελ ίδξπζε ηεο 

«Γηεπαγγεικαηηθήο», απφ ηελ νπνία κφλν νθέιε κπνξνχκε λα απνθνκίζνπκε, θαη 

παξάιιεια ζα βνεζήζνπκε ηελ ρψξα καο λα ραξάμεη πνξεία αλάπηπμεο. 

Ξαξάιιεια ζπκθψλεζαλ φηη  είλαη ψξα λα αλαιάβνπκε πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν 

ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχζηαζεο ελφο θαηαζηαηηθνχ, πνπ ζα ζέζεη ηνπο θαλφλεο 

γηα λα μεθηλήζεη απηφο ν ζεζκφο πνπ φινη θξίλνπκε σο απαξαίηεην. 

Πην πιαίζην απηφ, ε Ξαλειιήληα Νκνζπνλδία Θαηαζηεκαηαξρψλ Θξενπσιψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Δκπφξσλ Θξέαηνο & Εψλησλ Εψσλ Καθεδνλίαο –

 Θξάθεο & Θεζζαιίαο, πξνζθάιεζε φιεο ηηο Νξγαλψζεηο ηνπ ηνκέα θξέαηνο, ζε 

ζπλεδξίαζε -ζπλάληεζε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ επφκελσλ βεκάησλ γηα ηελ 

ίδξπζε Γηεπαγγεικαηηθή Νξγάλσζε Θξέαηνο, ζηελ Θξεαηαγνξά ηεο 

Θεζζαινλίθεο (αίζνπζα Ππλειεχζεσλ) ηελ Θπξηαθή 18 Λνεκβξίνπ 2012. 

Πηελ ελ ιφγσ ζπλεδξίαζε, νη εθπξφζσπνη ησλ ηνκέσλ ηνπ θιάδνπ θξέαηνο πνπ 

παξεπξέζεθαλ απνθάζηζαλ ηελ άκεζε ίδξπζε θαη ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηεο Δζληθήο Γηεπαγγεικαηηθήο Νξγάλσζεο Θξέαηνο, κηα θη έρνπλ πεξάζεη πνιιά 

ρξφληα πξνζπάζεηαο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ζεζκνχ, φπνπ πξνεγήζεθαλ πνιιέο 

πξσηνβνπιίεο θνξέσλ, αξθεηά θαιέζκαηα παξαγφλησλ θαη άπεηξεο ψξεο 

ζπδεηήζεσλ.  

Έηζη, ζηηο 17/2/2013 ζπζηάζεθε ην Ξξνζσξηλφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κε Ξξφεδξν 

ηνλ θ. Διεπζέξην Γίηζα, Αληηπξφεδξν ηνλ θ. Θσκά  Σαξίζε, Γελ. Γξακκαηέα ηελ θα 

Γέζπνηλα Καθηξιή, Ρακία ηνλ θ. Σαξάιακπν Ξαληαδή θαη Κέινο ηνλ θ. Σξήζην  

Κπαξιηά.  

Ρν πξνζσξηλφ απηφ Γ.Π. ζα δηνηθήζεη ηελ νξγάλσζε κέρξη ηε ζχγθιηζε ηεο πξψηεο 

Γ.Π. θαηά ηελ νπνία ζα θπξσζεί ν νξηζκφο  ηνπ ηαθηηθνχ Γ.Π.  

Αθνινχζεζε ζεηξά ζπλαληήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληνληζηνχλ νη απαηηνχκελεο 

δηεξγαζίεο γηα ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ ηδξπηηθνχ Θαηαζηαηηθνχ, ηελ 

εμαζθάιηζε γξαθείσλ θαη ππνδνκήο, ηελ εμαζθάιηζε πφξσλ γηα ηελ δεκηνπξγία 

δηνηθεηηθήο ππνδνκήο, ηελ αλαγλψξηζή ηεο απφ ην πΑΑΡ. 

Πηηο 23/5/2013 ππνγξάθεθε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δζληθήο Γηεπαγγεικαηηθήο 

Νξγάλσζεο (ΛΞΗΓ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα – αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή 

εηαηξεία) κε ηελ επσλπκία «Δζληθή Γηεπαγγεικαηηθή Νξγάλσζε Θξέαηνο» θαη ζε 

ζπληνκνγξαθία «ΔΓΝΘ» θαη αθνινχζεζαλ φιεο νη απαξαίηεηεο θνξνηερληθέο 

ελέξγεηεο, βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ θαη απφθηεζεο ΑΦΚ θαη θιεηδαξίζκσλ 

απφ ηελ Δθνξία θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηηο 30/5/2013, ην θαηαζηαηηθφ θαηαρσξήζεθε 

ζηα βηβιία εηαηξεηψλ ηνπ Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ. 
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Πηελ παξνχζα Γηεπαγγεικαηηθή Νξγάλσζε ε παξαγσγή, ε κεηαπνίεζε θαη ε 

εκπνξία  εθπξνζσπνχληαη σο εμήο : 

α) ε παξαγσγή εθπξνζσπείηαη ηνλ Πχλδεζκν Διιεληθήο θηελνηξνθίαο θαη ηελ 

ΞΑΠΔΓΔΠ β) ε κεηαπνίεζε εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Πχλδεζκν Διιεληθψλ 

Βηνκεραληψλ Δπεμεξγαζίαο Θξέαηνο θαη ηελ Ξαλειιήληα Ππλνκνζπνλδία 

Θξενπσιψλ,  γ) ε εκπνξία απφ ηνλ Πχλδεζκν Διιεληθήο Θηελνηξνθίαο, ηελ 

ΞΑΠΔΓΔΠ ηνλ Πχλδεζκν Βηνκεραληψλ Δπεμεξγαζίαο Θξέαηνο ηελ Νκνζπνλδία 

Θξενπσιψλ θαη ηελ Έλσζε Δκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ εμαγνκέλνπ θαη 

εηζαγνκέλνπ θξέαηνο, ησλ νπνίσλ ηα κέιε ή ηα κέιε ησλ κειψλ ηνπο αζρνινχληαη 

κε ηελ παξαγσγή, κεηαπνίεζε θαη εκπνξία, αληηπξνζψπεπζε ηνπ θηελνηξνθηθνχ 

θξέαηνο θαη απνδεηθλχνπλ αληηπξνζσπεπηηθή εθπξνζψπεζε ηνπ πξντφληνο 

απηνχ.  

Έδξα ηεο ΔΓΝΘ νξίζζεθε ν Γήκνο Αζελαίσλ, νδφο Αξθαδίαο 26, Ακπειφθεπνη. 

Πθνπφο – Γξαζηεξηφηεηα – Κέζα 

Ζ Νξγάλσζε, ε νπνία ζπγθεληξψλεη δηα ησλ κειψλ ηεο, επαγγεικαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ αληηπξνζσπεπηηθή εθπξνζψπεζε ζηελ παξαγσγή, ζηελ κεηαπνίεζε 

θαη ζηελ εκπνξία ηνπ Θξέαηνο, δελ αζθεί θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα, δελ αζθεί 

ε ίδηα δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή κεηαπνίεζεο ή εκπνξίαο ηνπ πξντφληνο απηνχ 

θαη έρεη, σο ζθνπφ, ηελ αλάπηπμε θάζε δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη 

ζηελ νξζφηεξε ζπλεθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

Θξέαηνο, ζηελ δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ηνκέα, ψζηε λα βειηησζεί ε γλψζε θαη ε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, ηεο  

κεηαπνίεζεο θαη ηεο εκπνξίαο ηνπ πξντφληνο. 

Πθνπεχεη, επίζεο, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ησλ ζεζκψλ, 

ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πεξηβαιινληηθή θαη πνιηηηζηηθή 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ πξντφληνο  θαη ηελ ζπκβνιή ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή 

επλνψληαο, ηαπηφρξνλα, ηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ επαγγεικαηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ  θαηεγνξηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην Θξέαο. 

1. Δηδηθφηεξα, απνζθνπεί ζηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: 

α) Πηε ζπκβνιή, ζην ζρεδηαζκφ, ζηε δηακφξθσζε θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο  φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 

αθνξνχλ  ζην θξέαο θαη, γεληθφηεξα, ζηε ζεζκηθή ζηήξημε ηνπ ελ ιφγσ  πξντφληνο 

θαη ησλ παξαγψγσλ απηνχ ζηηο αγνξέο. 

β) Πηελ πξνάζπηζε, πξνψζεζε θαη εθπξνζψπεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ηνκέα 

απέλαληη ζην Θξάηνο, ηελ Δ.Δ., Γηεζλείο Νξγαληζκνχο θαη Ηδξχκαηα θαη ηελ 

επηδίσμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ δηαιφγνπ κε ηνπο θνξείο απηνχο θαη εηδηθφηεξα 

κε ην θξάηνο, ηνπ νπνίνπ απνηειεί ηνλ επίζεκν ζπλνκηιεηή γηα ην θξέαο θαη ησλ 

πξντφλησλ ηεο κεηαπνίεζεο απηνχ. 

γ) Πηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ ζεκάησλ θαη ζηελ πξνψζεζε ζχλαςεο ζπκθσληψλ 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή γηα νξηζκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθπξηαθψλ αλαγθψλ, ηδίσο κε ηελ 
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θαηάξηηζε δηεπαγγεικαηηθψλ ζπκθσληψλ ή θαλφλσλ δξάζεο ή δενληνινγίαο ή ηελ 

εθαξκνγή ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ, εθ΄  φζνλ απηέο δελ αληηβαίλνπλ ζηελ 

Δζληθή θαη Δλσζηαθή λνκνζεζία. 

δ) Πηε ζπκβνιή, ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ αγνξψλ κε δηαθάλεηα, 

θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ ζε πξνγξάκκαηα πνηνηηθήο βειηίσζήο ηεο  

θαη θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηεο δηάζεζήο ηεο. 

ε) Πηελ ελίζρπζε ησλ κέηξσλ, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ, ηδηαίηεξα κε 

ειέγρνπο,  ράξηλ ηεο πξνζηαζίαο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηελ 

νξζή δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνηφηεηαο, πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπο 

Νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο. 

ζη) Πηελ αλάπηπμε εξεπλψλ, βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ 

γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ, πνπ αληαπνθξίλνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο,  ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

θαηαλαισηψλ, ηδίσο, φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ζηελ πξνζηαζία 

ησλ εδαθψλ θαη πδάησλ θαη, γεληθά, ζηνλ ζεβαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

δ) Πηελ πξνψζεζε πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο, ηα νπνία ζα πξνζθέξνπλ ζηηο 

δηάθνξεο νκάδεο θαηαλαισηψλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαιχπηνληαο ηηο ζχγρξνλεο 

δηαηξνθηθέο ηνπο αλάγθεο, φπσο πρ  βηνινγηθά πξντφληα, ζήκαηα πνηφηεηαο θιπ.  

ε) Πηελ αλάιεςε δξάζεσλ, πνπ ζα έρνπλ, σο ζηφρν, ηελ δηεχξπλζε ηεο 

θαηαλάισζεο ησλ πξντφλησλ κέζσ ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο, ηφζν 

ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, εηδηθά κε ηελ αλάιεςε ή ζπκκεηνρή ζε 

πξνγξάκκαηα δξάζεο ρξεκαηνδνηνχκελα απφ εζληθνχο ή Δλσζηαθνχο πφξνπο, 

ζηελ ελεκέξσζε, ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθηθή ζεκαζία ησλ πξντφλησλ ζηελ πγεία 

ησλ θαηαλαισηψλ. 

ζ) Πηε ζπγθέληξσζε θαη ζπλεξγαζία ζε κφληκε βάζε ησλ δηαθφξσλ 

επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ ηνκέα, ζηε δηαξθή ελεκέξσζή ηνπο γχξσ απφ ηηο 

εμειίμεηο ζε Δζληθφ, Δλσζηαθφ  θαη Γηεζλέο επίπεδν, ζηελ ελζάξξπλζε γηα θάζε 

είδνπο ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ, πνπ ζα 

θαζνξίδεη θαη ζα θαηνρπξψλεη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. 

η) Πηε ζηήξημε ελεξγεηψλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο ηνπ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο ηνκέα, ζηε δηαθάλεηα θαη ζεκηηή 

δηαρείξηζε ησλ αγνξψλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεκαζίαο ησλ πξντφλησλ, 

ζην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο. 

ηα) Πηελ ππνζηήξημε δξάζεσλ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηνπ Διιεληθνχ Θξέαηνο, 

κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ηεο έξεπλαο αγνξψλ, ηεο 

γεπζηηθήο ηνπ ηδηαηηεξφηεηαο, ιφγσ ηεο εθηξνθήο ησλ δψσλ, ηεο επεμεξγαζίαο 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ηεο δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ, εκεξίδσλ θ.ιπ. 

ηβ) Πηελ ελίζρπζε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πνηνηηθψλ πξντφλησλ, πξντφλησλ 

νινθιεξσκέλεο παξαγσγηθήο δηαρείξηζεο, εηδηθψλ πηζηνπνηεκέλσλ παξαγσγηθψλ 

πξνηχπσλ, πξνψζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο επηζήκαλζεο ησλ πξντφλησλ κε βάζε ηηο 

πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη νλνκαζίεο, ηηο ελδείμεηο θαηαγσγήο θαη ηππηθφηεηαο 
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ησλ πξντφλησλ, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ παξαγσγψλ, 

θαζψο θαη ηεο εμάιεηςεο ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ. 

ηγ) Πηελ ελίζρπζε ηεο δηαηξνθηθήο αζθάιεηαο κε ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ζην πιαίζην ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. 

ηδ) Πηελ εθαξκνγή κεζφδσλ θαη κέζσλ θαη δηνξγάλσζεο εθπαηδεπηηθψλ ελεξγεηψλ, 

γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ. 

ηε) Πηελ πξναγσγή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπληζηνχλ ηηο 

δηεπαγγεικαηηθέο ζρέζεηο  ζπλεξγαζίαο πνπ ζα απνζθνπεί ηδηαίηεξα ζηε ζχλαςε 

δηεπαγγεικαηηθψλ ζπκθσληψλ, ζπκβάζεσλ θαη ζπκβνιαίσλ. 

ηαλ επηηεπρζεί ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εζληθψλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ 

κειψλ,  ην θάζε κέινο πξέπεη λα ηελ  εθηειέζεη ζην κέξνο πνπ ην αθνξά θαη λα 

εμαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ κειψλ απηνχ. 

ηζη) Πηε ζηελφηεξε ζχλδεζε ησλ δηεπαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ, νξγαλψλνληάο ηεο 

ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ Γεκνζίσλ Αξρψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ αγνξψλ, απνζθνπψληαο ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, 

ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηελ πξνψζεζε ζηηο αγνξέο. 

ηδ) Πηελ επηδίσμε ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πξψηεο χιεο ησλ πξντφλησλ  

(θαλφλεο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ). 

ηε) Ιήςε κέηξσλ ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ παξαγσγήο, πνπ απαηηνχλ νη 

ελσζηαθνί  θαλνληζκνί θαη ε εζληθή λνκνζεζία γηα ηα πξντφληα. 

ηζ) Πηελ ελζάξξπλζε ζπλεξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηθψλ, νη νπνίεο δξνχλ ζηελ 

πεξηθέξεηα θαη θιαδηθψλ Νξγαλψζεσλ. 

ηη) Ζ ππεξάζπηζε θαη πξνψζεζε ησλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ ησλ γεσξγηθψλ θαη ησλ 

βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο νηθνηερλίαο  θαη ηνπ εκπνξίνπ ζηνλ ηνκέα   

ηνπ θξέαηνο, κέζα απφ ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα  ησλ κειψλ  ηεο Νξγάλσζεο. 

ηθ)  Ζ Νξγάλσζε κπνξεί  λα επηδηψμεη  κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε λα πξνβιεθζεί ε 

απφζπαζε ππαιιήισλ ηνπ θξάηνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα πξαθηηθή 

εμάζθεζε  ζηε  δηεπαγγεικαηηθή ή λα πξνζθέξνπλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπο, 

γηα ηελ βνήζεηα ηνπ ηνκέα. Αληίζηνηρα κπνξεί λα ηζρχζεη  γηα  θνηηεηέο ή 

ζπνπδαζηέο  λα θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο εμάζθεζε, θαη λα  βνεζήζνπλ 

ζπγρξφλσο ην έξγν ηεο δηεπαγγεικαηηθήο, θαη ζηελ γλψζε ηεο πγεηνχο πξνψζεζεο 

ηνπ πξντφληνο θαη ζηελ γλψζε γηα ηελ επηδίσμε ηεο  δηαθάλεηα ζηελ  αγνξάο. 

Δπίζεο  γηα  ηνπο  πφξνπο  κηαο δηεπαγγεικαηηθήο κπνξεί λα επηδησρζεί  κε 

λνκνζεηηθή ξχζκηζε  λα πξνβιεθζεί φηη ηα πξφζηηκα ή κέξνο ησλ πξνζηίκσλ πνπ 

επηβάιινληαη ζηνπο παξαβάηεο ηνπ ηνκέα, λα πεξηέξρεηαη ζην ηακείν ηεο Γ.Ν. 

Δπίζεο έλα κέξνο απφ έζνδα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηεπαγγεικαηηθέο ζπκθσλίεο.  

ηι ) Ζ πινπνίεζε θνηλψλ δξάζεσλ, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζην δεκφζην 

ζπκθέξνλ θαη  ζπλάδνπλ κε ηνπο θαλφλεο ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο γηα ηελ 

δηαθάλεηα ησλ αγνξψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, 

αιιά θαη ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ηνπ θξέαηνο. 
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2. Ρα αλσηέξσ ζα επηηεπρζνχλ κε: 

α) Ρελ εθπφλεζε νινθιεξσκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο νξγάλσζεο ηνπ 

ηνκέα, ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηάο ηνπ, 

πξνβνιήο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ. 

β) Ρε δηελέξγεηα εξεπλψλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο, ηεο 

κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ. 

γ) Ρε δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ, ηε ζχληαμε  κειεηψλ αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ, νη 

νπνίνη δηαηίζεληαη ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο ζηφρνπο, φπσο θάζε είδνπο 

επηρνξεγήζεηο θ.ιπ. 

δ) Ρε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, εξγαζηεξηαθψλ 

πεηξακάησλ θαη αλάπηπμεο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζην πιαίζην ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ. 

ε) Ρνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο κεηαμχ 

ηνπο ζπλεξγαζίαο. 

ζη) Ρε ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο θαη επηηξνπψλ, γηα ηελ κειέηε θαη εηζήγεζε 

ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηα πξντφληα. 

δ) Ρελ ππνβνιή αηηεκάησλ, πξνηάζεσλ θαη ππνδείμεσλ πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο, 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο Νξγάλσζεο, κε ζεβαζκφ ηφζν ζην εζληθφ φζν θαη 

ζην ελσζηαθφ δίθαην. 

ε) Ρελ ζπκκεηνρή ζε εζληθά θαη δηεζλή ξγαλα θαη Νξγαλψζεηο ηα νπνία άκεζα ή 

έκκεζα πξνσζνχλ ηα επξχηεξα ζπκθέξνληα ηνπ θιάδνπ.  

ζ) Ρελ θαηάξηηζε θσδίθσλ δενληνινγίαο θαη νξζήο πξαθηηθήο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ 

παξαγσγή, κεηαπνίεζε, εκπνξία ηνπ Θξέαηνο θαη ζηελ ππνρξεσηηθή πηνζέηεζή 

ηνπο απφ ηα κέιε ηεο. 

η) Ρελ δηνξγάλσζε θάζε είδνπο κνξθσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ ησλ κειψλ ηεο Γ.Ν ηδίσο δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα, εθδφζεηο 

εληχπσλ, εθδειψζεηο, επηζθέςεηο ζε πεξηνρέο παξαγσγήο ηνπ Θξέαηνο. Ζ 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε, πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, δηφηη κφλνλ έηζη 

απνθεχγνληαη νη θάζε είδνπο ζηξεβιψζεηο. Ζ επηδίσμε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

δξάζεσλ απηψλ απφ ην θξάηνο θαη ηελ επξσπατθή έλσζε, αθνχ νη 

ρξεκαηνδνηήζεηο απηέο είλαη λφκηκεο θαη επηβαιιφκελεο. Κε γλψκνλα ηνχην ε Γ.Ν. 

πξέπεη λα επηδηψμεη ηελ εγγξαθή ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ αξκνδίσλ 

πνπξγείσλ ή Φνξέσλ  ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. 

ηα) Ρελ έθδνζε πεξηνδηθνχ κέζα απφ ην νπνίν ζα πξνσζνχληαη ζέκαηα ηνπ 

θιάδνπ, δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ζπλερνχο πιεξνθφξεζεο ησλ κειψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ. Ζ επηδίσμε επηζθέςεσλ ζε άιιεο ρψξεο, γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηεο γλψζεο. 

ηβ) Ρε δεκηνπξγία ζηνπο θφιπνπο ηεο θαη ηε δηαρείξηζε δηεπαγγεικαηηθψλ ηακείσλ, 

ησλ νπνίσλ νη πφξνη ζα πξννξίδνληαη γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηεο 

Νξγάλσζεο. 
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Πηηο 5 Φεβξνπαξίνπ 2014, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο ΔΓΝΘ, ε 1ε 

Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζή ηεο, κε βαζηθφ ζέκα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ βαζκνχ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηεο Δζληθήο Γηεπαγγεικαηηθήο Νξγάλσζεο Θξέαηνο 

(ΔΓΝΘ), πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αίηεζεο θαη αλαγλψξηζήο ηεο 

απφ ην ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, σο ε πξψηε Γηεπαγγεικαηηθή Νξγάλσζε ζηνλ ηνκέα ηνπ θξέαηνο ζηε 

ρψξα καο.  

Ν πξφεδξνο ηεο ΔΓΝΘ θ. Διεπζέξηνο Γίηζαο παξνπζηάδνληαο ηνλ απνινγηζκφ ηεο 

κέρξη ζήκεξα δξάζεο ηνπ πξνζσξηλνχ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αλέθεξε πσο κε 

βάζε ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηα Κέιε πνπ απαξηίδνπλ ηεο ΔΓΝΘ θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη Δπαγγεικαηηθέο Νξγαλψζεηο – Πχλδεζκνη ησλ Θηελνηξφθσλ, ησλ 

Αληηπξνζψπσλ Θξέαηνο, ηεο Βηνκεραλίαο Δπεμεξγαζίαο Θξέαηνο θαη ησλ 

Θξενπσιψλ, αληηπξνζσπεχνπλ ζε εζληθφ επίπεδν δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο, 

κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 75%, ήηνη ζπγθεληξψλνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηα απαηηνχκελα 2/3 πνπ απαηηεί ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα γηα 

ηελ ηειηθή αλαγλψξηζε. 

Ωζηφζν, επηζπκία φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ είλαη λα πιαηζηψζνπλ ηελ 

ΔΓΝΘ θαη άιιεο αληίζηνηρεο Νξγαλψζεηο θαη Πχλδεζκνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκέα Θξέαηνο, πξνθεηκέλνπ λα αθνχγεηαη ε θσλή φισλ θαη νη απνθάζεηο 

λα εθθξάδνπλ ην ζχλνιν. 

Πηε ζπλέρεηα, ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα φπσο ε εθαξκνγή ARTEMIS γηα ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή ηζνδπγίσλ θξέαηνο, νη επαθέο κε ηνλ ΔΙΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ θαη 

ην ΞΑΑΡ θαη απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε δξάζεσλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο ηνπ θξέαηνο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ  Ξάζρα κε ηελ δηαθίλεζε ακλνεξηθίσλ. 

Ν πξφεδξνο θ. Γίηζαο παξνπζίαζε ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΓΝΘ γηα λα 

θαιπθζνχλ ηα πξψηα έμνδα δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο απφ Φνξέα, έσο φηνπ γίλεη 

εθηθηφ λα ζεζκνζεηεζνχλ νη εηζθνξέο ησλ κειψλ. Δπίζεο θαηαηέζεθαλ νη απφςεηο 

απφ ηα κέιε γηα ηνλ ηξφπν κφληκεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΔΓΝΘ απφ πφξνπο ησλ 

κειψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθίλεζε ηνπ θξέαηνο. 

Νη εθπξφζσπνη ησλ Φνξέσλ – Κειψλ ηεο ΔΓΝΘ, νκφθσλα δήισζαλ ηελ πξφζεζή 

ηνπο γηα κηα εηιηθξηλή θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε γλψκνλα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ θιάδνπ απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ θαηαλάισζε, ηελ ελίζρπζε ησλ δνκψλ 

ειέγρνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Δπίζεο, παξνπζηάζζεθε ην πξνηεηλφκελν ζρέδην νξγαλνγξάκκαηνο ηεο ΔΓΝΘ ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη θαη επηκέξνπο κφληκεο Δπηηξνπέο Ξαξαγσγήο, Έξεπλαο θαη 

Αλάπηπμεο Ξξνψζεζεο, Δκπνξίαο θιπ. Ρα κέιε δέρηεθαλ ην νξγαλφγξακκα θαη 

απνθάζηζαλ ηελ νινθιήξσζή ηνπ βήκα – βήκα. 

Ρέινο, πξνζδηνξίζζεθε γηα ηηο αξρέο Καΐνπ ε Δθινγηθή  Γεληθή Ππλέιεπζε ε νπνία 

θαη ζα εθιέμεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΔΓΝΘ γηα ηελ ηξηεηία 2014 – 2017. 

Πεκεηψλνπκε φηη ε ίδξπζε Νξγαληζκψλ εθ κέξνπο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, δελ έθεξε ηελ πνιππφζεηε ψζεζε θαη αλάπηπμε ζηελ 
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Διιεληθή θηελνηξνθία, νχηε έδσζε ιχζεηο ζηα ζνβαξά επαγγεικαηηθά 

πξνβιήκαηα ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ θιάδν ηνπ θξέαηνο, ζην βαζκφ πνπ ζα 

επηζπκνχζαλ νη ίδηνη θαη ζα είρε φθεινο ε Διιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία. 

Αηζηνδνμνχκε φηη ε Δζληθή Γηεπαγγεικαηηθή Νξγάλσζε Θξέαηνο ζα αγγίμεη ζε 

βάζνο ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ θιάδν αλαδεηψληαο ιχζεηο θαη κέηξα πνπ 

ζα θέξνπλ απνηέιεζκα. 

πελζπκίδνπκε φηη ν ΠΔΒΔΘ έρεη εγθξίλεη ηφζν κε απνθάζεηο ηνπ Γ.Π. ηνπ φζν θαη 

κε αληίζηνηρεο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεψλ ηνπ απφ ην 2001 κέρξη θαη 

πξφζθαηα (πέξπζη) ηελ ζπκκεηνρή ηνπ σο ηδξπηηθφ κέινο ζηελ ππφ ίδξπζε Δζληθή 

Γηεπαγγεικαηηθή Νξγάλσζε Θξέαηνο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζπκκεηείρε  ελεξγά 

(θπξίσο δηα ηνπ Δληεηαικέλνπ Ππκβνχινπ θ. Γ. Νηθνλφκνπ) ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο 

δηεξεπλεηηθέο ζπλεδξηάζεηο. 

6.16. Εξαγωγές στη Ρωσική Ομοσπονδία – Σελωνειακή Ένωση 
Κεηά ηελ πξνζσξηλή απαγφξεπζε ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο καο πξνο ηελ 

Ρεισλεηαθή Έλσζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013, ε Γ/λζε Θηεληαηξηθήο Γεκφζηαο γείαο 

πξνγξακκάηηζε έλα ζρέδην ελεξγεηψλ πξνθεηκέλνπ λα αξζεί, ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ε ελ ιφγσ απαγφξεπζε. 

Κία απφ ηηο ελέξγεηεο ήηαλ θαη ε δηνξγάλσζε ζεκαηηθψλ εκεξίδσλ αλά θαηεγνξία 

πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο, δειαδή πξντφληα ηρζπνθαιιηέξγεηαο, 

γαιαθηνθνκηθά, πξντφληα θξέαηνο. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηα πξντφληα κε βάζε ην 

θξέαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2 εκεξίδεο, ζε 

Αζήλα (31 Νθησβξίνπ 2013 ζην θηήξην 

ηνπ ΝΞΔ) θαη Θεζζαινλίθε (7 Λνεκβξίνπ 

2013), ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ 

επηρεηξήζεηο πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ 

παξακνλήο ζηνλ θαηάινγν ηεο Οσζηθήο 

Νκνζπνλδίαο θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ 

ζέινπλ λα εληαρζνχλ ζε απηφλ. 

Πθνπφο ησλ εκεξίδσλ ήηαλ ε 

παξνπζίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο ηεο Ρεισλεηαθήο Έλσζεο θαη ελφο 

«πηινηηθνχ» ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, κε ην νπνίν ζα είλαη δπλαηή ε ηεθκεξίσζε 

ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη εμαγσγέο πξνο ηελ Ρεισλεηαθή Έλσζε. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο, ζηειέρε ηεο Θηεληαηξηθήο Γεκφζηαο γείαο ηνπ 

πΑΑΡ παξνπζίαζαλ ηελ Οσζηθή λνκνζεζία, ελψ απφ πιεπξάο ΠΔΒΔΘ, ην κέινο 

ηεο Ππκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Ρερληθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ – ΠΔΡΔ, θνο Ινπθάο 

Ρζηαπάξαο, παξνπζίαζε ηνλ νδεγφ γηα ηελ εληαία (απφ φιεο ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο 

πνπ ζα ζέινπλ λα εμάγνπλ) πξνζαξκνγή ηνπ ISO 22000 θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Οσζηθήο λνκνζεζίαο. 
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Ν ελ ιφγσ νδεγφο δηαηίζεηαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ, 

έλαληη ζπκβνιηθνχ πνζνχ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηα έμνδα ηεο επίπνλεο - 

ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο εθπφλεζήο ηνπ.  

Πε ζπλέρεηα ησλ πνιχκελσλ  πξνζπαζεηψλ ηεο ειιεληθήο πιεπξάο θαη εηδηθφηεξα 

ηνπ ππνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 

Ξέκπηε 13 Φεβξνπαξίνπ 2014, ζπλάληεζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Ρξνθίκσλ θ. Αζαλάζηνπ Ρζαπηάξε κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο Φπηνυγεηνλνκηθήο 

θαη Θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο ηεο Οσζηθήο Νκνζπνλδίαο, θ. Sergey Dankvert θαη 

αληηπξνζσπεία ηερληθψλ ζπκβνχισλ. 

Πηε ζπλάληεζε παξεπξέζεζαλ απφ ειιεληθήο πιεπξάο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Αγξνηηθήο Ξνιηηηθήο θαη Γηεζλψλ Πρέζεσλ ηνπ πνπξγείνπ θ. Κειάο, θαζψο θαη 

ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ηφζν απφ ην πΑΑΡ, φζν θαη απφ ην πνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ. 

Απφ Οσζηθήο πιεπξάο παξεπξέζεζαλ, πέξαλ ηνπ επηθεθαιήο ηεο Οσζηθήο 

ππεξεζίαο, ν Οψζνο Ξξέζβεο ζηελ Διιάδα θ. Vladimir Chkhikvishvili θαη κεγάινο 

αξηζκφο ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ. 

Ζ ζπλάληεζε, έγηλε ζε εμαηξεηηθά γφληκν θιίκα ηφζν ζε ηερληθφ, φζν θαη ζε 

πνιηηηθφ επίπεδν θαη δξνκνινγήζεθαλ νη δηεξγαζίεο γηα ηελ άκεζε άξζε ησλ 

εμαγσγηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Ππγθεθξηκέλα, ε Οσζηθή πιεπξά έθαλε δεθηέο ηηο πθηζηάκελεο επηζεσξήζεηο ηεο 

αξκφδηαο θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Διιεληθνχ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη άξεη άκεζα ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ εμαγσγψλ γηα 

ηηο πξνυπάξρνπζεο ζηνλ εγθεθξηκέλν θαηάινγν επηρεηξήζεηο γαιαθηνθνκηθψλ, 

ςαξηψλ θαη πξντφλησλ κεηαπνίεζεο θξέαηνο. Δλψ, ηαπηφρξνλα απνδέρζεθε ηε 

δηεχξπλζε ηνπ θαηαιφγνπ θαη κε λέεο επηρεηξήζεηο κφιηο πξαγκαηνπνηεζνχλ νη 

απαξαίηεηεο επηζεσξήζεηο εληφο ησλ επφκελσλ δχν κελψλ. 

Θαηά ηε ζπλάληεζε ζπδεηήζεθε, επίζεο, ην ζεκαληηθφ δήηεκα ησλ εκπνξηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ Δ.Δ απφ ηα εμαγσγηθά εκπφδηα ζην ρνηξηλφ θξέαο, 

ιφγσ ησλ θξνπζκάησλ ηεο Αθξηθαληθήο Ξαλψιεο ησλ ρνίξσλ, ζέκα πνπ ζα 

απαζρνιήζεη θαη ην πξνζερέο Ππκβνχιην πνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Αιηείαο, ζηηο 

Βξπμέιιεο. 

Ν πνπξγφο, σο Ξξνεδξεχσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Ππκβνπιίνπ, έζεζε ππ‘ φςηλ ηνπ 

θνπ Dankvert ηηο έληνλεο αλεζπρίεο ησλ Θξαηψλ-Κειψλ θαζψο θαη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηεο Δ.Δ. γηα ηελ εμέιημε ηνπ δεηήκαηνο θαη επεζήκαλε ηε 

ζπνπδαηφηεηα εμεχξεζεο άκεζεο ιχζεο ελψ δηαπηζηψζεθε, απφ θνηλνχ, ε 

αλαγθαηφηεηα γφληκνπ δηαιφγνπ κεηαμχ Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη Ρεισλεηαθήο 

Έλσζεο Οσζίαο- Ιεπθνξσζίαο- Θαδαθζηάλ,  πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

απνηειεζκαηηθή δηεπζέηεζή ηνπ. 

Κε ηελ επθαηξία ηεο ζπλάληεζεο ν πνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Ρξνθίκσλ θ. Αζαλάζηνο Ρζαπηάξεο δήισζε: «νη πνιχκελεο πξνζπάζεηεο ηεο 
Θπβέξλεζεο θαη εηδηθφηεξα, ηφζν ηνπ πΑΑΡ, φζν θαη ηνπ πνπξγείνπ 
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Δμσηεξηθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εμαγσγψλ ησλ ειιεληθψλ αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ πξνο ηε Οσζηθή αγνξά θαη ηψξα θαη ηελ αγνξά πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 
Ρεισλεηαθή Έλσζε Οσζίαο- Ιεπθνξσζίαο- Θαδαθζηάλ ζηέθζεθαλ κε επηηπρία, 
δεκηνπξγψληαο κεγάιεο πξννπηηθέο εμαγσγψλ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ 
Θπβέξλεζε ηεο Οσζίαο θαη ηνλ αξκφδην θππνπξγφ θ. Dankvert γηα ηνλ 
επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν θαη ην θηιηθφ πλεχκα ζπλεξγαζίαο». 

Νη ζπλαληήζεηο ζπλερίζηεθαλ ηελ Ξαξαζθεπή 14 Φεβξνπαξίνπ 2014, κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ. Απφ πιεπξάο ΠΔΒΔΘ παξεπξέζεζαλ νη 

θ.θ. Πηέιηνο Πθαξίκπαο θαη Θξαζχβνπινο Καιεδάο.  

6.17.  Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci   
Κε επηηπρία, νινθιεξψζεθε ην πξφγξακκα «Improving the fermented Meat 

products sector via Training on Innovation in Products, Processes & Safety 

management», κε ην αθξσλχκην ―MEAT TIPS» πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην Ξξφγξακκα Αλάπηπμεο Θαηλνηνκίαο 

Leonardo da Vinci κέζσ ηνπ Δθηειεζηηθνχ Νξγαληζκνχ Δθπαίδεπζεο, 

Νπηηθναθνπζηηθψλ Θεκάησλ θαη Ξνιηηηζκνχ (EACEA). 

Ρν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα άξρηζε ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2010 θαη ην θπζηθφ ηνπ 

αληηθείκελν νινθιεξψζεθε ζηηο 31 Καξηίνπ 2013. 

Πθνπφο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθά κε ηα δπκνχκελα πξντφληα κε βάζε ην θξέαο, απφ 

ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Νπγγαξία ζηελ Διιάδα. 

Πην πιαίζην ηνπ έξγνπ «MEAT TIPS»: 

1. Αλαπηχρζεθε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ θαιχπηεη ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο : 

 Κηθξνβηνινγία δπκνχκελσλ πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο θαη θαιιηέξγεηεο 

νμπγαιαθηηθψλ βαθηεξίσλ. 

 Λέεο ηερλνινγίεο ζηε βηνκεραλία αιιαληηθψλ (παξαγσγή, επεμεξγαζία, 

ζπζθεπαζία). 

 Αξρέο Δθαξκνγήο HACCP ζε δπκνχκελα πξντφληα κε βάζε ην θξέαο. 

 Ν ξφινο ηεο θαηλνηνκίαο σο κέζν γηα ηε βειηίσζε ηνπ θιάδνπ ησλ 

αιιαληηθψλ θαη ησλ πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο 

 Δπηζθφπεζε ησλ Ξξνηχπσλ Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο ησλ Ρξνθίκσλ. 

2. Γεκηνπξγήζεθαλ ηξία (3) δηαθνξεηηθά «παθέηα» εξγαζίαο κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

3. Νινθιεξψζεθε ε κεηάθξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηηο ηέζζεξηο γιψζζεο 

ησλ εηαίξσλ. 

4. Αλαπηχρζεθαλ εθπαηδεπηηθέο νδεγίεο ζηηο αληίζηνηρεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 

5. Γεκηνπξγήζεθε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα e-learning γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

6. Γεκηνπξγήζεθε ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο http://www.meattips.gr 
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7. Ξξαγκαηνπνηήζεθε ε δηάδνζε θαη ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην 

πξφγξακκα. 

8. Νινθιεξψζεθαλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη ζηηο ηέζζεξηο (4) 

Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην έξγν. 

Δηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ «Meat Tips» δηνξγαλψζεθαλ απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Ρ. ζε 

Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε ηξία (3) πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κε ζέκα ηνλ Δπίζεκν 

έιεγρν ζηνλ ηνκέα ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαζθεπαζκάησλ θξέαηνο, θηκά θαη 

πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο. Νη εθπαηδεπφκελνη θαηαξηίζηεθαλ ζε ζέκαηα 

λνκνζεζίαο θαη επηζήκνπ ειέγρνπ θαη ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ζηηο 

θαηλνηνκίεο ζηνλ ρψξν ησλ δπκνχκελσλ αιιαληηθψλ. 

Ν ΠΔΒΔΘ, ήηαλ έλαο απφ ηνπο Έιιελεο εηαίξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Διιήλσλ Σεκηθψλ – ΔΔΣ – ζπλδηνξγάλσζαλ ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, 3 εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα κε ζέκα «Επκνχκελα 

Ξξντφληα Θξέαηνο: Αξρέο κηθξνβηνινγίαο, δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο θαη 

εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ». 

Ρα ζεκηλάξηα απεπζχλνληαλ ζε απφθνηηνπο ζρνιψλ επηζηήκεο ή/θαη ηερλνινγίαο 

ηξνθίκσλ, βηνινγίαο, ρεκείαο πνπ επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε 

ζέκαηα κηθξνβηνινγίαο, λέσλ ηερλνινγηψλ επεμεξγαζίαο, δηαρείξηζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο θαζψο θαη εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ζε 

πξντφληα κε βάζε ην θξέαο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηδηαίηεξε επηηπρία ηελ 

Ξαξαζθεπή 1 Καξηίνπ θαη Πάββαην 2 Καξηίνπ 2013 ζηα γξαθεία ηεο ΔΔΣ ζηελ 

Αζήλα, ηελ Ξαξαζθεπή 8 Καξηίνπ θαη ην Πάββαην 9 Καξηίνπ 2013 ζηα γξαθεία 

ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Ξαξαζθεπή 29 Καξηίνπ 

θαη Πάββαην 30 Καξηίνπ 2013 ζηα γξαθεία ηεο ΔΔΣ. 

Νη ελδηαθεξφκελνη γηα ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν ηνπ έξγνπ http://www.meattips.gr θαη εάλ ην επηζπκνχλ λα 

εγγξαθνχλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα e-learning. 

Νη ελέξγεηεο δηάρπζεο ηνπ έξγνπ θαη αμηνπνίεζεο ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε απηνχ. 

6.18.  Τποέργο ΕΠΑ. Σομέας Ασφάλειας Σροφίμων 
Πην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο  «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε 2007-

2013» - ΔΠΞΑ ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Καηαξξχζκηζεο, πνέξγν «Ππιινγή 

ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη απνηχπσζε ηεο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο ζε 

επηιεγκέλνπο ηνκείο πνιηηηθήο», Ξξάμε «Αμηνιφγεζε ξπζκίζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

ηα κεγαιχηεξα δηνηθεηηθά βάξε ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο πνιηηηθήο» ε Ξξφεδξνο ηεο 

Νκάδαο Απηεπηζηαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ θα Καξία Βαξίλνπ, 

καο θάιεζε ζε ζπλάληεζε ζην πνπξγείν (Βαζ. Πνθίαο 15, Πχληαγκα) ηελ Ξέκπηε 

12/9/13 γηα ελεκέξσζε θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα ζεκαληηθφηεξα δηνηθεηηθά 

βάξε πνπ πξνμελνχληαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Ππλδέζκνπ καο,  ηα νπνία αθνξνχλ 

ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. 

http://www.meattips.gr/
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Πηελ ζπλάληεζε παξεπξέζεζαλ απφ ηελ Νκάδα Απηεπηζηαζίαο ζηνλ Ρνκέα 

Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ νη θα Καξία Βαξίλνπ, θ.  Αι. Γελεδάθνο, θα Γηνλπζία 

Πηεθαλίηζε, θαη απφ ηνλ ΠΔΒΔΘ νη θ.θ. Πη. Πθαξίκπαο, Ινπθάο Ρζηαπάξαο, Βηβή 

Πεθέξε, Σξ. Ξξνθαληφπνπινο, Γεκ. Γεσξγαληέιεο, Γ. Νηθνλφκνπ. 

Ζ ελ ιφγσ Νκάδα είρε νινθιεξψζεη ηελ θαηαγξαθή 104 λνκνζεηεκάησλ πνπ 

δηέπνπλ ηνλ Ρνκέα Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πιεξνθφξεζεο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελ ιφγσ λνκνζεζία θαη απέκελε ε δηακφξθσζε ησλ 

πξνηάζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ.  

Απφ ηνλ ΠΔΒΔΘ δεηήζεθαλ άκεζα απαληήζεηο ζην πην θάησ εξψηεκα :  

Ξνηεο είλαη νη ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο κε ην κεγαιχηεξν δηνηθεηηθφ θφζηνο ή 

είλαη νη πεξηζζφηεξν ελνριεηηθέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο 

ησλ ηξνθίκσλ, κε  

α) αλαθνξά ζε δηαδηθαζίεο θαη δηαηάμεηο θαη  

β) αλαθνξά ζην ζηάδην δξαζηεξηφηεηαο πνπ εληνπίδνληαη νη πεξηζζφηεξεο 

ππνρξεψζεηο κε κεγάιν δηνηθεηηθφ θφζηνο π.ρ. εγθαηάζηαζε/έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο, ιεηηνπξγία θιπ.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη Γηνηθεηηθά Βάξε πνπ ζπλδένληαη κε ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο 

είλαη :  

α) ε ππνρξέσζε γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξίαο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο – θνξείο 

θαη ινηπνχο απνδέθηεο θαη  

β) ε ππνρξέσζε ηήξεζεο πιεξνθνξίαο ζηα πιαίζηα δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ.  

Λα ζεκεησζεί φηη ε θαηαγξαθή θαη ε επηδίσμε κείσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ 

επηβαξχλζεσλ γίλεηαη παξάιιεια ζηνπο επφκελνπο 13 ηνκείο πνιηηηθήο (έλαο απφ 

ηνπο νπνίνπο είλαη ε Αζθάιεηα Ρξνθίκσλ). 

1. Φνξνινγηθφ δίθαην (ΦΞΑ) 

2. Δηήζηνη Ινγαξηζκνί / Δηαηξηθφ Γίθαην 

3. Γεκφζηεο Ππκβάζεηο 

4. Ρειεπηθνηλσλίεο 

5. Δλέξγεηα 

6. Ξεξηβάιινλ 

7. Γεσξγία θαη Γεσξγηθέο Δπηδνηήζεηο 

8. Αζθάιεηα Ρξνθίκσλ 

9. Αιηεία 

10. Φαξκαθεπηηθή λνκνζεζία 

11. Ρνπξηζκφο 

12. Δξγαζηαθφ Ξεξηβάιινλ / Δξγαζηαθέο Πρέζεηο 

13. Πηαηηζηηθέο 
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Γπζηπρψο δελ είρακε (κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή) σο ΠΔΒΔΘ ελεκέξσζε γηα ηελ 

αληίζηνηρε θαηαγξαθή απφ ηνπο άιινπο ηνκείο θαη θπξίσο απφ ηνλ ηνκέα 7 : 

Γεσξγία φπνπ κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε γξαθεηνθξαηηθέο θαη ινηπέο 

ππνρξεψζεηο πιεξνθφξεζεο γηα ζέκαηα ηζνδπγίσλ αγνξψλ θξέαηνο, 

θηεληαηξηθνχο ειέγρνπο θαηά ηελ εηζαγσγή, αιιεινθάιπςε ειέγρσλ, 

αδεηνδνηήζεηο, εγθξίζεηο θιπ.  

Θαηφπηλ κειέηεο ηνπ ζέκαηνο ηφζν απφ ηελ Ππκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Ρερληθψλ 

Δκπεηξνγλσκφλσλ – ΠΔΡΔ – ηνπ ΠΔΒΔΘ, θαζψο θαη απφ ην Γ.Π. εζηάιε ζηελ 

Ξξφεδξν ηεο Νκάδαο Απηεπηζηαζίαο ηνπ Ρνκέα Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ, ε 

παξαθάησ επηζηνιή / απάληεζή καο.  
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6.19.  Προσφορές super market 
Ππλερίζζεθε ε πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ 

θαηά δηαζηήκαηα αλαθνηλψλνπλ νη κεγάιεο αιπζίδεο super market γηα ηα 

αιιαληηθά θαη νξηζκέλα ηεκάρηα θξέαηνο, ηα νπνία θαη είλαη ελδεηθηηθά ησλ ηηκψλ 

πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ αγνξά. 

6.20. Ευρωπαϊκή μελέτη για τα αλλαντικά 
Πηηο αξρέο Καξηίνπ 2013, δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα κηα λέα επξσπατθή 

επηζηεκνληθή έξεπλα, πνπ ζπκπεξηέιαβε ζηνηρεία απφ πεξίπνπ κηζφ εθαηνκκχξην 

αλζξψπνπο ζε δέθα ρψξεο, θαηά κέζν φξν επί 13 ρξφληα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ηα ινπθάληθα, ην ζαιάκη, ην κπέηθνλ, ηα ράκπνπγθεξ θαη ηα άιια θφθθηλα 

επεμεξγαζκέλα θξέαηα θαίλεηαη λα απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν πξφσξνπ ζαλάηνπ.  

Νη εξεπλεηέο, κε επηθεθαιήο ηελ θαζεγήηξηα Πακπίλ Οφξκαλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

ηεο Επξίρεο, πνπ έθαλαλ ηε ζρεηηθή δεκνζίεπζε ζην ηαηξηθφ πεξηνδηθφ «BMC 

Medicine», ζχκθσλα κε ην BBC, ζπκπέξαλαλ φηη ε δηαηξνθή πνπ είλαη πινχζηα ζε 
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ηέηνηνπ είδνπο θξέαηα, ζπλδέεηαη κε θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, θαξθίλν θαη, ηειηθά, 

πξφσξν ζάλαην. Απφ ειιεληθήο πιεπξάο, ζηε κειέηε ζπκκεηείραλ ν αθαδεκατθφο 

Γεκήηξηνο Ρξηρφπνπινο (θαζεγεηήο επηδεκηνινγίαο ζηε Πρνιή Γεκφζηαο γείαο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ Σάξβαξλη), ε βηνπαζνιφγνο-δηαηξνθνιφγνο Αλησλία 

Ρξηρνπνχινπ θαη ε Αλδξνλίθε Λάζθα (επίθνπξε θαζεγήηξηα ζηελ Ηαηξηθή Πρνιή 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ). 

Πχκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο, ε αηηία κπνξεί λα είλαη ην αιάηη θαη νη άιιεο 

ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ παξαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ θξεάησλ. Απφ ηελ άιιε, ε κειέηε έδεημε φηη φζνη ηξψλε ηέηνηα 

θξέαηα, ηείλνπλ επίζεο λα ηξψλε ιηγφηεξα θξνχηα θαη ιαραληθά, λα θαπλίδνπλ, λα 

πίλνπλ πεξηζζφηεξν αιθνφι, λα είλαη ππέξβαξνη ή παρχζαξθνη, λα αζθνχληαη 

ιηγφηεξν ζσκαηηθά θαη γεληθφηεξα λα έρνπλ ζπλήζεηεο επηβιαβείο γηα ηελ πγεία 

ηνπο. 

Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ απνθάιπςε φηη φζνη έηξσγαλ πάλσ απφ 160 γξακκάξηα 

επεμεξγαζκέλνπ θξέαηνο ηε κέξα (δειαδή πεξίπνπ δχν ινπθάληθα θαη κηα θέηα 

κπέηθνλ) είραλ θαηά κέζν φξν 44% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πεζάλνπλ 

πξφσξα ζηε δηάξθεηα ησλ 13 εηψλ πνπ δηήξθεζε ε κειέηε, ζε ζρέζε κε φζνπο 

έηξσγαλ κφλν 20 γξακκάξηα επεμεξγαζκέλνπ θξέαηνο θαζεκεξηλά. Ππλνιηθά, φζν 

δηήξθεζε ε έξεπλα, πέζαλαλ πεξίπνπ έλαο ζηνπο 17 αλζξψπνπο ηνπ δείγκαηνο, νη 

10.000 απφ θαξθίλν θαη νη 5.500 απφ θαξδηά. 

«Ρν ζηακάηεκα ηνπ θαπλίζκαηνο είλαη πην ζεκαληηθφ απφ ην θφςηκν ηνπ θξέαηνο, 

αιιά ζα ζπληζηνχζα ζηνπο αλζξψπνπο λα κεηψζνπλ ηελ θαηαλάισζή ηνπ», 

δήισζε ε Οφξκαλ. πσο είπε, αλ φινη φζνη ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, έηξσγαλ ην 

πνιχ 20 γξακκάξηα επεμεξγαζκέλνπ θξέαηνο ηε κέξα, ην 3% ησλ πξφσξσλ 

ζαλάησλ ζα είραλ απνθεπρζεί. Απφ ηελ άιιε, πξφζζεζε, ιίγε θαηαλάισζε 

θφθθηλνπ θξέαηνο ρξεηάδεηαη, επεηδή πεξηέρεη βηηακίλεο θαη ζξεπηηθέο νπζίεο, φπσο 

ζίδεξν. 

Γηα λα πάξεη έλαο άλζξσπνο ηηο αλαγθαίεο πξσηεΐλεο, ππάξρνπλ δηάθνξεο άιιεο 

πεγέο, φπσο ην θνηφπνπιν, ην ςάξη, ηα φζπξηα θ.α. 

Κε αθνξκή ηε δεκνζίεπζε ηεο κειέηεο ν ΠΔΒΔΘ εμέδσζε ην παξαθάησ Γειηίν 

Ρχπνπ. 

 

 
 

Αζήλα, 14 Καξηίνπ 2013 
 

ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ 
   

Κε αθνξκή δεκνζίεπζε πξφζθαηεο έξεπλαο ηεο Βξεηαληθήο Θαξδηνινγηθήο Δηαηξίαο γηα 

ηελ θαηαλάισζε ινπθάληθσλ θαη κπέηθνλ, ν Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ 

Δπεμεξγαζίαο Θξέαηνο ζεκεηψλεη φηη ηα ελ ιφγσ επξήκαηα δελ έρνπλ νπδεκία ζρέζε κε 

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη : 
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α) Ζ θαηαλάισζε κπέηθνλ θαη ινπθάληθα ζηελ Διιεληθή Αγνξά δελ έρεη θακία ζρέζε ζε 

πνζφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ Βξεηαληθή Αγνξά. Θαη νη δχν θαηεγνξίεο ιφγσ ηεο 

Κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο βξίζθνληαη ζηα θαηψηεξα επίπεδα θαηαλάισζεο απφ ηνπο 

Έιιελεο θαηαλαισηέο.  Άξα 160 γξκ. εκεξεζίσο γηα ηνπο Βξεηαλνχο θαη 10 γξκ. 

εκεξεζίσο γηα ηνπο Έιιελεο επηβεβαηψλεη ηνλ ηζρπξηζκφ.  

β) Ζ πιεηνςεθία ησλ Διιεληθψλ εηαηξεηψλ ηνπ ηνκέα, έρεη επελδχζεη γηα αγνξά 

εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ζηφρν ηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ κε ιηγφηεξε πνζφηεηα αιαηηνχ θαη ζπληεξεηηθψλ, ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

πξντφλησλ ηνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ. 

γ) Ρα δηαηξνθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ, είλαη ππνρξεσηηθά αλαγξαθφκελα 

ζηηο ζπζθεπαζίεο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, έηζη 

ψζηε λα ππάξρεη δηαθάλεηα ζηα δηαζξεπηηθά ζηνηρεία φισλ ησλ πξντφλησλ πνπ 

αγνξάδνληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο.  

Ζ Διιεληθή Βηνκεραλία Δπεμεξγαζίαο Θξέαηνο δηαβεβαηψλεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ φηη 

ρξεζηκνπνηεί ηηο θαιχηεξεο θαη απφιπηα ειεγκέλεο πξψηεο χιεο, εθαξκφδεη θαη ηεξεί 

φινπο ηνπο θαλφλεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ πξνβιέπεη ε απζηεξή εζληθή θαη 

θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη κε ηελ εμαζθαιηζκέλε ηρλειαζηκφηεηα πξνζθέξεη ζηνπο 

θαηαλαισηέο πξντφληα πςειψλ δηαηξνθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε πινχζηεο γεχζεηο θαη 

ζξεπηηθή αμία.  

Γηα πιεξνθνξίεο : 210 3253237 

6.21. Αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα 2014 - 2020 
Ν ΠΔΒΔΘ ζπκκεηέρεη ζην δίθηπν δηαβνχιεπζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο 

θαη Ρερλνινγίαο (ΓΓΔΡ) ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνγελνχο αγξνηηθήο παξαγσγήο ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ηεο Αγξνβηνηερλνινγίαο. 

Αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ δηθηχνπ κεηαμχ άιισλ είλαη ε αλάδεημε εξεπλεηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ θαη ε δεκηνπξγία ζρεδίνπ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα 

«Ξξσηνγελνχο Αγξνηηθήο Ξαξαγσγήο θαη Ρξνθίκσλ θαη ηεο 

Αγξνβηνηερλνινγίαο» ζχκθσλα κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο «επθπνχο» εμεηδίθεπζεο ηεο 

ΓΓΔΡ ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη θαηάξηηζεο ηνπ Δζληθνχ Αλαπηπμηαθνχ 

Ξξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ πεξίνδν 2014 – 2020. 

6.22. Εκθέσεις - Ημερίδες – Εκδηλώσεις 
Πην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαίεο θαη ρξήζηκεο, ν ΠΔΒΔΘ 

ζπκκεηέρεη ζε θιαδηθέο εθζέζεηο, εθδειψζεηο, εκεξίδεο. 

Ππγθεθξηκέλα, ηα Κέιε ηνπ ΓΠ, ηεο ΠΔΡΔ θαη Πηειέρε ηνπ Ππλδέζκνπ 

αληαπνθξίζεθαλ ζε κηα ζεηξά απφ πξνζθιήζεηο ζε εθζέζεηο, εκεξίδεο θαη 

ζπλέδξηα, νη θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ ζπλνςίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

Δθζέζεηο  

 Ν ΠΔΒΔΘ ζπκκεηείρε ζηελ Έθζεζε «Meat Days 2013», ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην εθζεζηαθφ θέληξν METROPOLITAN EXPO, ζηνλ Γηεζλή 

Αεξνιηκέλα Αζελψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» ζηα Ππάηα, απφ ηηο 2 Λνεκβξίνπ έσο 

θαη ηηο 4 Λνεκβξίνπ 2013.  

Κέζα απφ ην πεξίπηεξν ηνπ ΠΔΒΔΘ (Λν C31, αίζνπζα 1), θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

έθζεζεο, ελεκεξσλφηαλ θάζε ελδηαθεξφκελνο γηα ηε δξάζε ηνπ Ππλδέζκνπ θαη 
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ησλ κειψλ καο ελψ δηαλεκήζεθαλ θφιληεξ κε γεληθφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ, 

θαηάινγν ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ καο θαη δηαθεκηζηηθά έληππα επηρεηξήζεσλ – 

κειψλ καο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκά καο γηα πξνβνιή κέζα απφ ην 

θιαδηθφ καο πεξίπηεξν.  

Ζ έθζεζε άθεζε ηηο θαιχηεξεο εληππψζεηο ηφζν ζηνπο εθζέηεο φζν θαη ζηνπο 

ρηιηάδεο επηζθέπηεο, νη νπνίνη ήξζαλ απφ φιε ηελ Διιάδα αιιά θαη απφ ην 

εμσηεξηθφ γηα λα ελεκεξσζνχλ γηα φιεο ηηο λέεο εμειίμεηο, πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ζεκαληηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο καο. 

Ρα εγθαίληα ηεο έθζεζεο πξαγκαην-

πνηήζεθαλ κε ηδηαίηεξε ιακπξφηεηα ζηηο 2 

Λνεκβξίνπ απφ ηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θ. Αζαλάζην 

Ρζαπηάξε, ν νπνίνο ηίκεζε κε ηελ παξνπζία 

ηνπ ηελ εθδήισζε θαη επρήζεθε θαιή 

επηηπρία ζηε δηνξγάλσζε. 

Ξαξεπξέζεθαλ επίζεο θαη ραηξέηηζαλ ηα 

εγθαίληα ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Γηνηθεηηθνχ 

Ρνκέα Θνηλνηηθψλ Ξφξσλ θαη πνδνκψλ ηνπ 

πΑΑΡ θ. Γεκήηξηνο Ηαηξίδεο θαη ν θ. 

Μελνθψλ Βεξγίλεο, δηνηθεηήο  ηνπ 

ΝΓΑ. Δπίζεο ηίκεζε κε ηελ παξνπζία 

ηνπ ηα εγθαίληα ν πξφεδξνο ηνπ 

ΔΙΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ θ. Πέξθν 

Σαξνπηνπληάλ, ελψ παξφληεο ήηαλ 

πνιινί εθπξφζσπνη θνξέσλ, εθζέηεο 

θαη επηζθέπηεο. 

Κεγάιε πξνζέιεπζε θαη ελδηαθέξνλ 

ζεκείσζαλ θαη νη εκεξίδεο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

έθζεζεο, ελψ ενξηαζηηθή λφηα 

«ράξηζε»  ην ζεκηλάξην επίδεημεο θαηλνηφκσλ θαη πξσηφηππσλ παξαζθεπαζκάησλ 

γηα ην ζχγρξνλν θξενπσιείν, πνπ δηνξγαλψζεθε ηελ Θπξηαθή 3 Λνεκβξίνπ 2013 

θαη ψξα 3.00, απφ ηελ εηαηξεία - κέινο καο Provil ΑΔ, ζηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν 

ρψξν ησλ παξάιιεισλ εθδειψζεσλ Hall 1. 

Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ήηαλ ε 2ε Νξγαλνιεπηηθή Αμηνιφγεζε Διιεληθψλ 

Ξξντφλησλ κε βάζε ην Θξέαο θαη Διιεληθψλ Θξεαηνζθεπαζκάησλ, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην Πάββαην 2 Λνεκβξίνπ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ηεο 

έθζεζεο. 

Ζ πξσηνβνπιία ηεο δηεμαγσγήο ηεο 2εο Αμηνιφγεζεο αλήθεη ζηελ δηνξγαλψηξηα 

εηαηξεία ηεο MEAT DAYS 2013 o.mind Creatives θαη ζην πεξηνδηθφ γηα ηελ αγνξά 

θξέαηνο MEAT PLACE, έρνληαο ηελ ππνζηήξημε θαη ζπλδηνξγάλσζε ηνπ 

Ππλδέζκνπ Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ Δπεμεξγαζίαο Θξέαηνο (ΠΔΒΔΘ) θαη ηνπ 

Το Περίπτερο C34 – Hall 1 του ΣΕΒΕΚ 
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Ππιιφγνπ γηα ηελ Ξξνζηαζία θαη Αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο Ξαξαγσγήο, Δκπνξίαο 

θαη Κεηαπνίεζεο Θξέαηνο Β. Διιάδνο (ΠΞΑΘΒΔ). 

Ρελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε αλέιαβε θαη ζην θεηηλφ δηαγσληζκφ ν θαζεγεηήο 

Ρερλνινγίαο Ρξνθίκσλ Εσηθήο Ξξνέιεπζεο ηεο Θηεληαηξηθήο Πρνιήο ηνπ ΑΞΘ θ. 

Ησάλλεο Ακβξνζηάδεο, ν νπνίνο έπαημε θαηαιπηηθφ ξφιν ηφζν ζηε βειηίσζε επί 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 2εο Αμηνιφγεζεο φζν θαη ζηελ επηηπρή έθβαζε ηεο 

δεκηνπξγψληαο ζηαζεξά φιεο εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ ην εγρείξεκα 

απηφ λα εμειίζζεηαη ρξφλν κε ην ρξφλν ζε ζεζκφ πνπ ζα πξνζζέηεη αμία ζηα 

εγρψξηα πξντφληα θξέαηνο. 

Ππλνιηθά δφζεθαλ 197 βξαβεία  πνηφηεηαο (79 ρξπζά, 62 αξγπξά θαη 56 ράιθηλα) 

αλαδεηθλχνληαο θαη θέηνο έλαλ πξαγκαηηθά γεπζηηθφ ζεζαπξφ εγρψξησλ 

πξντφλησλ αλψηεξεο πνηφηεηαο πνπ δελ έρνπλ λα δειέςνπλ  ζε ηίπνηα ηα μέλα. 

Ν αξηζκφο ησλ Διιεληθψλ εηαηξεηψλ παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ 2ε Αμηνιφγεζε έθζαζε ηνπο 33 θαη ηα δηαγσληδφκελα δείγκαηα 

πξντφλησλ ηα 265, θαηαγξάθνληαο κηα αηζζεηή αχμεζε ζπκκεηνρψλ ζε ζρέζε κε 

ηελ πεξζηλή δηεμαγσγή. Πηφρνο ηνπ δηαγσληζκνχ ήηαλ ε αλάδεημε θαη πξνβνιή 

ησλ εγρψξησλ παξαδνζηαθψλ θξεαηνζθεπαζκάησλ θαη ε ελίζρπζε ηεο εηθφλαο 

ηνπ θιάδνπ ηεο Διιεληθήο βηνκεραλίαο αιιαληηθψλ θαη επεμεξγαζίαο 

θξέαηνο.  Πεκαληηθφ επίζεο ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο είλαη θαη νη ππνδείμεηο ηεο 

θξηηηθήο επηηξνπήο πξνο ηνπο παξαγσγνχο γηα ηε βειηίσζε φζσλ πξντφλησλ δελ 

απέζπαζαλ θάπνηα βξάβεπζε. 

Ζ δεκνζίεπζε ησλ βξαβεπκέλσλ πξντφλησλ έγηλε κεηά απφ έγθξηζε ησλ 

παξαγσγψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 2ε Αμηνιφγεζε. 

 Αηγίδεο 

Ν Πχλδεζκφο καο παξείρε ηελ αηγίδα ηνπ ζηνπο δηνξγαλσηέο ησλ πην θάησ 

Δθζέζεσλ : 

 Meat Days 2013 (2-4/11/2013, Metropolitan Expo, Ππάηα). 

 Expotrof 2014 (24-27/1/2014, Νιπκπηαθφ Θέληξν Μηθαζθίαο). 

 Food Expo 2014 (14-16/3/2014, Metropolitan Expo, Ππάηα). 

 ExpoMeat (3-5/5/2014, Νιπκπηαθφ Θέληξν Μηθαζθίαο, Διιεληθφ). 

 FoodRex Zyma (14-17/11/2014, MEC Ξαηαλία). 

 Δλεκεξψζεηο  

Ν ΠΔΒΔΘ ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ γηα ηηο παξαθάησ εθζέζεηο, εκεξίδεο, εθδειψζεηο 

:  

α) Δθζέζεηο :  

  Γηα ηελ Γηεζλή  Έθζεζε ― IFE 13 THE INT‘L FOOD & DRINK EVENT‖ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηνπ Ινλδίλνπ ExCel ζηηο 17-

20/3/2013. 
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 Γηα ηε Γ.Δ. Alimentaria & Horexpo 2013 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

εθζεζηαθφ θέληξν FEIRA INTERNATIONAL DE LISBOA ζηε Ιηζζαβψλα 

ηεο Ξνξηνγαιίαο απφ 14 έσο 17/4/2013. 

 Γηα ηελ έθζεζε 8ε «Horeca 2013». 

 Γηα ηελ Γηεζλή Έθζεζε Ρξνθίκσλ θαη Δμνπιηζκνχ «Food & Hotel China» 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 13 – 15 Λνεκβξίνπ 2013 ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν 

Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). 

 Γηα ηελ Γηεζλή Έθζεζε «Meatmania» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 6 – 9 

Λνεκβξίνπ 2013 ζην Δθζεζηαθφ Θέληξν Inter Expo Center – Πφθηα. 

 Γηα ηελ 32ε Γηεζλή Έθζεζε Γεσξγίαο, Γηαρείξηζεο δάηηλσλ Ξφξσλ θαη 

Αγξνηνβηνκεραληθνχ Δκπνξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Οηάλη ζηηο 17 

Πεπηεκβξίνπ 2013. 

 Γηα ηε Γηεζλή Έθζεζε «Foodex Japan» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ 

εθζεζηαθφ ρψξν Makuhari Messe, 4 – 7 Καξηίνπ 2014. 

 Γηα ηελ Γηεζλή Έθζεζε «Mediterranean Foods» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

Ληίζειληνξθ, ζηηο 21 – 23 Πεπηεκβξίνπ 2014.  

 Γηα ηελ Γηεζλή Έθζεζε «GastroNord» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ 

Πηνθρφικε, ζηηο 6 – 9 Καΐνπ 2014. 

 Γηα ηελ Γηεζλή Έθζεζε «Fine Food 2014» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε 

Κειβνχξλε, ζηηο 15 – 18 Πεπηεκβξίνπ 2014. 

 Γηα ηελ Έθζεζε Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ «ΔΜΞΝΡΟΝΦ» πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Νιπκπηαθφ Θέληξν Μηθαζθίαο ζην Διιεληθφ, ζηηο 

24 – 27 Ηαλνπαξίνπ 2014. 

 Γηα ηελ Έθζεζε «Agrotica» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ 

Θέληξν Θεζζαινλίθεο, ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ έσο 2 Φεβξνπαξίνπ 2014. 

 Γηα ηελ Έθζεζε «Horeca» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Metropolitan Expo, 

ζηηο 7 – 10 Φεβξνπαξίνπ 2014. 

 Γηα ηελ Έθζεζε «Hotel Show» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Mec Ξαηαλίαο, 

ζηηο 8 – 10 Φεβξνπαξίνπ 2014. 

 Γηα ηελ Έθζεζε Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ «Detrop Boutique» πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην Δθζεζηαθφ Θέληξν Helexpo Palace ζηελ Αζήλα, ζηηο 

14 – 16 Καξηίνπ 2014. 

 Γηα ηελ έθζεζε «ExpoMeat» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πξψελ Αλαηνιηθή 

Αεξνδξφκην Διιεληθνχ, ζηηο 3 – 5 Καΐνπ 2014, θαη γηα ην Γηεζλέο Forum 

Θξέαηνο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο, ζηηο 6 Καΐνπ 

2014. 

 Γηα ηελ «Γηεζλή Έθζεζε Γεσξγηθήο  Κεραληθήο θαη Αγξνηηθψλ 

Κεραλεκάησλ» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Ρίξαλα, ζηηο 21 – 25 Καΐνπ 

2014. 
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 Γηα ηελ Έθζεζε Γεσξγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα 

Ρίξαλα, ζηηο 25 – 28 Πεπηεκβξίνπ 2014. 

β) Ζκεξίδεο, Δθδειψζεηο, Ππλέδξηα : 

 Γηα ηελ ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο «Meat Place Tours» πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 

πεξηνδηθφ Meat Place ζηελ Μάλζε ζηηο 20/1/2013, ζηελ Ρξίπνιε ζηηο 

17/2/2013, ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 10/3/2013, ζηελ Αζήλα ζηηο 12/5/2013, 

ζηα Ησάλληλα ζηηο 19/5/2013, ζηε Θνδάλε ζηηο 20/5/2013, ζηε Ιάξηζα ζηηο 

26/5/2013 θαη ζην Ζξάθιεην Θξήηεο ζηηο 9/6/2013. 

 Γηα ην «Greek Exports Conference 2013» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

μελνδνρείν Divani Apollon Palace Spa ζην Θαβνχξη, ζηηο 29 – 30/3/2013. 

 Γηα ην 8ν Ξαγθφζκην Ππλέδξην Δπηκειεηεξίσλ (22 – 25/4/2013) & γηα ηελ 

Έθζεζε «Δπθαηξία γηα φινπο» (23-25/4) πνπ δηνξγαλψζεθαλ ζηε Κέζε 

Αλαηνιή. 

 Γηα ηελ εθδήισζε ηνπ ΞΠΔ κε ζέκα «Αζθαιέο Ιηκάλη γηα ηε Γηεζλή 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην μελνδνρείν ―Grande 

Bretagne‖, ηελ Ξαξαζθεπή 26 Απξηιίνπ 2013. 

 Γηα ηελ εθδήισζε «Peloponnese : Open for Business» πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17 Απξηιίνπ 2013 ζην «Θέαηξνλ», Θέληξν 

Ξνιηηηζκνχ «Διιεληθφο Θφζκνο», Ξεηξαηψο 254 – Ραχξνο. 

 Γηα ηα βξαβεία Made in Greece 

 Γηα ηελ Διιεληθή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Αιγεξία θαη ην Καξφθν 

πνπ δηνξγάλσζε ην Αξαβν-Διιεληθφ Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ θαη 

Αλάπηπμεο ζηηο 23 – 29 Ηνπλίνπ 2013. 

 Γηα ην 4ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Ρερλνινγίαο Ρξνθίκσλ 

πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ε Έλσζε Διιήλσλ Σεκηθψλ θαη ν Ξαλειιήληνο 

Πχιινγνο Σεκηθψλ Κεραληθψλ ζηηο 11 – 13 Νθησβξίνπ 2013, ζην Mec 

Ξαηαλίαο. 

 Γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ηνπ ΝΞΔ ζηελ Ρνπξθία, 20-23 Νθησβξίνπ 

2013. 

 Γηα ηελ ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηελ ΞΟΑΠΗΛΖ ΒΓΝΚΑΓΑ ηνπ Βεξνιίλνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17 – 26.1.2014 ζην Βεξνιίλν. 

 Γηα ηελ εθδήισζε ηνπ ΝΞΔ γηα ην πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα – 

Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ ΗΗ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 

Πεπηεκβξίνπ 2013 ζην θηήξην ηνπ ΝΞΔ. 

 Γηα ην 39ν Iato Furum – Export Summit II, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Μελνδνρείν Καθεδνλία Ξαιιάο ζηε Θεζζαινλίθε, 25 – 27 Πεπηεκβξίνπ 

2013. 

 Γηα ηελ απνλνκή ησλ βξαβείσλ «Exports Ecosystem Awards 2013» πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Divani Apollon Palace, Θαβνχξη, 15 Λνεκβξίνπ 

2013, ζηα πιαίζηα ηνπ «Export Money Conference 2013». 
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 Γηα ηελ «Δζληθή Ππλδηάζθεςε γηα ηελ Θηελνηξνθία» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην μελνδνρείν President, ζηηο 27 – 28 Λνεκβξίνπ 2013. 

 Γηα ην «1ν Greek Taste Forum» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Novotel Dubai 

World Trade Centre, ζηηο 25 – 26 Φεβξνπαξίνπ 2014. 

 Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο έθδνζεο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Νδεγνχ ηνπ 

Ππλδέζκνπ Δμαγσγέσλ Βνξ. Διιάδνο – ΠΔΒΔ – «Θέιεηε λα εμάγεηε; Νδεγφο 

γηα κία εμσζηξεθή επηρείξεζε», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κέγαξν 

Ηδξχκαηνο Κπνδνζάθε, ζηηο 28 Λνεκβξίνπ 2013. 

 Γηα ην Νηθνλνκηθφ Forum θαη ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Απνζηνιή ζην Θνπβέηη, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26 – 27 Ηαλνπαξίνπ 2014. 

 Γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηελ Θσλζηαληηλνχπνιε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 22 – 25 Ηαλνπαξίνπ 2014. 

 Γηα ην «3ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Θηεληαηξηθήο Ξαξαγσγηθψλ Εψσλ θαη 

γηεηλήο» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην μελνδνρείν Du Lac ζηα Ησάλληλα, 

ζηηο 2 – 4 Καΐνπ 2014. 

 Ζκεξνιφγην Δθζέζεσλ :  

Ρν ηειεπηαίν δηάζηεκα, κέξα κε ηελ εκέξα, πιεζαίλνπλ νη εθζέζεηο γηα ηα ηξφθηκα 

αιιά θαη γηα ην θξέαο.  

Θαηφπηλ ηνχηνπ, πινχζην ζα είλαη ην 2014 απφ πιεπξάο εθζέζεσλ κε ελδηαθέξνλ 

γηα φζνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο εζηίαζεο θαη ησλ μελνδνρείσλ. 

Νη πην ζεκαληηθέο εθζέζεηο είλαη ζπγθεληξσκέλεο παξαθάησ κε ρξνλνινγηθή 

ζεηξά: 

 Έθζεζε Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ – ΔΜΞΝΡΟΝΦ  : 24-27 Ηαλνπαξίνπ 2014, ζην 

Νιπκπηαθφ Θέληξν Μηθαζθίαο-Διιεληθφ, ζηελ Αζήλα. 

 Agrotica : 30 Ηαλνπαξίνπ-2 Φεβξνπαξίνπ 2014, ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ 

Θέληξν Θεζζαινλίθεο.  

 HO.RE.CA. : 7-10 Φεβξνπαξίνπ 2014, ζην Metropolitan Expo, πιεζίνλ 

αεξνδξνκίνπ Δι. Βεληδέινο.  

 Hotel Show : 8-10 Φεβξνπαξίνπ 2014, ζην MEC Ξαηαλίαο, ζηελ Αζήλα. 

 Έθζεζε ηξνθίκσλ, πνηψλ – DETROP BOUTIQUE : 14-16 Καξηίνπ 2014, 

ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ HELEXPO PALACE, Αζήλα.  

 Food Expo – Γηεζλή έθζεζε Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ : 15-17 Καξηίνπ 2014 ζην 

Metropolitan Expo, πιεζίνλ αεξνδξνκίνπ Δι. Βεληδέινο.  

 Expo Meat – Γηεζλή Έθζεζε Θξέαηνο, Θξεαηνζθεπαζκάησλ θαη 

Αιιαληηθψλ : 3-5 Καΐνπ 2014 ην Νιπκπηαθφ Θέληξν Μηθαζθίαο ζην 

Διιεληθφ.  

 Meat Days 2014 : 1-3 Λνεκβξίνπ 2014, ζην Metropolitan Δxpo, πιεζίνλ 

αεξνδξνκίνπ Δι. Βεληδέινο. 
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Ππλέδξηα :  

 Πηηο 16 Καξηίνπ 2014 ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο Food Expo Greece ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην Meat Forum 2014 απφ ην πεξηνδηθφ Meat News καο θαη ηε 

δηνξγαλψηξηα εηαηξεία ηεο έθζεζεο θαη κε ηε ζηήξημε ηνπ ΠΔΒΔΘ. 

 Πηφρνο είλαη λα ηεζνχλ ζε ζπδήηεζε φιεο νη ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη ππνρξεψζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο επξσπατθνχο Θαλνληζκνχο, ηηο λέεο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο (Θαλφλεο ΓΗΔΞΞ) θαη ηνλ ππφ αλακφξθσζε Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη 

Ξνηψλ γηα ηνλ ηνκέα ηνπ θξέαηνο.  

Κε ηε ζπλδξνκή θαηαμησκέλσλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, φπσο νη Η. 

Ακβξνζηάδεο, Π. Γεσξγάθεο θαη Π. Οακαληάλεο, ζα επηρεηξεζεί λα παξνπζηαζηεί ε 

ζχγρξνλε επηζηεκνληθή άπνςε, αιιά θαη λα θσηηζηνχλ πιεπξέο ηεο ηξέρνπζαο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ βηνκεραλία ηνπ θξέαηνο. Δπίζεο κε ηε ζπκκεηνρή 

εθπξνζψπσλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ΔΦΔΡ, Γηεχζπλζε Θηεληαηξηθήο ηνπ ΞΑΑΡ 

θαη ΔΙΓΝ ζα δνζνχλ απαληήζεηο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εζληθέο θαη 

θνηλνηηθέο απαηηήζεηο.  

Πην Meat Forum 2014 ζα ππάξμεη επίζεο παξνπζίαζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη 

ηάζεσλ ζπληήξεζεο θαη εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ θξέαηνο θαη ησλ 

θξεαηνζθεπαζκάησλ απφ ην εξγαζηήξην κηθξνβηνινγίαο θαη βηνηερλνινγίαο 

ηξνθίκσλ ηνπ Γεσπνληθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, κε ηε ζπκκεηνρή θνξπθαίσλ 

επηζηεκφλσλ, φπσο νη Θ. Θνπηζνπκαλήο, Γ. Λπράο, Δ. Ξαλάγνπ, Ξ. Πθαλδάκεο, Σ. 

Ράζζνπ. Ξξφθεηηαη γηα κεγάινπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ βηνκεραλία θξέαηνο 

θαηλνηφκεο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηα ειιεληθά ηδξχκαηα θαη αμίδεη λα 

ηηο παξαθνινπζήζνπλ φζνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφ ηνλ ηνκέα.  

Ξεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ ζα 

αλαθνηλσζεί ζχληνκα.  

 3ν Ξαλειιήλην Ππλέδξην Θηεληαηξηθήο Ξαξαγσγηθψλ Εψσλ θαη γηεηλήο : 2-

4 Καΐνπ 2014 ζηα Ησάλληλα. 

Ν ΠΔΒΔΘ θαισζνξίδεη θάζε θαηλνχξγηα δηνξγάλσζε, εχρεηαη θαιή επηηπρία ζηνπο 

δηνξγαλσηέο θαη είλαη ζηε δηάζεζή ηνπο, γηα ηελ θαιχηεξε εθπξνζψπεζε ηνπ 

θιάδνπ καο. 

6.23.  Επαφές με τον τύπο 
Ν Πχλδεζκφο καο ζπλερίδνληαο ηηο επαθέο πνπ είρε ήδε εγθαηληάζεη απφ 

πξνεγνχκελα έηε κε ηνλ ηχπν (εκεξήζην, πεξηνδηθφ θιπ.) πξνβάιιεη κε ζπλέπεηα 

θαη ππεπζπλφηεηα ηηο ζέζεηο, απφςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ γηα δηάθνξα ζέκαηα ηνπ 

θιάδνπ.  

Πηα πιαίζηα απηά είρακε κηα ζεηηθή ζπλεξγαζία κε δεκνζηνγξάθνπο, 

παξαρσξψληαο ζπλεληεχμεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα ηνπ θιάδνπ θαη παξέρνληαο 

θάζε δεηνχκελε βνήζεηα (ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ελεκέξσζε γηα ηξέρνληα ζέκαηα, 

έληππν θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ θιπ.). 



 Απολογιζμός Γράζης έηοσς 2013 

 
6. Γράζεις – Προηάζεις - Παρεμβάζεις 

 

 71 

Ππγθεθξηκέλα ν ΠΔΒΔΘ έθαλε αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ κέζα απφ ηηο παξαθάησ 

ελέξγεηέο ηνπ :  

Ππλεληεχμεηο – άξζξα : 

 Άξζξν ηνπ Δληεηαικέλνπ Ππκβνχιηνπ θ. Γ. Νηθνλφκνπ ζην θιαδηθφ 

πεξηνδηθφ MeatNews (η. Καΐνπ 2013) κε ηίηιν «Νδεγφο γηεηλήο Ξξαθηηθήο 

γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ θξέαηνο». 

 Άξζξν ηεο Γελ. Γξακκαηέαο θαο Γ. Κπαθηξιή ζην θιαδηθφ πεξηνδηθφ Meat 

News (η. 9 – Νθηψβξηνο 2013) κε ηίηιν «Ζ δηαζξεπηηθή αμία ησλ πξντφλησλ 

κε βάζε ην θξέαο θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ απηνχ». 

Γειηία Ρχπνπ :  

 20/2/2013 θαη 11/3/2013 : εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα Meat Tips. 

 14/3/2013 : δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ έξεπλα ηεο Βξεηαληθήο Θαξδηνινγηθήο 

 Δηαηξίαο γηα ηελ θαηαλάισζε ινπθάληθσλ θαη κπέηθνλ.  

 14/3/2013 : δηαηξνθηθφ ζθάλδαιν κε Dna αιφγνπ. 

 1/8/2013 : ε ρξήζε ηεο ρξσζηηθήο Δ120. 

Ξαξαθνινπζνχληαη, ζπγθεληξψλνληαη θαη δεκνζηεχνληαη ζην ελεκεξσηηθφ καο 

Newsletter, ηα δεκνζηεχκαηα θαη άξζξα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εθεκεξίδσλ 

(ΛΑΡΔΚΞΝΟΗΘΖ, ΘΔΟΓΝΠ, ΒΖΚΑ θιπ.) ηνπ θιαδηθνχ πεξηνδηθνχ ηχπνπ θαη 

ηνπ δηαδηθηχνπ,  ζρεηηθά κε ηελ αιιαληνπνηία.  

Ρέινο, δεηήζεθε απφ ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε καο λα καο ζηείινπλ ζε πςειή 

αλάιπζε ην ινγφηππν ηεο εηαηξείαο ηνπο θαζψο θαη ηηο εηηθέηεο ησλ δχν πην 

πξνβεβιεκέλσλ πξντφλησλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξεζνχλ δσξεάλ ζε 

θιαδηθή πξνβνιή ηνπ ΠΔΒΔΘ ζε κεγάιεο θπθινθνξίαο πεξηνδηθά.  

Ζ ελ ιφγσ ελέξγεηα, αλ θαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, δελ βξήθε ηελ 

αλάινγε απήρεζε ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ καο, κε απνηέιεζκα κέρξη ζήκεξα λα 

κελ έρεη πινπνηεζεί. 

6.24.  Ε.Υ.Ε.Σ. 
Ξαξαθνινπζείηε ζηελά ε δξαζηεξηφηεηα θαη ην έξγν ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ 

Ρξνθίκσλ θαη ελεκεξψλνληαη ηα κέιε καο γηα θάζε λεφηεξν. 

Ππγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2013, κεηαμχ άιισλ, έγηλαλ θαη νη 

παξαθάησ ελεκεξψζεηο :  

 Δλεκέξσζε γηα ην λέν Γ.Π. ηνπ ΔΦΔΡ. 

 Δλεκέξσζε γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΦΔΡ. 

 Δλεκέξσζε γηα ην Γειηίν Ρχπνπ ηνπ ΔΦΔΡ γηα ηελ «Ξαγθφζκηα Ζκέξα 

Θαηαλαισηή». 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ΔΦΔΡ πξνο ηνπο Θαηαλαισηέο 

ελφςεη ηνπ Ξάζρα. 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ ππ΄ αξηζκ. Γ01/2013 δεκφζηα ειεθηξνληθή 

δηαβνχιεπζε ηνπ ΔΦΔΡ αλαθνξηθά κε ην ζρνιηαζκφ θαη ηε δηακφξθσζε 
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ηνπ ηειηθνχ πξνηεηλφκελνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρεδίνπ 

θεηκέλνπ πεξηγξαθέσλ ηξνθίκσλ (food descriptors) ζχκθσλα κε ην λέν 

ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ηξνθίκσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

Ξαξάξηεκα ΗΗ ηνπ Θαλ. (ΔΘ) 1333/2008. 

 Δλεκέξσζε γηα ην απφ 11/6/2013 Γειηίν Ρχπνπ ηνπ ΔΦΔΡ «Δπηβνιή 

πξνζηίκσλ ζε επηρεηξήζεηο». 

 Θνηλνπνηήζεθε ζηα κέιε καο ε ζπλέληεπμε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ΔΦΔΡ θ. Η. 

Ρζηάιηα ζην θιαδηθφ πεξηνδηθφ «MeatNews». 

 Δλεκέξσζε γηα ην απφ 20/6/2013 Γειηίν Ρχπνπ ηνπ ΔΦΔΡ «Δηδηθφ 

πξφγξακκα ειέγρσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ». 

 π΄ αξηζκ. 19714/29.10.2013 έγγξαθν ηνπ ΔΦΔΡ κε ζέκα «Δλεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ππνςία απάηεο ζηε δηαθίλεζε δηαθφξσλ ηξνθίκσλ». 

 Δλεκέξσζε γηα ην απφ 28 Λνεκβξίνπ 2013 Γειηίν Ρχπνπ γηα ηελ 

«Νινθιήξσζε απφ ηνλ ΔΦΔΡ ηνπ έξγνπ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαβίβαζεο 

Γεδνκέλσλ Σεκηθψλ Θηλδχλσλ ζηελ EFSA». 

 Θνηλνπνηήζεθε ζηα κέιε καο ελεκέξσζε ηνπ ΔΦΔΡ γηα ηελ θνηιηνθάθε. 

 Δλεκέξσζε γηα ηηο ζπκβνπιέο ηνπ ΔΦΔΡ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ελφςεη 

ηεο ενξηαζηηθήο πεξηφδνπ ησλ Σξηζηνπγέλλσλ. 

 Δλεκέξσζε γηα ην απφ 18/12/2013 Γειηίν Ρχπνπ ηνπ ΔΦΔΡ «Έλαξμε 

δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο  γηα ηε ζέζπηζε Δζληθψλ κέηξσλ γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηελ παξνπζία νπζηψλ ή πξντφλησλ πνπ 

πξνθαινχλ αιιεξγίεο ή δπζαλεμίεο ζε κε πξνζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα». 

Ζκεξίδεο :  

Κέιε ηνπ ΓΠ, ηεο ΠΔΡΔ θαη Κέιε ηνπ Ππλδέζκνπ παξεπξέζεθαλ ζε κηα ζεηξά απφ 

εκεξίδεο πνπ δηνξγάλσζε ν ΔΦΔΡ, νη θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ ζπλνςίδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα: 

 «Ξαξάγνληεο ρεκηθψλ θηλδχλσλ ζηα Ρξφθηκα : Ράζεηο θαη εμειίμεηο ζηελ 

αλάιπζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο». 12 Φεβξνπαξίνπ 2013, ζην μελνδνρείν 

Ρηηάληα ζηελ Αζήλα. 

 «Δπηζήκαλζε θαη πξνδηαγξαθέο ηξνθίκσλ: Λέα λνκνζεζία – λέεο επθαηξίεο 

γηα δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξντφλησλ». 22 Απξηιίνπ 2013, ζην μελνδνρείν 

Divani Palace Acropolis ζηελ Αζήλα. 

  «Θαηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ παξαγσγή Ρξνθίκσλ : 

Ξξντφληα ρσξίο Γινπηέλε». 14 Καΐνπ 2013, ζην Μελνδνρείν Divani Palace 

Acropolis ζηελ Αζήλα. 

 Γηεκεξίδα «Ρξφθηκα – Θαηλνηνκία – Ξνηφηεηα δσήο». 30 – 31 Καΐνπ 2013,  

ζην μελνδνρείν Divani Palace Acropolis ζηελ Αζήλα. 

  «Αξσκαηηθέο χιεο ηξνθίκσλ. Λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην – ελσζηαθή ιίζηα 

αξσκαηηθψλ νπζηψλ θαη επηπηψζεηο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ». 11 Ηνπλίνπ 

2013, ζην μελνδνρείν Divani Palace Acropolis ζηελ Αζήλα. 



 Απολογιζμός Γράζης έηοσς 2013 

 
6. Γράζεις – Προηάζεις - Παρεμβάζεις 

 

 73 

πελζπκίδνπκε φηη αξρηθά ν ΔΦΔΡ ππαγφηαλ ζην ππνπξγείν Αλάπηπμεο (πξψελ 

Δκπνξίνπ) θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2009 ε επνπηεία ηνπ κεηαβηβάζηεθε ζην πνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ (επί ππνπξγίαο Πσηήξε Σαηδεγάθε).  

Ρν θζηλφπσξν ηνπ 2009 ε ηφηε θπβέξλεζε Ξαπαλδξένπ κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 

96/2010 (άξζξν 2 παξ. 1δ) κεηέζεζε ηελ αξκνδηφηεηα ζην ππνπξγείν γείαο. 

Πρεδφλ ηξία ρξφληα κεηά, ζηηο 21/6/2012, κε ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Ξ.Γ. 85 (ΦΔΘ 

141/Α/21–6–2012), ε επνπηεία ηνπ ΔΦΔΡ επέζηξεςε ζην πνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ.   

Ν ΠΔΒΔΘ ήηαλ θαη ζπλερίδεη λα είλαη ππέξ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ζσζηήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΦΔΡ.  

Ζ ζέζε καο ήηαλ αλέθαζελ, φηη ν ΔΦΔΡ είλαη έλαο νξγαληζκφο πνπ πξέπεη λα έρεη 

ηηο δπλαηφηεηεο λα γλσξίδεη θαη λα πιεξνθνξεί, λα ειέγρεη, λα δηνξζψλεη θαη λα 

ζπγθεληξψλεη ηελ θαιχηεξε επηζηεκνληθή γλψζε.  

Δπίζεο λα ιεηηνπξγεί σο εληαία θαη αλεμάξηεηε Αξρή πνπ ζα ειέγρεη ην ρψξν ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ζα εμαζθαιίδεη ην ζπληνληζκφ θαη ηελ εληαία πνιηηηθή ειέγρνπ ηεο 

αγνξάο ησλ ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα. Θέζε ηελ νπνία 

θαηαζέζακε θαη ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο Γηαξθήο Δπηηξνπήο Ξαξαγσγήο θαη 

Δκπνξίνπ ηεο Βνπιήο ζηηο 9/1/2014. 

6.25. Αναδιοργάνωση ΤπΑΑΣ 
Πχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο δειψζεηο ηνπ πνπξγνχ Α. Ρζαπηάξε ζηε Βνπιή, ηελ 

Ξέκπηε 13/2/2014, ζε εξψηεζε ηνπ Βνπιεπηή Θνδάλεο Θαζηπίδε :  

«Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ αλαιάβακε ην πνπξγείν ζηφρνο καο ήηαλ ε 
δεκηνπξγία κηαο επέιηθηεο, απνηειεζκαηηθήο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ 
πΑΑΡ  καδί κε ηα πεξηθεξεηαθά ηεο ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην 
απνηειεζκαηηθή ε ιεηηνπξγία ηεο.  

Ππζηαηηθφ απηήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δελ είλαη κφλν ην νξγαλφγξακκα. Ρν 
πνπξγείν ήηαλ ην πξψην πνπ θαηέζεζε έλα πνιχ ζπκππθλσκέλν, 
απνηειεζκαηηθφ, απινπζηεπκέλν νξγαλφγξακκα γηα ην πΑΑΡ. Κάιηζηα, 
πξφζθαηα, ζηε ζπδήηεζε θαη γηα ην θπξσηηθφ λνκνζρέδην ηνπ πΑΑΡ, είδαηε ηηο 
δπζθνιίεο πνπ είρακε λα ελζσκαηψζνπκε λέεο ππεξεζίεο πνπ πξνζεηέζεζαλ 
έθηνηε θαη καο θαζπζηέξεζαλ, φπσο ήηαλ ε επηζηξνθή ηεο αιηείαο πάιη ζην 
πνπξγείν, φπσο ήηαλ ε επηζηξνθή ηνπ ΔΦΔΡ γηα λα ελνπνηεζεί ην ζχζηεκα 
ειέγρσλ είηε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα είηε ζην κεηαπνηεηηθφ ζθέινο. Θνκκάηη απηήο 
ηεο πξνζπάζεηαο ήηαλ θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ ζε κία 
ζπγθεθξηκέλε θνηλή ζηέγε. Γελ κπνξεί κηα Γηεχζπλζε ηεο Εσηθήο Ξαξαγσγήο λα 
είλαη ζε έλα θηίξην, κία Γηεχζπλζε ηεο Φπηηθήο Ξαξαγσγήο λα είλαη αιινχ θ.ιπ. 

Πρεδφλ απφ ηελ πξψηε εβδνκάδα πνπ αλαιάβακε ην πνπξγείν, δηεξεπλνχζακε 
λα βξνχκε έλαλ ρψξν ηθαλφ. Έηζη, απφ ηελ πξψηε εβδνκάδα, κε ηνλ θ. 
Σαξαθφπνπιν θαη κε ην ΡΑΞΔΓ, ηελ ΔΡΑΓ Α.Δ. επηζθεθζήθακε ζηνλ Ξεηξαηά ην 
ζπγθεθξηκέλν θηίξην, ην «Θεξάλεο», ην νπνίν είρε γίλεη γηα ηνπο Νιπκπηαθνχο 
Αγψλεο. 
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Απηφ ήηαλ έλα εμαηξεηηθφ θηίξην. Θα κπνξνχζε πξαγκαηηθά λα ζπζηεγάζεη θαη ηηο 
ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο. Βέβαηα, γηα ην ίδην θηίξην ηηο ίδηεο 
πξνζπάζεηεο έθαλαλ θαη άιια πνπξγεία. Ξαξ‘ φια απηά, ε Θπβέξλεζε πξνέθξηλε 
φηη κπνξεί πξαγκαηηθά λα ζηεγάζεη απηέο ηηο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο. 

 Δκείο, κάιηζηα, γηα λα είκαζηε έηνηκνη,  θάλακε ην αίηεκα ζην ΡΑΞΔΓ, θαη 
θάλακε δηαγσληζκφ γηα ηε κεηαθνξά, αλ ρξεηαζηεί. ια απηά επνδψζεθαλ. 
Θάλακε εηδηθή επηηξνπή κειέηεο ηνπ θηηξίνπ, θαηαλνκήο ησλ ρψξσλ θ.ιπ., 
πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε έηνηκνη, κφιηο ζπκθσλήζνπλ, λα κεηαθεξζνχκε γξήγνξα. 
Παο είπα φηη πηζηεχακε ζ‘ απηφ ην πξάγκα. 

Ρη έγηλε, φκσο; Ζ Θπβέξλεζε έθξηλε φηη έπξεπε λα ηθαλνπνηήζεη ην αληίζηνηρν 
κεγάιν αίηεκα πνπ είραλ νη δηθαζηηθνί γηα ελνπνίεζε φισλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπ 
Ξεηξαηά, πνπ ήηαλ θαη απηά δηάζπαξηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Ξεηξαηά. ινο ν 
δηθαζηηθφο θφζκνο δεηνχζε αληίζηνηρν πξάγκα πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα κε ηελ 
πξνζπάζεηα ζηελ Δπειπίδσλ λα γίλεη θαη ζηνλ Ξεηξαηά, αμηνπνηψληαο ην θηίξην 
«Θεξάλεο», ιέγνληαο, κάιηζηα, φηη ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο κπνξεί λα 
βξεη θαη άιινπο ρψξνπο ζηελ Αζήλα, θαζψο έρεη.  

Απηφ θάλνπκε ηψξα, δηεξεπλνχκε κηα ζεηξά ηέηνησλ ρψξσλ θαη ζχληνκα πηζηεχσ 
ζα θαηαιήμνπκε. Αληηζέησο, ηέηνηνπο ρψξνπο ζηελ Αζήλα δελ κπνξνχλ λα 
αμηνπνηήζνπλ ηα δηθαζηήξηα ηνπ Ξεηξαηά, γηαηί ιέλε φηη ην πην ινγηθφ είλαη λα είλαη 
θνληά ηνπο ζ‘ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ην θηίξην πνπ ζα 
αμηνπνηήζνπλ. 

Έηζη, πξνηάρζεθε γηα ηελ Θπβέξλεζε λα δνζεί ζηα δηθαζηήξηα, ζηνλ δηθαζηηθφ 
θφζκν θαη ζην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο ην θηίξην «Θεξάλεο». 

Γεπηεξνινγία 

«Γελ ρξεηάδεηαη, ινηπφλ, λα πείζνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ γηα ην πφζν ζεκαληηθφ 
είλαη λα ζπγθεληξσζνχκε ζε έλαλ εληαίν ρψξν, φηη ζα αλεβεί ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο καο  ή φηη νη ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ ζα 
είλαη πνιχ πην θνληά ε κία κε ηελ άιιε θαη νη ζπλελλνήζεηο ζα είλαη αθφκε 
θαιχηεξεο. Δπίζεο, νη αγξφηεο πνπ έξρνληαη, νη ζπλεηαηξηζηέο, νη επηρεηξήζεηο πνπ 
θαζεκεξηλά επηζθέπηνληαη ην πνπξγείν γηα κηα ζεηξά ζεκάησλ, ζα έρνπλ κηα 
πφξηα λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο θιπ.  

Άιισζηε, απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ αγσληνχζακε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή λα 
πάκε ζε έλα εληαίν θηίξην ηνπ Ξεηξαηά θαη πνπ θάλακε φιεο απηέο ηηο ελέξγεηεο. 
Φαληάδνκαη, φκσο, φηη κε ην ίδην ζθεπηηθφ θαη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο έθαλαλ 
αληίζηνηρεο ελέξγεηεο θαη ηα δηάζπαξηα δηθαζηήξηα ηνπ Ξεηξαηά θαη νη δηθεγφξνη 
θιπ.  

Δπνκέλσο, ην γεγνλφο φηη ην θηίξην βξίζθεηαη ζηνλ Ξεηξαηά θαη ε Θπβέξλεζε 
πξφθξηλε λα αμηνπνηεζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ αλαηξεί ηηο δηθέο καο 
πξνηεξαηφηεηεο, νχηε ζηακαηήζακε εθεί. Αθξηβψο ηελ επφκελε κέξα ζπγθάιεζε ν 
θχξηνο Ξξσζππνπξγφο ζχζθεςε θαη είπακε: «Ωξαία, εάλ ην θηίξην πάεη εθεί ηψξα, 
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κε ηε βνχιεζε πνπ εθθξάζακε λα ζπγθεληξσζνχλ θαη νη ππεξεζίεο ηνπ 
πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη νη επνπηεπφκελνη θνξείο ππφ εληαίν ρψξν, 
ηη ζα γίλεη»; Θαη έηζη άξρηζαλ λα δηεξεπλψληαη ζην ηξαπέδη δπν, ηξεηο ηέηνηεο 
δπλαηφηεηεο. Ιππάκαη πνπ δελ έρνπλ θαηαιήμεη αθφκε, γηα λα κπνξψ λα ζαο ηηο 
αλαθνηλψζσ.  

Ξηζηεχσ, εθ‘ φζνλ νξηζηηθνπνηεζνχλ ζχληνκα θαη νινθιεξσζνχλ απηέο νη 
ζπδεηήζεηο, ζα ζαο ην αλαθνηλψζνπκε». 

6.26.  Γενική ενημέρωση – Παρεμβάσεις 
Δθηφο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αλαθέξζεθαλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ν Πχλδεζκφο καο έθαλε ζηε δηάξθεηα ηνπ 2013 θαη ηηο 

επφκελεο θαηά πεξίπησζε ελεκεξψζεηο, θνηλνπνηήζεηο. 

α) Δλεκεξψζεηο : 

 Δλεκέξσζε γηα ην λέν Γ.Π. ηνπ Νξγαληζκνχ Ξιεξσκψλ θαη Διέγρνπ 

Θνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Ξξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ 

(Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.). 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ην ΔΠΞΑ.  

 Δλεκέξσζε γηα ελδηαθέξνλ εμαγσγήο θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο πνπιεξηθψλ, 

θαζψο θαη δψλησλ αηγνπξνβάησλ γηα ζθαγή θαη αλαπαξαγσγή ζηε Ιηβχε. 

 Δλεκέξσζε γηα ην «δσξεάλ πξφγξακκα γηα ζηειέρε εμαγσγηθψλ εηαηξηψλ» 

ηνπ ΠΔΒ. 

 Δλεκέξσζε γηα ην Δπηρεηξεκαηηθφ Ξξφγξακκα ηνπ ΝΞΔ 2013. 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ έξεπλα αγνξάο γηα ηνλ θιάδν ηξνθίκσλ ζην Βαζίιεην 

ηεο Πανπδηθήο Αξαβίαο.  

 Δλεκέξσζε γηα ηελ πξνψζεζε ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζην 

Θαδαθζηάλ. 

 Δλεκέξσζε γηα ην αίηεκα ρνξεγίαο πξντφλησλ ηνπ Θνηλσληθνχ 

Ξαληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ θαη ηνπ Ηεξνχ Λανχ Αγίαο Ρξηάδνο 

Λίθαηαο – Θνξπδαιινχ. 

 Δλεκέξσζε γηα ην ππ΄ αξηζκ. 15307/Δ3-15307/15.4.2014 έγγξαθν ηνπ 

πνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ, κε ην νπνίν παξαζρέζεθαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία 

ησλ δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο δαζκνινγηθψλ πνζνζηφζεσλ – αλαζηνιψλ. 

 Δλεκέξσζε γηα ην ππ΄ αξηζκ. ΑΞΦ 700/Α.1.ΑΠ 163/30.4.2013 έγγξαθν ηνπ 

Γεληθνχ Ξξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζηε Ρδέληα, κε ζέκα «πνρξεσηηθή 

θαηαγξαθή επηρεηξήζεσλ Ρξνθίκσλ ζηελ Πανπδηθή Αξαβία – 

Πανπδαξαβηθφο Νξγαληζκφο Διέγρνπ Ρξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (SFDA)». 

 Δλεκέξσζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο «Δληαίνπ Φνξέα Δμσζηξέθεηαο». 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ θακπάληα ηνπ Ππλδέζκνπ Θξενπσιψλ Ξεηξαηά θαη 

Λήζσλ «Ν Αγ. Γεψξγηνο» ππέξ ηνπ λσπνχ πνηνηηθνχ θξέαηνο. 
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 Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγψλ δψλησλ δψσλ, θπηψλ 

θαη πξντφλησλ θπηνθαιιηέξγεηαο ζηελ Πανπδηθή Αξαβία. 

 Δλεκέξσζε γηα δηάζεζε ρνξεγίαο ζην Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν ηνπ Γήκνπ 

Αηγάιεσ. 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ έθδνζε Νδεγνχ Δμαγσγψλ θαη Δπελδπηηθψλ επθαηξηψλ 

ηνπ Αξαβνειιεληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Δκπνξίνπ θαη Αλαπηχμεσο. 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ηδξπηή θαη Ξξνέδξνπ ηνπ 

Θέληξνπ Αεηθνξίαο (CSE) θ. Λίθνπ Απιψλα κε ηίηιν «Practical Sustainability 

Strategies : How to gain a competitive advantage», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην Κνπζείν Γνπιαλδξή, ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 2014. 

β) Θνηλνπνηήζεηο :  

 Γειηίν Νηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ Ηνπιίνπ 2013 ηνπ 

γξαθείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ ππνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο 

Ξξεζβείαο ζηελ Άγθπξα. 

 π΄ αξηζκ. Φ700/C/1/238 έγγξαθν Διιεληθήο Ξξεζβείαο ζηελ Ξξεηφξηα 

κε ζέκα «Αλάπηπμε εμαγσγηθψλ - επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο Κπνηζνπάλα». 

 Γειηίν Ρχπνπ ηεο Δζληθήο Ππλνκνζπνλδίαο Διιεληθνχ Δκπνξίνπ κε ζέκα 

«Ξνξεία θαη εμειίμεηο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Ρξάπεδαο Κηθξνκεζαίσλ». 

 Ν Δπηρεηξεκαηηθφο Νδεγφο γηα ηελ αγνξά ηεο Πανπδηθήο Αξαβίαο 

(Doing Business in the Saudi Arabian Market). 

 π΄ αξηζκ. 115915/Δ3-15915/31.10.2013 έγγξαθν ηνπ π. Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο δαζκνινγηθέο Αλαζηνιέο – 

Ξνζνζηψζεηο. 

 Ρν απφ 9/1/2014 Γειηίν Ρχπνπ ηεο Δζληθήο Ππλνκνζπνλδίαο Διιεληθνχ 

Δκπνξίνπ – ΔΠΠΔ, γηα ηελ αλάιεςε ηεο Διιεληθήο Ξξνεδξίαο ηεο Δ.Δ. 

 Κήλπκα ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Ρεισλείσλ θαη ΔΦΘ ζρεηηθά κε ην ζεζκφ 

ηνπ Δγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ Φνξέα θαζψο θαη ζρεηηθή ελεκεξσηηθή 

παξνπζίαζε. 

7.  ΠΑΛΑΙΟΣΕΡΕ ΔΡΑΕΙ - ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ 

Γηα ηα λέα κέιε πνπ θάζε θνξά πξνζηίζεληαη ζηνλ Πχλδεζκφ καο, αλαθέξνπκε 

νξηζκέλα απφ ηα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηνλ ΠΔΒΔΘ  ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

νξηζκέλα απφ ηα νπνία έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί ελψ άιια βξίζθνληαη ππφ 

παξαθνινχζεζε. 

7.1.Κανόνες ήμανσης Σροφίμων για ισχυρισμούς διατροφής 
και υγείας 

α) Γεληθά  
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Ζ Commission, θαζηέξσζε κε ηνλ Θαλ. 1924/2006 ζαθέζηεξεο θαη ζρεηηθφηεξεο 

πξνο ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ επηζεκάλζεηο ησλ ηξνθίκσλ, κε ζθνπφ είλαη 

λα εθζπγρξνλίζεη θαη λα βειηηψζεη ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο ηεο ΔΔ, ψζηε νη 

θαηαλαισηέο λα δηαζέηνπλ, ζε επαλάγλσζηε θαη θαηαλνεηή κνξθή, ηηο νπζηψδεηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε ελεκεξσκέλνη λα πξνβαίλνπλ ζε επηινγέο θαηά 

ηηο αγνξέο ηνπο.  

Έηζη πιένλ, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζην εκπξφζζην κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ 

πξνζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζξεπηηθή αμία ηνπο, 

θαη γεληθέο απαηηήζεηο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ζξεπηηθή αμία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ, παξ' φιν 

πνπ ππάξρεη πεξηζψξην γηα ηα θξάηε κέιε λα πξνάγνπλ επηπιένλ εζληθά κέηξα, 

εθφζνλ απηά δελ ππνλνκεχνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ.  

Γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο, ν Θαλνληζκφο επεθηείλεη ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο 

ζηελ επηζήκαλζε ησλ αιιεξγηνγφλσλ γηα ηελ θάιπςε κε πξνζπζθεπαζκέλσλ 

πξντφλησλ, φπσο ηα ηξφθηκα πνπ δηαηίζεληαη ζηα εζηηαηφξηα θαη άιια 

επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο.  

β) Δγθχθιηνο ΔΦΔΡ γηα ηα Κεηαβαηηθά Κέηξα πνπ ηζρχνπλ ζηελ επηζήκαλζε, 

παξνπζίαζε θαη δηαθήκηζε ηξνθίκσλ ζηα νπνία δηαηππψλνληαη ηζρπξηζκνί 

πγείαο. 

Ζ Γηεχζπλζε Αμηνιφγεζεο θαη Δγθξίζεσλ ηνπ ΔΦΔΡ, ζηηο 30/12/2010, εμέδσζε 

εγθχθιην γηα ηα κεηαβαηηθά κέηξα πνπ ηζρχνπλ ζηελ επηζήκαλζε, παξνπζίαζε θαη 

δηαθήκηζε ησλ ηξνθίκσλ πνπ δηαηππψλνληαη ηζρπξηζκνί πγείαο.   

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1924:20121129:EL:PDF
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7.2.  Ιχνηλασιμότητα – Ανιχνευσιμότητα 
Αληρλεπζηκφηεηα ή ηρλειαζηκφηεηα (traceability) είλαη ε ηθαλφηεηα 

παξαθνινχζεζεο θαη αλίρλεπζεο ηεο πξνέιεπζεο ελφο πξντφληνο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζήο ηνπ (ISO 22005:2007).  

Πηφρνο ηεο είλαη ε άκεζε αλάθιεζε, απφζπξζε κε αζθαιψλ ηξνθίκσλ, ν 

θαιχηεξνο έιεγρνο  ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο – δηαθίλεζεο, ν εληνπηζκφο 

πξνβιεκάησλ ή αηηηψλ θιπ. 

Ζ ηήξεζε ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο ηρλειαζηκφηεηαο θαζίζηαηαη 

αλαγθαία απφ ην άξζξν 18 ηνπ θαλνληζκνχ 178/2002 ηεο ΔΔ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηρλειάηεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηξνθίκσλ, δσνηξνθψλ θαη δψσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη νπζηψλ πνπ πξφθεηηαη ή 

αλακέλεηαη λα ελζσκαησζνχλ ζε ηξφθηκα ή δσνηξνθέο, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο ηνπο. 

Πηελ πξάμε πξφθεηηαη γηα έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη 

ηαπηνπνίεζεο φισλ ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο ελφο πξντφληνο. 

7.3. Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων  
Ωο γλσζηφλ, απηή ηε ζηηγκή ηζρχεη ην Ξ.Γ. 211/2006. 

Νη ππνρξεψζεηο ησλ παξαγσγψλ ππνπξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο, ηα νπνία δελ 

πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε είλαη: 

1) Λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απνζήθεπζε ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ ζε εηδηθφ ρψξν 

εθηφο ζεκείνπ παξαγσγήο θαηάιιεια επηζεκαζκέλν θαη αδεηνδνηεκέλν απφ 

ηελ θηεληαηξηθή Γηεχζπλζε ηνπο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο θαη ζε ζπλζήθεο ςχμεο ή 

θαηάςπμεο (απφ 0 έσο -20 0 C).   

2) Λα ηεξνχλ κεηξψν απνζηνιψλ ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 211/2006 θαη λα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ ζεψξεζε ηνπ απφ ηελ Θηεληαηξηθή Γ/λζε ηνπο νηθίαο 

Ξεξηθέξεηαο. 

3) Λα ζπληάζζνπλ θαη λα ππνβάινπλ εηήζηα έθζεζε παξαγσγνχ απνβιήησλ ζηελ 

Γεληθή Γηεχζπλζε Ξεξηβάιινληνο, Γηεχζπλζε Ξεξ/θνπ Πρεδηαζκνχ, Ρκήκα 

Γηαρείξηζεο Πηεξεψλ Απνβιήησλ ηνπ .ΞΔ.ΣΩ.ΓΔ. 

4) Λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπιινγή, πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ηνπο 

ηειηθή δηάζεζε ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ πνπ παξάγνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο  

εγθεθξηκέλεο εηαηξείεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα θαζψο θαη εμνπιηζκφ κε εηδηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  
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Γπζηπρψο, ζηελ πξάμε δεκηνπξγνχληαη πνιιά πξνβιήκαηα θαηαζηξαηήγεζεο 

ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο κε απνηέιεζκα ε ρψξα καο 

λα έρεη δερζεί πνιιέο θαη απζηεξέο ζπζηάζεηο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Commission). 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζηα κέιε καο πξνθεηκέλνπ λα είλαη πξνζεθηηθνί ζηελ φιε 

δηαρείξηζε ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ ηνπο, ηφζν θαηά ηελ επηινγή ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπο φζν θαη θαηά ηελ έθδνζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ 

δηαθίλεζήο ηνπο. 

Πεκεηψλεηαη φηη ηνπο βαξχλεη ε επζχλε αθφκα θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ απηά 

παξαιακβάλνληαη κε ην απηνθίλεην ηνπ θνξέα αδξαλνπνίεζεο θαη κε ηα ζρεηηθά 

Γειηία Απνζηνιήο αιιά απηά βξεζνχλ ζε ΄΄ραληάθηα, πνηάκηα΄΄ θιπ. 

7.4.  Φρήση νιτρικού καλίου & νιτρώδους νατρίου σε βιολογικά 
προϊόντα κρέατος  

Ν ΠΔΒΔΘ παξαθνινπζεί θάζε εμέιημε γχξσ απφ ην ζέκα επαλεμέηαζεο ηεο ρξήζεο 

ληηξηθνχ θαιίνπ θαη ληηξψδνπο λαηξίνπ ζηα βηνινγηθά πξντφληα θξέαηνο, γηα ην 

νπνίν επηπρψο, δελ ππήξρε θακία πεξαηηέξσ ελέξγεηα κέρξη ζήκεξα.   

πελζπκίδνπκε φηη ην ζέκα ηέζεθε εδψ θαη ηξηάκηζη πεξίπνπ ρξφληα. 

Ππγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή είρε ζέζεη σο πξνζεζκία ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 γηα 

ηελ επαλεμέηαζε ηεο ρξήζεο ληηξηθψλ κε ην εξψηεκα ηεο θαηάξγεζήο ηνπο απφ 

ηνλ θαηάινγν ησλ επηηξεπφκελσλ πξφζζεησλ πιηθψλ ζηα βηνινγηθά ηξφθηκα, 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ΔΘ 889/2008. Ξνιιέο θσλέο ηφηε ηζρπξίζηεθαλ φηη 

θάηη ηέηνην ζα ήηαλ κεγάιν πιήγκα γηα ηε βηνκεραλία αιιαληηθψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δλ ζπλερεία, ε Θνκηζηφλ δήηεζε απφ ηα ππνπξγεία Γεσξγίαο ησλ θξαηψλ-κειψλ 

λα ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ληηξηθψλ θαη ληηξσδψλ ζε βηνινγηθά ηξφθηκα. 

Ωζηφζν, ηα 16 θξάηε-κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα, πνπ ηειηθά 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην δήισζαλ φηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα απνζχξνπλ ηε 

ρξήζε απηψλ ησλ πξφζζεησλ, επηθαινχκελα ηελ αζθάιεηα θαη ην ρξψκα ηνπ 

θξέαηνο σο αηηίεο απηήο ηεο ζέζεο. 

Ζ Κφληκε Δπηηξνπή γηα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία ζπλαληήζεθε θαη ζεκείσζε ηηο 

αλεζπρίεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηελ έιιεηςε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, εθρπιίζκαηα θπηψλ πινχζηα ζε ληηξηθά άιαηα δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λνκηθνχο θαη ηερληθνχο ιφγνπο, ελψ ην ζαιαζζηλφ αιάηη δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ιφγσ ησλ πξνθαλψλ αλεζπρηψλ γηα ηελ πγεία απφ ηελ 

ππεξβνιηθή ρξήζε ρισξηνχρνπ λαηξίνπ. 

Ρειηθά ε Θνκηζηφλ πξφηεηλε λα επαλεμεηαζηεί ε ρξήζε ησλ ληηξηθψλ ζην άκεζν 

κέιινλ, ην νπνίν φκσο δελ πξνζδηνξίζηεθε, ελψ ηελ αλαθνχθηζή ηνπο εμέθξαζαλ 

νη κεγάιεο βηνκεραλίεο βηνινγηθνχ θξέαηνο, κεηά ηελ απφθαζε ηεο Θνκηζηφλ λα 

κελ απαγνξεχζεη ηε ρξήζε ληηξηθψλ θαη ληηξσδψλ ζηα επεμεξγαζκέλα πξντφληα, 

πιηθά πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ γλσζηψλ Δ, ρξεζηκνπνηνχληαη 
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επξέσο ζηα αιιαληηθά γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ αλάπηπμε παζνγφλσλ θαη λα 

πξνζζέζνπλ γεχζε θαη ρξψκα ζε πξντφληα φπσο ην κπέηθνλ. 

7.5. Εκπόνηση προτύπου & Κατευθυντήριας Οδηγίας AGRO 7 
Ν ΠΔΒΔΘ ζπκκεηείρε ζηελ Ρερληθή Δπηηξνπή ε νπνία επεμεξγάζζεθε ην θείκελν 

πξνηχπνπ θαη ηνπ θείκελνπ θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο, ηνπ πξψελ ΝΞΔΓΔΞ – 

AGROCERT θαη λπλ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ – ΓΖΚΖΡΟΑ, 

γηα ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ απφ δψα εθηξεθφκελα κε Κε 

Γελεηηθά Ρξνπνπνηεκέλεο (ΚΓΡ) δσνηξνθέο. 

Ζ ελ ιφγσ Ρερληθή Δπηηξνπή κεηά απφ 4 ζπλεδξηάζεηο ηεο νινθιήξσζε ην ζρέδην 

ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7 ην νπνίν ππνβιήζεθε ζην γξαθείν ηνπ θππνπξγνχ, ελ 

ζπλερεία ηέζεθε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη εγθξίζεθε σο εζληθφ πξφηππν.  

Ρν πξφηππν είλαη πξναηξεηηθφ θαη πεξηιακβάλεη απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ 

νη εκπιεθφκελνη ζηε «αιπζίδα» παξαγσγήο, γάιαθηνο, θξέαηνο, απγψλ ή ςαξηψλ 

ηρζπνθαιιηέξγεηαο θαη εηδηθφηεξα ηηο απαηηήζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη θάζε επηρείξεζε πνπ εκπιέθεηαη ζηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ, 

ζηελ εθηξνθή δψσλ/πνπιεξηθψλ/ηρζχσλ, ζηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά 

πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο θαη επηζπκεί λα πηζηνπνηεζεί γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπο πξνθεηκέλνπ ηα ηειηθά πξντφληα λα θέξνπλ ην εζληθφ ζήκα πηζηνπνίεζεο 

πνπ λα βεβαηψλεη φηη πξνέξρνληαη απφ δψα πνπ δελ εθηξέθνληαη κε Γελεηηθά 

Ρξνπνπνηεκέλεο Εσνηξνθέο. 

Ρν πξφηππν AGRO 7 νξγαλψλεηαη ζε δέθα ελφηεηεο: 

1.  Απαηηήζεηο γηα ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ 

2.  Απαηηήζεηο γηα ηελ εθηξνθή δψσλ γαιαθηνπαξαγσγήο ή θξεαηνπαξαγσγήο 

3. Απαηηήζεηο γηα ηελ εθηξνθή πνπιεξηθψλ θξεαηνπαξαγσγήο ή σνπαξαγσγήο 

4.  Απαηηήζεηο γηα ηελ εθηξνθή ηρζχσλ ζαιαζζνθαιιηέξγεηαο 

5.  Απαηηήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία, ζπζθεπαζία, εκπνξία γάιαθηνο 

6.  Απαηηήζεηο γηα ηε ζθαγή δψσλ/πνπιεξηθψλ 

7.  Απαηηήζεηο γηα ηελ ηππνπνίεζε/ζπζθεπαζία/εκπνξία θξέαηνο 

8.  Απαηηήζεηο γηα ηελ ηππνπνίεζε/ζπζθεπαζία/εκπνξία απγψλ 

9.  Απαηηήζεηο γηα ηελ ηππνπνίεζε/ζπζθεπαζία/εκπνξία ηρζχσλ 

10. Απαηηήζεηο γηα ηα ζεκεία πψιεζεο θξέαηνο 

Ξξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν δηαζθάιηζεο ηεο ζπλέρεηαο κεηαμχ ησλ «θξίθσλ» ηεο 

«αιπζίδαο» παξαγσγήο δσηθψλ πξντφλησλ πνπ εηδηθφηεξα πεξηιακβάλεη: 

1. Απαηηήζεηο γηα ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ 

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα απνδίδεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη 

επηρεηξήζεηο παξαγσγήο δσνηξνθψλ (π.ρ. βηνκεραλίεο δσνηξνθψλ, 

παξαζθεπαζηήξηα δσνηξνθψλ κνλάδσλ εθηξνθήο), θαη εηδηθφηεξα ηηο απαηηήζεηο 

γηα ηηο πξψηεο χιεο, ηηο πξφζζεηεο χιεο θαη ηα πξνκίγκαηα, ηνλ εξγαζηεξηαθφ 
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έιεγρν ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ, ηελ ηρλειαζηκφηεηα ζε θάζε ζηάδην παξαγσγήο 

θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ην ρεηξηζκφ κε ζπκκνξθνχκελσλ πξντφλησλ. 

2. Απαηηήζεηο γηα ηελ εθηξνθή ησλ δψσλ/πνπιεξηθψλ/ηρζχσλ 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο εθηξνθήο (δψσλ, πνπιεξηθψλ θαη ηρζχσλ), νη απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ εζηηάδνληαη θπξίσο ζηε δηαηξνθή ησλ δψσλ, πνπ πεξηιακβάλεη έιεγρν 

ησλ παξαιακβαλφκελσλ δσνηξνθψλ απφ επηρεηξήζεηο παξαγσγήο δσνηξνθψλ 

πηζηνπνηεκέλεο θαηά ην πξφηππν AGRO 7 θαη ηνλ έιεγρν ηνπ παξερφκελνπ 

ζηηεξεζίνπ κε βάζε ηηο αλάγθεο εθηξνθήο, ην είδνο ησλ δψσλ θαη ην ζηάδην 

αλάπηπμήο ηνπο, θαζψο θαη ζηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ δψσλ, ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο απαηηείηαη ε ηήξεζε ηζνδπγίσλ θαη ε εμαζθάιηζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπο 

θαη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο ζε θάζε ζηάδην δηαθίλεζήο ηνπο. 

3. Απαηηήζεηο γηα ηε ζθαγή δψσλ/πνπιεξηθψλ 

Νη επηρεηξήζεηο ζθαγήο δψσλ/πνπιεξηθψλ νθείινπλ ζε θάζε πεξίπησζε λα 

εμαζθαιίδνπλ θαη λα απνδεηθλχνπλ ην ζαθή δηαρσξηζκφ ησλ δψσλ/πνπιεξηθψλ 

πνπ παξαιακβάλνπλ θαη πξνέξρνληαη απφ πηζηνπνηεκέλεο θαηά ην AGRO 7 

επηρεηξήζεηο εθηξνθήο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηρλειαζηκφηεηάο ηνπο ζε θάζε 

παξαγσγηθφ ζηάδην, πξνθεηκέλνπ ηα ζθάγηα ή ηα ηεκάρηα θξέαηνο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δψα πνπ δελ εθηξέθνληαη κε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο 

δσνηξνθέο σο ηειηθά πξντφληα, λα δηαηεξνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. 

4. Απαηηήζεηο γηα ηελ ηππνπνίεζε/ζπζθεπαζία/εκπνξία 

Αληίζηνηρα, νη επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο/ζπζθεπαζίαο/εκπνξίαο γάιαθηνο, 

θξέαηνο, απγψλ θαη ηρζχσλ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ αξρείν πνπ αθνξά ηνπο 

πηζηνπνηεκέλνπο θαηά ην AGRO 7 πξνκεζεπηέο ηνπο, ηηο εηζεξρφκελεο πνζφηεηεο, 

ζηελ θίλεζε ησλ πξντφλησλ ζε φια ηα ζηάδηα ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ 

εληφο ηεο επηρείξεζεο, ηνπο απνδέθηεο θαη ηνλ πξννξηζκφ ησλ εμεξρφκελσλ 

πνζνηήησλ ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ θαη ηε ζρέζε κεηαμχ θάζε παξηίδαο εηζξνψλ 

αξρηθψλ πξντφλησλ θαη θάζε παξηίδαο εθξνψλ ηειηθψλ πξντφλησλ. Πηε 

ζπζθεπαζία ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζρεηηθέο κε ηελ 

πηζηνπνίεζε ελδείμεηο θαη ηνπνζεηείηαη ππνρξεσηηθά ην εζληθφ ζήκα πνπ βεβαηψλεη 

φηη ηα πξντφληα απηά πξνέξρνληαη απφ δψα πνπ δελ εθηξέθνληαη κε Γελεηηθά 

Ρξνπνπνηεκέλεο Εσνηξνθέο. 

Ηδηαίηεξα, ζηελ πεξίπησζε ησλ ςαξηψλ πνπ δελ ζπζθεπάδνληαη ζε θιεηζηή 

ζπζθεπαζία, ηεο νπνίαο ην άλνηγκα γίλεηαη απφ ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, ην ζήκα 

ηνπνζεηείηαη ππνρξεσηηθά ζε θάζε ςάξη, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγσγήο 

αζπζθεχαζηνπ θξέαηνο πεξηγξάθνληαη απαηηήζεηο γηα ηα ζεκεία ιηαληθήο 

πψιεζεο, κε ζθνπφ λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ θαηά AGRO 7 πξντφλησλ, ν ζαθήο δηαρσξηζκφο ηνπο απφ άιια 

πξντφληα ηνπ ηδίνπ είδνπο, ε ηήξεζε ηζνδπγίσλ αγνξψλ θαη πσιήζεσλ θξέαηνο 

(πνπ απνδεηθλχνληαη κέζσ παξαζηαηηθψλ αγνξψλ θαη πσιήζεσλ) θαη ε 

επηζήκαλζή ηνπο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα κελ δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε ή 

παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή. 
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Δλ ζπλερεία, ην Γ.Π. ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ – ΓΖΚΖΡΟΑ 

απνθάζηζε ηελ Δθπφλεζε Θαηεπζπληήξηαο Νδεγίαο γηα ηελ εθαξκνγή θαη 

πηζηνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ AGRO 7.  

Ζ εθπφλεζε εθπνλήζεθε, εγθξίζεθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ε Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 

γηα ην Ξξφηππν AGRO 7. 

Ζ Θαηεπζπληήξηα Νδεγία πεξηγξάθεη ην ζρήκα πηζηνπνίεζεο ηνπ πξνηχπνπ 

AGRO 7, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο εληαίαο θαη νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ απφ ηνπο επηρεηξήζεηο, ηνπο Φνξείο Ξηζηνπνίεζεο, 

ηνπο Φνξείο Γηαπίζηεπζεο, ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη θάζε εκπιεθφκελν. 

Πηα Ξαξαξηήκαηα ηεο νδεγίαο παξαηίζεληαη ππνδείγκαηα ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξντφλησλ, ππνδείγκαηα απαηηνχκελσλ αξρείσλ, 

θαζψο θαη ελδεηθηηθφο θαηάινγνο θχξησλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ 

πξέπεη λα πινπνηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε. 

Νιφθιεξε ε Θαηεπζπληήξηα Νδεγία ηέζεθε πξνο ελεκέξσζε φισλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ – κειψλ καο, ελψ βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζην site ηνπ Agrocert 

http://www.agrocert.gr/photos/home/hidden/cfiles/kateythidiria_ofhgia_agro_7.pdf 

7.6.  Μεταφορά υποπροϊόντων επιστρεφόμενων, ληγμένων 
τροφίμων ζωικής προέλευσης 

Έλα απφ ηα ζέκαηα ην νπνίν απαζρφιεζε ηνλ ΠΔΒΔΘ, ήηαλ θαη ηεο δηαρείξηζεο 

αιιά θπξίσο ηεο κεηαθνξάο ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ κε έκθαζε ζηελ 

επηθείκελε  αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο ησλ ΕΞ 3 (πξψελ ηξφθηκα δσηθήο 

πξνέιεπζεο ιεγκέλα-ειαηησκαηηθή ζπζθεπαζία – ηα νπνία δελ ελέρνπλ θηλδχλνπο 

γηα ηελ δεκφζηα πγεία θαη ηελ πγεία ησλ δψσλ) ηα νπνία ζα απαγνξεχεηαη λα 

επηζηξέθνληαη κε ηα ίδηα αδεηνδνηεκέλα νρήκαηα πνπ θάλνπλ ηηο δηαλνκέο ησλ 

αληίζηνηρσλ πξντφλησλ.   

Ζ αλαηξνπή ηεο ηζρχνπζαο εμαίξεζεο δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ηέσο πνπξγφ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  θαη Ρξνθίκσλ θ. Θ. Πθαλδαιίδε ν νπνίνο – πεξηέξγσο πψο 

!!! – ππέγξαςε ηελ Απφθαζε αξ. 9993/3-5-2012, κε ηελ νπνία αλαζηέιιεηαη ε 

εμαίξεζε θαη ζπλεπψο ηα ιεγκέλα ζα απαηηείηαη λα κεηαθέξνληαη πιένλ κφλν κε 

μερσξηζηά νρήκαηα.  

Ξαξά ην φηη ε ελ ιφγσ Απφθαζε δελ δεκνζηεχηεθε κέρξη ζήκεξα ζε ΦΔΘ, άξα 

ηππηθά δελ είλαη ζε ηζρχ, σζηφζν έρεη θνηλνπνηεζεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη 

ηνπο Θηεληαηξηθέο Γηεπζχλζεηο, γηα εθαξκνγή ηεο.  

Ξαξφιν πνπ νη Θηεληαηξηθέο Γηεπζχλζεηο κέρξη ζήκεξα δελ ηελ απνδέρνληαη σο 

λφκηκε, δελ κπνξνχλ σζηφζν λα αλαλεψλνπλ άδεηεο νρεκάησλ πνπ ιήγνπλ, κε 

απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο  πνπ έρνπλ απηά ηα ηδησηηθήο ρξήζεο νρήκαηα λα είλαη 

εθηεζεηκέλεο ζε θάζε πεξίπησζε ειέγρνπ.  

Θαηφπηλ ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ην αξκφδηα Ρκήκα (Γεληθή Γ/λζε Θηεληαηξηθήο 

ΞΑΑΡ) θαη κε ηελ ειπίδα λα κπινθάξνπκε ηελ αξλεηηθή εμέιημε ηνπ ζέκαηνο, 

έρεη ζηαιεί ζηνλ πνπξγφ θ. Αζ. Ρζαπηάξε αίηεκα αλαίξεζήο ηεο. 

http://www.agrocert.gr/photos/home/hidden/cfiles/kateythidiria_ofhgia_agro_7.pdf
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Ζ θαηάξγεζε ηνπο πνπξγηθήο Απφθαζεο αξ. 9993/3.5.2012 γηα ηελ κεηαθνξά 

ησλ ιεγκέλσλ θαη κε εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ κε δηαθνξεηηθά νρήκαηα, δεηήζεθε 

απφ ηνλ πνπξγφ θαη θαηά ηελ ζπλάληεζή καο ζηηο 9/1/2013 θαη φπσο καο 

αλέθεξε ν πνπξγφο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θαζψο θαη ν Δηδηθφο Πχκβνπιφο ηνπ, 

ήδε βξίζθεηαη ζηελ Γ/λζε Λνκνπαξαζθεπαζηηθνχ έξγνπ ηνπ πΑΑΡ θαη ζα 

δεκνζηεπζεί ζχληνκα, απφθαζε ε νπνία ζα πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ηελ 

δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ κε εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ αιιά θαη ππνπξντφλησλ 

– παξαπξντφλησλ. 

Απφθαζε ε νπνία κέρξη ζήκεξα δελ έρεη δεκνζηεπζεί. 

7.7.  Πρόγραμμα ενημέρωσης για Generic προβολή των 
προϊόντων μας 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) ζπγρξεκαηνδνηεί νινθιεξσκέλα Ξξνγξάκκαηα 

ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο  Δ.Δ 

θαη ηηο ηξίηεο - εθηφο Δ.Δ - ρψξεο. 

Ρν χςνο ηεο θνηλνηηθήο ζπγρξεκαηνδφηεζεο είλαη κέρξη 50%. Ζ εζληθή ζπκκεηνρή 

ζηα Ξξνγξάκκαηα απηά (απφ ην αξκφδην ΞΑΑΡ) είλαη 20% ελψ ην ππφινηπν 

30% θαιχπηεηαη απφ ίδηα ζπκκεηνρή ησλ πξνηεηλνπζψλ νξγαλψζεσλ 

(επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ φπσο ν ΠΔΒΔΘ).  

Ζ δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ είλαη απφ έλα κέρξη ηξία έηε.  

Γηθαίσκα ππνβνιήο πξνηάζεσλ έρνπλ κφλν επαγγεικαηηθέο ή δηεπαγγεικαηηθέο 

νξγαλψζεηο, αληηπξνζσπεπηηθέο ησλ θιάδσλ θαη φρη επηρεηξήζεηο. 

Νη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη δχν θνξέο ην ρξφλν, ηφζν γηα Ξξνγξάκκαηα 

εζσηεξηθήο αγνξάο φζν θαη γηα ηξίησλ ρσξψλ. 

Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο είλαη ε 15ε Απξηιίνπ θαη ε 31ε Νθησβξίνπ θάζε 

έηνπο. 

Νη πξνηάζεηο θαηαηίζεληαη ζε πέληε θαθέινπο ε θάζε κία (1 πξσηφηππν, 4 

αληίγξαθα) ζπλνδεπφκελεο απφ ειεθηξνληθή εγγξαθή (CD Rom), ζηε Γ/λζε 

Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, 

Ρκήκα Δ΄.  

Ζ ζπγγξαθή ησλ Ξξνγξακκάησλ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλν ηππηθφ, ζχκθσλα κε 

εγθεθξηκέλν ζρέδην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

Ζ Γ/λζε Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ησλ θαηαηεζέλησλ 

πξνηάζεσλ. Δπηιέγνληαη ηα Ξξνγξάκκαηα πνπ ζπκθσλνχλ κε ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ζρεηηθψλ Θαλνληζκψλ.  

Νη πξνηάζεηο απνζηέιινληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

Νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αμηνινγνχλ ηηο πξνηάζεηο 

(δχλαληαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο ή πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο απφ ηηο 

πξνηείλνπζεο νξγαλψζεηο κέζσ ηεο Γ/λζεο Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ ΞΑΑΡ). 

Αθνινπζεί ε έγθξηζε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 
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ζρεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαη ε έθδνζε Απνθάζεσλ. Πεκεηψλεηαη φηη ηα 

δηαθξαηηθά Ξξνγξάκκαηα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα επηινγήο. 

Κέζα ζε δηάζηεκα 90 εκεξψλ απφ ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, ζπλάπηεηαη ζχκβαζε ηνπ θνξέα κε ην πνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ξξνγξάκκαηφο ηνπ. 

Ρν ζρέδην ζχκβαζεο  είλαη εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ 

ΞΑΑΡ θαη θνξέα.  

Ζ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αλαηίζεηαη ζε Δθηειεζηηθνχο Νξγαληζκνχο 

(Γηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο, εηαηξίεο Κάξθεηηλγθ, Γεκνζίσλ Πρέζεσλ θιπ) νη νπνίνη 

επηιέγνληαη κε δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ. 

Λνκηθφ πιαίζην γηα ηα πξνγξάκκαηα  

Ρν πιαίζην ελεξγεηψλ ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο ππέξ ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ζε ηξίηεο ρψξεο ζεζπίδεηαη ζηνπο  Θαλ. (ΔΔ) 3/2008 

θαη Θαλ.(ΔΔ) 501/08. 

Πην Ξαξάξηεκα Η ηνπ Θαλ.(ΔΔ) 501/08  «Θαηάινγνο ησλ πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ 

λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ελεξγεηψλ πξνψζεζεο ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ» 

πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη ε θαηεγνξία «θξέαο  λσπφ, δηαηεξεκέλν κε 

απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλν, πνπ έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε θνηλνηηθφ ή εζληθφ 

θαζεζηψο πνηφηεηαο». 

Αληίζηνηρα, ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ ηνπ ίδηνπ Θαλνληζκνχ, πεξηιακβάλεηαη ε 

θαηεγνξία «Βφεην θαη ρνίξεην θξέαο, λσπφ, δηαηεξεκέλν κε απιή ςχμε ή 

θαηεςπγκέλν· παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο κε βάζε ηα πξντφληα απηά». 

Αξρηθά, ε εξκελεία δελ αθνξνχζε κεηαπνηεκέλα πξντφληα θξέαηνο. 

Ωζηφζν, κεηά απφ ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ ΠΔΒΔΘ θαη δηεπθξίληζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, κπνξνχλ πιένλ λα πεξηιεθζνχλ πξντφληα (φρη εκπνξηθέο επσλπκίεο 

αιιά γεληθά κελχκαηα γηα ηα πξντφληα) κε βάζε ην θξέαο ή πξντφληα 

αιιαληνπνηίαο (δακπφλ, θαπληζηέο κπξηδφιεο, ινπθάληθα, πάξηδεο, κνξηαδέιεο, 

αιιαληηθά αέξνο, ζαιάκηα θιπ). 

Νξηζκέλεο πηζαλέο ελέξγεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ θαηά 50%-70%, 

εληαζζφκελεο κέζα ζην Ξξφγξακκα : 

 Ππκκεηνρή ζε γεληθέο ή θιαδηθέο εθζέζεηο (Ρξνθίκσλ & Ξνηψλ, 

HORECA, θιπ). 

 Δλεκεξσηηθά θαη πξνσζεηηθά έληππα, βηβιία ζπληαγψλ, πξνσζεηηθφ 

πιηθφ. 

 Ξαξαγσγή δεηγκάησλ, πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζε ζεκεία πψιεζεο 

(ζνχπεξ κάξθεη, εκπνξηθά θέληξα, ηνπξηζηηθά ζεκεία, road show θιπ.). 

 Δλεκεξσηηθέο Ζκεξίδεο, εθπαηδεπηηθέο εθδειψζεηο, παξνπζηάζεηο ζε 

ζρνιεία, θνξείο θιπ. 
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 Ξαξαγσγή θαη πξνβνιή εθπαηδεπηηθψλ ηαηληψλ γηα ηα πξντφληα 

θξέαηνο. 

 Έθδνζε ελεκεξσηηθψλ ιεπθσκάησλ, εκεξνινγίσλ θιπ. 

 Γηνξγάλσζε Δθδειψζεσλ γηα δεκνζηνγξάθνπο, ζεθο, αγνξαζηέο 

ζνχπεξ κάξθεη θιπ. 

 Θαηαρσξήζεηο ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά ή εηδηθφ ηχπν. 

 Γηεπξσπατθή ζπλεξγαζία κε δηεζλείο ζπιιφγνπο ζεθο γηα θνηλέο 

εθδειψζεηο. 

 Ξαξαγσγή πξνσζεηηθνχ, δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ γηα θαηαλαισηέο, 

δηαλνκείο θιπ. 

 Δλεκεξσηηθέο πξνβνιέο ζε ζεκεία πψιεζεο, εζηηαηφξηα, μελνδνρεία 

θιπ. 

Ν ΠΔΒΔΘ, πηζηεχνληαο φηη ην πξφγξακκα είλαη κηα θαιή επθαηξία γηα Generic 

πξνβνιή ησλ πξντφλησλ καο, δηεξεχλεζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ-Κειψλ καο λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ  ηελ ππνβνιή 

πξφηαζεο.  

Γπζηπρψο, ε έιιεηςε θαηάιιεινπ ελδηαθέξνληνο δελ καο επέηξεςε λα  

πξνρσξήζνπκε ζηελ ππνβνιή πξφηαζεο.   
 

8. ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΕΣΟΤ 2013 

α)  Ωο ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

2013 κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε: 

 Ρελ νινθιήξσζε ηεο θαζηέξσζεο «Πήκαηνο Κέινπο ΠΔΒΔΘ». 

 Ρελ απνδνρή ησλ παξεκβάζεσλ, παξαηεξήζεσλ, πξνηάζεψλ καο ζην λφκν 

4235/2014 ηνπ πΑΑΡ «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ 

ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Ρξνθίκσλ». 

 Ρελ νινθιήξσζε ζχζηαζεο ηεο Γηεπαγγεικαηηθήο Νξγάλσζεο Θξέαηνο, 

ελέξγεηα ε νπνία μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 2001 κε πξσηνβνπιία ηνπ ΠΔΒΔΘ.  

 Ρε δηαξθή ππνζηήξημε ηνπ ΠΔΒΔΘ ζηα πξνβιήκαηα πνπ θαηά δηαζηήκαηα 

απαζρφιεζαλ ηα κέιε καο. 

 Ρηο επαθέο θαη ζπλαληήζεηο καο κε πνπξγνχο, ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο, 

θνξείο  θιπ. γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζέζεσλ – απφςεσλ  - πξνηάζεψλ καο. 

 Ρελ παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ ζηελ Δζληθή θαη Θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη 

ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ καο επ‘ απηψλ. 

 Ρελ δηαξθή δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ΠΔΡΔ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηερληθψλ 

θιαδηθψλ ζεκάησλ. 
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 Ρελ έληνλε παξνπζία ηνπ ΠΔΒΔΘ κε Γειηία Ρχπνπ, Ππλεληεχμεηο, επαθέο θιπ. 

 Ρελ εθπξνζψπεζή καο ζε εθδειψζεηο, εκεξίδεο θιπ. 

Ξηζηεχνπκε φηη θαη ηε ρξνληά πνπ πέξαζε, παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο, έγηλαλ 

νπζηαζηηθά βήκαηα θαη ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο κε απνηέιεζκα λα πινπνηεζνχλ 

ρξφληα αηηήκαηά καο, φπσο ε ζχζηαζε ηεο Δζληθήο Γηεπαγγεικαηηθήο Νξγάλσζεο 

Θξέαηνο – ΔΓΝΘ, ε θαζηέξσζε «Πήκαηνο Κέινπο ΠΔΒΔΘ», ε απνδνρή ησλ ζέζεσλ 

– πξνηάζεψλ καο ζην Λφκν ηνπ πΑΑΡ 4235/2014 «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο 

θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο 

ησλ ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Ρξνθίκσλ». 

Αξθεηά άιια αηηήκαηά καο, φπσο ε ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 88 - 91 ηνπ ΘΡΞ, 

έρνπλ δξνκνινγεζεί θαη ε πινπνίεζή ηνπο πξνζδηνξίδεηαη κέζα ζην ηξέρνλ έηνο.  

Γη απηφ πξέπεη λα επηκείλνπκε αθφκε πην δπλακηθά θαη είκαζηε αηζηφδνμνη φηη ζα 

πεηχρνπκε ησλ πξνψζεζε ησλ ζέζεψλ καο, ππφ ην ζπληνληζκφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη πάληα κε ηελ βνήζεηα ησλ κειψλ καο.    

Δπίζεο, ε ρξνληά πνπ πέξαζε καο άθεζε θαη κεγάιεο πξνθιήζεηο πνπ καο 

νδεγνχλ ζην λα ζέζνπκε λένπο ζηφρνπο. Πηφρνπο πνπ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά 

απφ εκάο αλ ν Θιάδνο καο, δεδνκέλεο θαη ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ 

πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο, ζα ζπλερίζεη λα θάλεη βήκαηα πξνφδνπ θαη αλαβάζκηζεο. 

Γελ δηθαηνινγείηαη θακία αδξάλεηα θαη θακία νιηγσξία. Απαηηείηαη κφλν δνπιεηά 

θαη επαγξχπλεζε γηα ην αχξην. 

Ν Πχλδεζκφο καο, απφ ην 1977 κέρξη ζήκεξα, κε θχξνο εθπξνζσπεί ηνλ θιάδν ηεο 

αιιαληνπνηίαο θαη επεμεξγαζίαο θξέαηνο, είλαη πάληα παξφλ ζε ζπδεηήζεηο πνπ 

απνδεηνχλ θχξνο θαη εγθεθξηκέλε άπνςε, ζηα πνπξγεία, ζηνπο ζεζκηθνχο 

θνξείο, ζηα ΚΚΔ. Αγσλίδεηαη θαη δηεθδηθεί έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ. Αληηιακβάλεηαη θαη γλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ν θιάδνο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ κπνξεί θαη θηλεί δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

επίιπζή ηνπο. Ξαξεκβαίλεη, ζπδεηά, πξνηείλεη ιχζεηο θαη ζηξαηεγηθέο, ζηεξίδνληαο 

ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ.  

Ξξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπκε ηα ζπκθέξνληα ηνπ θιάδνπ ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο, απαηηείηαη ε χπαξμε ελφο ηζρπξνχ, ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, γηα λα 

πξνζηαηεπζεί ην έξγν καο θαη λα δνζεί αθφκε κεγαιχηεξε ψζεζε ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ καο.  

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, είλαη απαξαίηεηε ε αθφκα κεγαιχηεξε ηφλσζε ηεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο καο ηζρχνο, κέζσ ηεο ζπλέλσζεο δπλάκεσλ θαη θνηλψλ 

ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ. 

Ν ΠΔΒΔΘ θαιεί ηα κέιε ηνπ λα έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ θαηαγξαθή θαη 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηφζν ησλ ζπιινγηθψλ, φζν θαη ησλ κεκνλσκέλσλ. 

Ν ΠΔΒΔΘ είκαζηε φινη καδί, δελ πεξηζζεχεη θαλέλαο. 
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β) Δπφκελα βήκαηα  

Θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014 ζα ζπλερίζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ επλντθέο ξπζκίζεηο γηα φια ηα εθθξεκή ζέκαηα ηνπ θιάδνπ καο.  

Κε δεδνκέλε φκσο ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ε ρψξα καο, αιιά θαη ν 

θιάδνο καο, βξίζθνληαη κπξνζηά ζε κηα δχζθνιε πεξίνδν. Ρν γεγνλφο απηφ 

επηβάιεη λα αλαδηακνξθψζνπκε ηνπο ζηφρνπο καο, ζέηνληαο ξεαιηζηηθνχο 

ζθνπνχο θαη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ άκεζε επίιπζε 

ζνβαξψλ θιαδηθψλ καο ζεκάησλ, φζν θαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο καο.  

Ξξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ ΠΔΒΔΘ δε κπνξεί λα είλαη άιινο απφ ηε ζηήξημε ησλ 

κειψλ ηνπ ζε φια ηα επίπεδα: θαίξηεο παξεκβάζεηο ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο, 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζηήξημε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο.  

Δπρή φισλ καο είλαη ε ελφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία ζηηο απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηέο 

καο.  

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, κπνξεί θαη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλεηαη, λα 

θαηαγξάθεη θαη λα επηιχεη φια ηα δεηήκαηα ησλ κειψλ ηνπ. Ζ θξηηηθή φισλ είλαη 

δεθηή, αιιά πξσηίζησο επηζπκεηή είλαη ε ζπλεηζθνξά, πιηθή θαη εζηθή θαη ε 

ζπλέξγηα φισλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ καο ζηφρσλ.  

Απφ θνηλνχ ζα επηηχρνπκε πεξηζζφηεξα απφ φηη ν θαζέλαο ρσξηζηά. Πήκεξα 

πεξηζζφηεξν παξά πνηέ, δελ ππάξρεη ρψξνο γηα πξνθαηαιήςεηο, δηελέμεηο θαη 

πξνζσπηθέο αληηπαξαζέζεηο.  

Γέζκεπζή καο είλαη λα επηδηψθνπκε πάληα ην θαιχηεξν. Κε επαγγεικαηηζκφ, 

πνηφηεηα θαη ζεβαζκφ ζηνλ θαηαλαισηή, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηερλνινγηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, κπνξνχκε λα δηαηεξήζνπκε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα καο θαη λα βειηηψζνπκε ηνλ θιάδν καο αθφκα πεξηζζφηεξν. 

Πην ζεκείν απηφ, ην Γ.Π. ζέηεη, πξνο ζπδήηεζε θαη έγθξηζε, ζηε Γ.Π. ηελ πξφηαζε 

ίδξπζεο κηαο Αζηηθήο Κε Θεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο Ξξνψζεζεο Αιιαληηθψλ 

«ΣΑΟΗΛΝΠ ΑΚΘΔΞΑ» κε κέιε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ΠΔΒΔΘ θαη αξρηθά 2 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ζε Αζήλα – Θεζ/λίθε, κε αγνξά πξντφλησλ κφλν 

απφ ηα Κέιε, ζηηο ηηκέο πνπ απηά πνπιάλε ζηα Πνχπεξ Κάξθεη. Ρν «θέξδνο» ζα 

δηαηίζεηαη γηα ελέξγεηεο πξνβνιήο – πξνψζεζεο ηνπ Θιάδνπ, θαζψο θαη γηα 

έξεπλεο, κειέηεο θιπ. 

Ν πξψηνο ιφγνο αλήθεη ζηα κέιε καο θαη αλακέλνπκε κέζα απφ ηελ έθθξαζε ησλ 

απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ θαζψο θαη κέζα απφ ηνλ δηάινγν πνπ ζα αθνινπζήζεη 

λα πξνθχςνπλ νη θαιχηεξεο δπλαηέο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ησλ επηρεηξήζεψλ 

καο θαη ηνπ θιάδνπ καο.  

Ρέινο, λα επραξηζηήζσ ην Γ.Π. ηνπ ΠΔΒΔΘ θαη ην πξνζσπηθφ γηα ην έξγν πνπ 

πξνζέθεξαλ θαη ην 2013 ζην θνηλφ καο ζθνπφ, αιιά θαη ηα κέιε καο γηα ηελ 

κεγάιε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηνλ θνηλφ καο αγψλα.  

 


