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Ι. Προσέλευση μελών 

 

ΙΙ. Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης ΣΕΒΕΚ 

1.  Διαδικασία εγκατάστασης Προέδρου Συνέλευσης : 

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

Γραμματέα Συνέλευσης. 

 Διαπίστωση απαρτίας. 

 Εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης. 

 Χαιρετισμός Προέδρου Συνέλευσης. 

2.  Ομιλία Προέδρου Δ.Σ. ΣΕΒΕΚ κ. Αλέξιου Υφαντή 

 Απολογισμός Δράσης και Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 

2017. 

3.  Ομιλία Ταμία κ. Γεώργιου Γιατράκου 

 Ετήσιος οικονομικός απολογισμός για την οικονομική χρήση 2017. 

4. Παρατηρήσεις μελών για τον ετήσιο απολογισμό 2017. 

5. Έγκριση του ετήσιου απολογισμού. 

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

7. Απαλλαγή της Διοίκησης του Συνδέσμου από κάθε ευθύνη. 

8. Προϋπολογισμός των εσόδων και των εξόδων του οικονομικού έτους 2018. 

9. Παρατηρήσεις μελών επί του προτεινόμενου προϋπολογισμού 2018 και έγκρισή του. 

10. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων. 

 Τοποθέτηση Δ.Σ. σε διάφορα θέματα του κλάδου. 

 Θέματα που θα τεθούν από τα μέλη. 

 Ανταλλαγή απόψεων. 

 Πορίσματα. 

11.  Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. καθώς επίσης και Ελεγκτικής 

Επιτροπής. 
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1.  

 

Όπως  κάθε χρόνο έτσι και φέτος, υπεύθυνα και συντονισμένα, 

προχωρήσαμε στην έκδοση του απολογισμού δράσης, έργου και 

πρωτοβουλιών του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας 

Κρέατος – ΣΕΒΕΚ για το έτος 2017.    

Μία, κατά κοινή ομολογία, δύσκολης χρονιάς που άφησε όμως και 

τις φωτεινές της πλευρές. 

Ο ΣΕΒΕΚ, παρά τις όποιες δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν, στάθηκε στο πλευρό όλων των 

επιχειρήσεων – μελών του και με επιμονή, αποφασιστικότητα και προσήλωση επιδίωξε τις 

προσφερότερες λύσεις σε όλα τα «μικρά» και «μεγάλα» προβλήματα του  τομέα μας.  

Ο παρόν Απολογισμός αποσκοπεί στην συνοπτική παρουσίαση και ανάδειξη του πολλαπλού και 

πολυδιάστατου έργου του ΣΕΒΕΚ, δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των δραστηριοτήτων που 

υλοποιήθηκαν κατά την χρονική περίοδο ανάμεσα στις Συνελεύσεις του έτους 2017 (24.5.2017) 

και του έτους 2018, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τις βασικές αρχές και τις θέσεις του ΣΕΒΕΚ που 

πρέπει να κατευθύνουν τις προσπάθειές του τους επόμενους μήνες.  

Προορίζεται κατά κύριο λόγο για τα μέλη του ΣEBΕΚ ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης της 28ης/3/2018.  

Παράλληλα προορίζεται για οποιοδήποτε τρίτο, όταν χρειάζεται να ανατρέξει στο έργο και στην 

αποστολή του ΣΕΒΕΚ, στις δραστηριότητες της χρονιάς ή σε συγκεκριμένες ενέργειές του για 

ειδικά θέματα. 
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2.  

 

Με θλίψη η οικογένεια του ΣΕΒΕΚ αποχαιρέτησε στις 

5/9/2017, τον επίτιμο Πρόεδρό της Παναγιώτη Γ. Νίκα.  

Ο Παναγιώτης Γ. Νίκας έφυγε από τη ζωή στις 3/9/2017, 

ενώ η κηδεία του πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5/9/2017 και 

ώρα 12.00 στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών και ακολούθησε η 

ταφή του στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Σπάρτη. 

Ο Παναγιώτης Γ. Νίκας, Πρόεδρος επί 10 έτη του ΣΕΒΕΚ, 

σημάδεψε με τις επιλογές και τις δραστηριότητές του την 

ελληνική αγορά των τροφίμων. 

Ήταν τη δεκαετία του ’60 όταν ο Παναγιώτης Νίκας, με το 

εύστροφο και ανήσυχο πνεύμα που πάντοτε τον διέκρινε, 

εισήλθε στον κλάδο των αλλαντικών, στον οποίο παρέμεινε ως 

ηγετική μορφή μέχρι την τελευταία του πνοή. 

Ο Παναγιώτης Γ. Νίκας αποτέλεσε μια καταξιωμένη 

προσωπικότητα στο χώρο των επιχειρήσεων, ένα σημαντικό 

όνομα το οποίο συνδέθηκε με την ποιότητα στα αλλαντικά.  

Ήταν ο επιχειρηματίας ο οποίος καθιέρωσε το επώνυμο αλλαντικό, δημιούργησε μια εξαιρετική 

ποικιλία προϊόντων σε διαφορετικές κατηγορίες αλλαντικών, επέβαλλε με τη δύναμη της 

επιχειρηματικής παρουσίας και των προϊόντων του αυστηρούς εμπορικούς κανόνες, 

ομαλοποιώντας τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς. 

Κατά τις περιόδους 1997 – 2004 και 2012 – 2015, τα Μέλη του ΣΕΒΕΚ (Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος) του εμπιστεύθηκαν την προεδρία της επαγγελματικής τους 

οργάνωσης. Κατά την περίοδο της προεδρίας του πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα 

αναβάθμισης του κλάδου, η σύνταξη οδηγού ορθής υγιεινής πρακτικής, η σύνταξη εγχειριδίου για 

την ποσοτική αναγραφή του περιεχομένου κρέατος, η σύσταση και λειτουργία συμβουλευτικής – 

επιστημονικής επιτροπής, και άλλα πολλά. 

Εκτιμώντας την πολύχρονη προσφορά του στον κλάδο και τον Σύνδεσμο, η Γενική Συνέλευση των 

Μελών αποφάσισε ομόφωνα το 2004 την ανακήρυξή του σε επίτιμο Πρόεδρο του ΣΕΒΕΚ.  

Ο Παναγιώτης Νίκας είχε επίσης διατελέσει Πρόεδρος (Απρίλιος 2006 – Μάιος 2013) και 

Αντιπρόεδρος (Μάιος 2013 – σήμερα ) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – Ίδρυμα για την 

καταπολέμηση της πείνας, καθώς και Πρόεδρος (Μάιος 2008 – Δεκέμβριος 2014) της  Λέσχης 

Φίλων Ελαιολάδου ΦΙΛΑΙΟΣ, δραστηριοποιούμενος επί σειρά ετών και στον τομέα του 

ελαιολάδου.  
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3.  

 

3.1. Προφίλ 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος / ΣΕΒΕΚ 

είναι Σύνδεσμος, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύριο μέλημά του, 

την διασφάλιση των συμφερόντων και την επίλυση των κλαδικών προβλημάτων των επιχειρήσεων / 

μελών του.   

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

ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΩΝ’’ εκπροσωπούσε συλλογικά τις επιχειρήσεις 

αλλαντοποιίας και επεξεργασίας κρέατος που νόμιμα λειτουργούσαν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε 

μορφή.  

Στην καταστατική Γενική Συνέλευση του  έτους 1993, τροποποιήθηκε το αρχικό καταστατικό και η 

επωνυμία του Συνδέσμου άλλαξε σε ‘‘ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΡΕΑΤΟΣ’’ με το διακριτικό τίτλο ΣΕΒΕΚ όπως μέχρι σήμερα παραμένει. 

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

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

Από τότε μέχρι σήμερα αποτελεί τον κλαδικό Σύνδεσμο των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την 

παραγωγή κρέατος, την επεξεργασία και την παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος, που νόμιμα 

λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή. 

Στα 38 χρόνια πορείας του, ο ΣΕΒΕΚ δεν σταμάτησε λεπτό να υποστηρίζει σημαντικές 

πρωτοβουλίες με στόχο την ανάδειξη και καταξίωση των επιχειρήσεων – μελών του καθώς και των 

προϊόντων του τομέα κρέατος.  

3.2. Σκοποί 

Το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας του ΣΕΒΕΚ περιλαμβάνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και 

δραστηριοτήτων με στόχο :  

- Την προβολή και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων  των μελών του, την τεχνική 

και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής των ειδών αλλαντοποιίας, την εξύψωση της 

βιοτεχνίας και βιομηχανίας της αλλαντοποιίας και της επεξεργασίας κρέατος και την 

καλλιέργεια της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού προς το είδος αυτό της τροφής. 

- Την καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης τόσο μεταξύ των μελών του όσο και 

με τον εμπορικό κόσμο και τις Κρατικές Αρχές. 

- Την εξύψωση και ενίσχυση της αποστολής των Βιομηχάνων και  Βιοτεχνών  επεξεργασίας 

κρέατος. 

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

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

κοινωνικών θεμάτων και προβλημάτων των μελών του. 
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Η υλοποίηση των στόχων του ΣΕΒΕΚ επιτυγχάνεται με κάθε νόμιμο και πρόσφoρο μέσο, και 

σύμφωνα με τις αποφάσεις του 7μελές Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εκλέγεται ανά τριετία από 

την Γενική Συνέλευση για να διοικεί τον Σύνδεσμο. 

Η υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τις επιστημονικές και 

διοικητικές υπηρεσίες του Συνδέσμου, οι οποίες μελετούν σε βάθος και αναλύουν τα προβλήματα, 

διατυπώνουν και τεκμηριώνουν λύσεις για τα προβλήματα αυτά, και στη συνέχεια συνεργάζονται 

για την υιοθέτηση και εφαρμογή των βέλτιστων αποδεκτών λύσεων.  

Είναι φυσικό σε μια πολυφωνική κοινωνία να διατυπώνονται ορισμένες φορές διισταμένες απόψεις 

για τα κοινά προβλήματα.  

O ΣEBΕΚ επιδιώκει τη σύγκλιση απόψεων και την υιοθέτηση συναινετικών λύσεων. Προάγει το 

διάλογο, και όχι την αντιπαράθεση.   

3.3. Οργανωτική δομή – Πρόσωπα  

3.3.1. Γενική Συνέλευση 

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

Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν και για κάθε ζήτημα σχετικό 

με την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου. 

Ειδικότερα :    

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

- Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο. 

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

προϋπολογισμό για τη νέα περίοδο. 

- Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού. 

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

και το νόμο διαδικασία, απαρτία και πλειοψηφία.  

3.3.2.  Διοίκηση 

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

χρόνια από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές και ορίζει τη διαμόρφωση της 

πολιτικής που πρέπει να ακολουθείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του ΣΕΒΕΚ και την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων – μελών του.  Έχει ως καθήκοντα και 

αρμοδιότητες να εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να επιλαμβάνεται και να 

αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τον Σύνδεσμο. Επίσης συγκροτεί επιτροπές, 

συμβουλευτικές ομάδες και ομάδες εργασίες οι οποίες ορίζονται για να ερευνούν ειδικά θέματα.  
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Στις 22/4/2015, έγινε η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του ΣΕΒΕΚ. Μετά τον ετήσιο απολογισμό 

και την απαλλαγή του Δ.Σ. εκ των ευθυνών του, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου και εξελέγησαν για τη τριετία 4/2015 έως σήμερα :  

 

 

 

Κατά τους συνεδριάσεις του Δ.Σ., συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα θέματα που αναπτύσσονται στον 

παρόντα απολογισμό και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις.  

3.3.3. Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων  ΣΕΤΕ – ΣΕΒΕΚ 

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

παρακολούθηση, υποστήριξη και ενημέρωση των μελών του αλλά και των 

Κρατικών φορέων επί γενικών ή ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με την 

Τεχνολογία και Υγιεινή του Κρέατος και των προϊόντων με βάση το κρέας, 

προχώρησε στις αρχές του έτους 2000, στη συγκρότηση Συμβουλευτικής 

Επιτροπής Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων των εταιρειών / μελών του, 

με την επωνυμία «Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων» Σ.Ε.Τ.Ε. 

Η Σ.Ε.Τ.Ε., αποτελεί το επιστημονικό – συμβουλευτικό όργανο τόσο προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΣΕΒΕΚ όσο και προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.  

 Παρακολουθεί τις επιστημονικές και νομοθετικές εξελίξεις στα εθνικά και κοινοτικά θέματα 

του τομέα. 

 Επεξεργάζεται και υποβάλλει τις προτάσεις της σε νομοσχέδια που έχουν σχέση με τη 

λειτουργία της βιομηχανίας αλλαντικών και επεξεργασίας κρέατος. 

 Ερευνά και μελετά τα Τεχνικά προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας Επεξεργασίας 

Κρέατος και προτείνει αντίστοιχες λύσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις αρμόδιες αρχές.  

Η αδιάλειπτη για 17 χρόνια λειτουργία της και η εμπειρία και οι γνώσεις των καταξιωμένων μελών 

της, συνέβαλλαν στην παραγωγή ιδιαίτερα αποτελεσματικού έργου και σε μια ακόμα πιο 

εξειδικευμένη ενημέρωση προς τα μέλη και ιδιαίτερα σε εκείνα που δεν διαθέτουν ανάλογο 

μηχανισμό, διευκολύνοντας την διαμόρφωση αντικειμενικών και τεκμηριωμένων θέσεων. 

Πρόεδρος  

Αλέξιος Υφαντής 

Γενική Γραμματέας 

Δέσποινα Μπακιρλή  

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας 

Στυλιανός Σκαρίμπας 

Ταμίας 

Γεώργιος Γιατράκος  

Αναπλ. Ταμίας 

Ευάγγελος Δημητρίου 

Αντιπρόεδρος  

Εμμανουήλ Δομαζάκης 

Μέλος / Επίτιμος Πρόεδρος 

Παναγιώτης Γ. Νίκας 

 

 

 

 
ΣΣ  ΕΕ  

ΕΕ  ΤΤ  



    ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ                                                     

 

 

11   

   

 

Με δεδομένη την απόφαση της Επιτροπής για μία  χρήσιμη, παραγωγική και αποτελεσματική 

συζήτηση και αλληλοενημέρωση, οι εμπειρογνώμονες των Επιχειρήσεων – Μελών του ΣΕΒΕΚ, ήταν 

σε τακτική επικοινωνία και κατά το 2017, εξετάζοντας σημαντικά και επίκαιρα θέματα μεταξύ των 

οποίων :  

 Δειγματοληψία και έκδοσης δελτίων τύπου που αφορά σε τρόφιμα επιμολυσμένα με 

σαλμονέλα. 

 Νομοσχέδιο ΥΠΑΑΤ για την  «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών 

προϊόντων και άλλες διατάξεις».  

 Διαδικασίες ελέγχου επιβεβαίωσης του ποσοστού δηλούμενου κρέατος (QUID). 

 Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 32790/392/Φ.15 – ΦΕΚ 1061 τ. Β΄/28.3.2017 για την 

«Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων 

και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας. 

Τα στελέχη της ΣΕΤΕ συμμετείχαν σε κλαδικές εκδηλώσεις, ημερίδες, εκθέσεις, προκειμένου να 

καταγράψουν κάθε κλαδικό πρόβλημα ή πρόταση σχετικά με τα τεχνικά θέματα που απασχολούν 

τον τομέα και να παρέχουν τυχόν πληροφορίες, διευκρινήσεις. 

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

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

 Με την κατηγοριοποίηση των προϊόντων του κλάδου μας. 

 Με την σύνταξη και κατάθεση στον ΕΦΕΤ σχεδίου κλαδικού Οδηγού Ορθής Υγιεινής 

Πρακτικής. 

 Με την ενημέρωση των καταναλωτών για τις ενδείξεις, την ιχνηλασιμότητα και γενικότερα 

για την θρεπτική αξία των προϊόντων κρέατος. 

 Με την διερεύνηση υποβολής φακέλων έγκρισης ως παραδοσιακά – ιδιότυπα προϊόντα, 

ορισμένων προϊόντων κρέατος, σαλάμι αέρος, σαλάμι τ. Λευκάδος, λουκάνικο με πορτοκάλι 

και πράσο, γύρος, σουβλάκι – καλαμάκι – μπιφτέκι κλπ. 

 Με την εναρμόνιση της υγειονομικής και αγορανομικής νομοθεσίας. 

 Με την εισφορά 0,2%/κιλό κρέατος υπέρ ΕΛΟΓΑΚ. 

 Με τα Κτηνιατρικά τέλη για τους ελέγχους – επιθεωρήσεις. 

 Με την τήρηση των ισοζυγίων κρέατος, τους παρακείμενους χώρους και τα κτηνιατρικά 

τέλη. 

 Με το νομοθετικό πλαίσιο για την επισήμανση. 

 Με το νομοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα. 

Υπενθυμίζεται ότι οι συνεδριάσεις τους ΣΕΤΕ είναι ανοιχτές για κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση – 

μέλος του Συνδέσμου. 
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3.3.4. Εσωτερικές Επιτροπές – Ομάδες Εργασίας 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εξειδικευμένα στελέχη των επιχειρήσεων του κλάδου, 

απαρτίζουν ειδικές ομάδες εργασίας για κάθε γενικό ή συγκεκριμένο θέμα που πιθανόν προκύψει 

γύρω από :  

 Διαφήμιση – Προώθηση : Επιτροπή Marketing  

 Εργατικά – Φορολογικά   

 Θέματα ΕΦΕΤ  

 Λοιπά θέματα    

3.3.5. Γραμματεία 

Η υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η πρωτοκόλληση, παρακολούθηση και 

διακίνηση των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων καθώς και η τήρηση των σχετικών 

αρχείων, η παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, η προετοιμασία των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών, της Ετήσιας Συνέλευσης και των 

διαδικασιών της,  η δημοσιοποίηση των θέσεων του ΣΕΒΕΚ, η πραγματοποίηση εκδηλώσεων, η 

αποστολή των τακτικών και εκτάκτων εγκυκλίων καθώς και η παρακολούθηση και είσπραξη 

συνδρομών των μελών, διεκπεραιώνεται υποδειγματικά από τον Οκτώβριο του 1990, από την κα 

Αικ. Στασινοπούλου, έμπειρο στέλεχος του Συνδέσμου. 

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

τρόπο, άμεσα και αποτελεσματικά. 

3.3.6. Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Η Διοικητική υποστήριξη του Συνδέσμου, καλύπτεται, από το 1997, από τον Εντεταλμένο 

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

λειτουργία και στη γενικότερη ανάπτυξη, παρακολούθηση και συντονισμό των υπηρεσιών του 

ΣΕΒΕΚ. 

3.3.7. Τεχνικοί – Επιστημονικοί Σύμβουλοι 

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

βοήθειά τους στον Σύνδεσμο, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η μελέτη και προώθηση 

επιστημονικών, τεχνικών κ.α. θεμάτων χρίζει μιας τέτοιας υποστήριξης. 

3.3.8. Νομικοί Σύμβουλοι 

Νομικοί Σύμβουλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Σύνδεσμο, όποτε προκύπτει ανάγκη, με 

συνεργασία ανάθεσης έργου.  

Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια ο ΣΕΒΕΚ δέχεται τις νομικές υπηρεσίες από τον έμπειρο δικηγόρο 

κ. Βασ. Παριανό. 
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3.4. Μέλη 

Τακτικά Μέλη του Συνδέσμου είναι οι επιχειρήσεις αλλαντοποιίας και επεξεργασίας κρέατος 

ανεξαρτήτως μεγέθους, που νομίμως λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια. 

Η προσέλκυση νέων Μελών πανελλαδικά είναι μια διαρκής προσπάθεια του ΣΕΒΕΚ, η οποία 

συνεχίσθηκε καθ΄ όλη την περίοδο 2017, χωρίς δυστυχώς το ανάλογο αποτέλεσμα, αφού μόλις 1 

νέα επιχείρηση (BELLE MEAT AE) εντάχθηκε στο μητρώο μελών του ΣΕΒΕΚ. 

Ο στόχος αυτός εκφράζεται μέσα από την σκέψη ότι η συμμετοχή και η συσπείρωση στον ΣΕΒΕΚ, 

όχι μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων του τομέα αλλά και των μεσαίων και μικρότερων, αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την ευημερία, την πρόοδο και την καταξίωση όσων 

ασχολούνται με τα προϊόντα κρέατος.  

Σημαντικά κίνητρα για την εγγραφή νέων Μελών αποτελούν η προβολή των υπηρεσιών που 

προσφέρονται στα Μέλη καθώς και η εφαρμογή της αρχής ότι οι υπηρεσίες του Σωματείου 

παρέχονται αποκλειστικά και μόνο στα Μέλη. 

Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες του ΣΕΒΕΚ προορίζονται μόνο για τα Μέλη του, τα οποία έχουν 

προτεραιότητα όταν ζητούν υποστήριξη, ενημέρωση κλπ. Γι΄ αυτό, όταν μη Μέλη ζητούν κάτι 

αντίστοιχο, τους διευκρινίζεται ότι μόνο μετά από την απόκτηση τους ιδιότητας του Μέλους θα 

μπορούν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΣΕΒΕΚ. 

3.5. Συνεργασίες – Επαφές 

Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Συνδέσμου, είναι οι συνεχείς παρεμβάσεις του για 

τη διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για την 

επιχειρηματική δραστηριότητα των Μελών του. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒΕΚ, ως υπεύθυνος και φερέγγυος συνομιλητής, συνεργάζεται με τα θεσμικά 

όργανα της Πολιτείας, συμμετέχει σε Επιτροπές και παρευρίσκεται  σε συσκέψεις και κάθε είδους 

συναντήσεις από τους οποίες απορρέει η χάραξη στρατηγικής για τον τομέα.  

Τα κυριότερα από τα Υπουργεία και τους φορείς με τους οποίους ο ΣΕΒΕΚ είχε συναντήσεις  και 

στους οποίους υπέβαλλε σειρά υπομνημάτων και προτάσεων κατά τη διάρκεια του 2017 ήταν το 

ΥπΑΑΤ και ο ΕΦΕΤ. 

Παράλληλα ο ΣΕΒΕΚ σε εθνικό επίπεδο συνεργάζεται εποικοδομητικά και ουσιαστικά με 

επαγγελματικές οργανώσεις, φορείς, Επιμελητήρια κλπ., με κυριότερο σκοπό, την επίλυση κοινών 

προβλημάτων και την επίτευξη κοινών στόχων, ενώ βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τον 

ημερήσιο και περιοδικό τύπο προβάλλοντας με υπευθυνότητα τις απόψεις του.  

Τέλος, επειδή πλέον έχει διαπιστωθεί ότι τα σημαντικότερα ζητήματα που δημιουργούν μεγάλες και 

δομικές αλλαγές στον κλάδο μας αποφασίζονται στα πλαίσια των νομοθετικών διαδικασιών της 

Ε.Ε., ο ΣΕΒΕΚ έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών 

οργάνων και στην προώθηση και προστασία των συμφερόντων μας μέσα από αυτά. 

Προς τούτο, με τη γνώση που έχει αποκομίσει από τη μακρόχρονη μελέτη των διαφόρων θεμάτων 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκεται σε συνεχή και στενή συνεργασία με τους υπηρεσιακούς 

παράγοντες του ΕΦΕΤ και του ΥπΑΑΤ που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις, με στόχο την 

προώθηση των θέσεών μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
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3.6. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος - ΕΔΟΚ 

Ο ΣΕΒΕΚ είναι ιδρυτικό μέλος της συλλογικής εκπροσώπησης του τομέα, 

της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ» (ΕΔΟΚ), η 

οποία συστάθηκε στις 17/2/2013 με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας, 

του ελέγχου και της διαφάνειας της αγοράς και την προώθηση της 

ποιότητας του κρέατος και των προϊόντων του.  

Με την υπ΄ αριθμ. 1025/67508/2014 απόφαση (ΦΕΚ 1407/3.6.2014) τέθηκε σε ισχύ η 

αναγνώρισή της, ενώ με την υπ΄ αριθμ. 866/56554/2015 απόφαση (ΦΕΚ 943/26.5.2015) 

κηρύχθηκε ως δεσμευτική η απόφαση της ΕΔΟΚ σχετικά με τον καθορισμό εισφοράς στα μέλη της.  

Η ΕΔΟΚ είναι η πρώτη Ελληνική Διεπαγγελματική Οργάνωση στον τομέα της παραγωγής  και της 

εμπορίας του κρέατος και η σύστασή της είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιας διεργασίας.  

Η ιδέα ξεκίνησε στις αρχές του 2001, με πρωτοβουλία του ΣΕΒΕΚ, και στις πρώτες συναντήσεις 

συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος, του Πανελλήνιου 

Συνδέσμου Βιομηχανικών Σφαγίων Κρέατος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Ζωοτροφών, 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, χωρίς όμως αυτές να 

ευδοκιμήσουν. 

Έκτοτε το θέμα είχε κατά καιρούς επανέλθει, με δύο συναντήσεις σε ημερίδες του περιοδικού 

MEAT PLACE στην Αθήνα 26/1/2011 και στη Θεσσαλονίκη 13/3/2011 καθώς και με την 

υποστήριξη και παρουσία του τέως προέδρου του ΕΛΟΓΑΚ καθ. Ανδρ. Γεωργούδη, χωρίς ωστόσο 

να υπάρξει συγκεκριμένο αποτέλεσμα.  

Τη σκυτάλη διερεύνησης της δυνατότητας σύστασης Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος 

ανέλαβε ο τέως Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αστέριος Ροντούλης, ο οποίος 

παρευρέθηκε και συντόνισε με ιδιαίτερη κατάρτιση και ενδιαφέρον τις συζητήσεις και τους 

προβληματισμούς των συμμετεχόντων σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 25/1/2012 στο 

ΥπΑΑΤ. Οι εκλογές του καλοκαιριού του 2012 και η εκλογή νέας Κυβέρνησης μας οδήγησαν σε 

νέες προσπάθειες.  

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

Κτηνοτροφία, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2012  στο Ξενοδοχείο SOFITEL  υπό την 

αιγίδα της «SOPEXA HELLAS», επιβεβαιώθηκε  για άλλη μία φορά από όλες τις συμμετέχουσες 

οργανώσεις, ως επιτακτική η ανάγκη να ολοκληρωθεί η προσπάθεια για την 

ίδρυση «Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος» και στην χώρα μας. 

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

Έμποροι Κρέατος και Ζώντων Ζώων Μακεδονίας - Θράκης και Θεσσαλίας, Ένωση Βιομηχανικών 

Σφαγείων Ελλάδας, Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών κλπ.)  συναίνεσαν 

στην ίδρυση της «Διεπαγγελματικής», πιστεύοντας ότι από κάτι τέτοιο, μόνο οφέλη μπορούμε να 

αποκομίσουμε, και παράλληλα θα βοηθήσουμε την χώρα μας να χαράξει πορεία ανάπτυξης. 

Παράλληλα συμφώνησαν ότι  είναι ώρα να αναληφθούν πρωτοβουλίες με στόχο την ολοκλήρωση 

της σύστασης ενός καταστατικού, που θα θέσει τους κανόνες για να ξεκινήσει αυτός ο θεσμός που 

από όλους κρίνεται ως απαραίτητος. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών σε συνεργασία με την 

Ένωση Εμπόρων Κρέατος & Ζώντων Ζώων Μακεδονίας – Θράκης & Θεσσαλίας, προσκάλεσε όλες 
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τις Οργανώσεις του τομέα κρέατος, σε συνεδρίαση -συνάντηση για την καταγραφή των επόμενων 

βημάτων ίδρυσης Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, στην Κρεαταγορά της Θεσσαλονίκης 

(αίθουσα Συνελεύσεων) την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012. 

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

αποφάσισαν την άμεση ίδρυση και υπογραφή του καταστατικού της Εθνικής Διεπαγγελματικής 

Οργάνωσης Κρέατος, μια και είχαν περάσει αρκετά χρόνια προσπάθειας για την ίδρυση του 

θεσμού.  

Ενδιάμεσα, η Ένωση Εμπόρων Κρέατος επανεξέτασε τη θέση της και δεν εντάχθηκε στην υπό 

ίδρυση Διεπαγγελματική.  

Έτσι, στις 17/2/2013 συστάθηκε το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον κ. 

Ελευθέριο Γίτσα, Αντιπρόεδρο τον κ. Θωμά  Χαρίση, Γεν. Γραμματέα την κα Δέσποινα Μπακιρλή, 

Ταμία τον κ. Χαράλαμπο Πανταζή και Μέλος τον κ. Χρήστο  Μπαρλιά.  

Εν συνεχεία, με εγκεκριμένο το Καταστατικό της Διεπαγγελματικής, εκλέχθηκε επίσημα το οριστικό 

Συμβούλιο, στο οποίο κατέχουμε μέχρι σήμερα, τη θέση του Γενικού Γραμματέα δια του 

εκπροσώπου μας κ. Εμμανουήλ Δομαζάκη.  

Στις 7 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε Καταστατική Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΚ, με τα 

παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως :  

1. Πεπραγμένα 1/1 – 31/12/2017. 

2. Απολογισμός χρήσης 2017 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 

3. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018. 

4. Εισφορές των μελών της ΕΔΟΚ. 

5. Απόφαση για την έγκριση αλλαγών στο καταστατικό. 

6. Εσωτερικός κανονισμός. 

7. Έγκριση εισδοχής νέων μελών στην ΕΔΟΚ. 

8. Διαγραφή ΠΑΣΕΓΕΣ. 

9. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ΕΔΟΚ. 

Στις 10/3/2018, σε συνεδρίασή του το 25μελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΚΚ αποφάσισε την 

αποχώρισή της από την ΕΔΟΚ, διαφωνώντας για αρκετές από τις μέχρι σήμερα ενέργειες του 

Προέδρου της.  

3.7. Ενημέρωση – Πληροφόρηση 

Πρωταρχικό στόχο του ΣΕΒΕΚ και για το έτος 2017 απετέλεσε η διασφάλιση υψηλού επιπέδου 

επικοινωνίας με τα Μέλη του και η επίλυση προβλημάτων που αυτά αντιμετωπίζουν.  

Συνεχίζοντας τις προσπάθειες στενότερης επικοινωνίας και συντονισμού των Μελών του και 

έχοντας στην διάθεσή του εργαλεία, όπως το ενημερωτικό Newsletter το οποίο καθιέρωσε στην 

προσπάθειά του να ενεργοποιήσει και να δραστηριοποιήσει, κατά το δυνατόν, όλα τα Μέλη του για 

τα κοινού ενδιαφέροντα θέματα, ο ΣΕΒΕΚ κατάφερε να διασφαλίσει την ταχύτερη δυνατή 
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ανταπόκριση και διεκπεραίωση των αιτημάτων των Μελών του, αλλά και την πληροφόρησή τους σε 

θέματα που τα αφορούν.  

Ειδικότερα :  

3.7.1. Newsletter «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ» 

Συνεχίσθηκε η τακτική επικοινωνία και ενημέρωση των 

Μελών, μέσω του ενημερωτικού Newsletter «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ». 

Από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2017, 

κυκλοφόρησαν 42 ενημερωτικά Newsletter (Νο 613 – Νο 

654), με ειδήσεις και πληροφορίες που ενδιέφεραν άμεσα 

τα μέλη μας.  

3.7.2. Newsletter «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ»  Δ.Σ. 

Με στόχο την κατά το δυνατόν άμεση ενημέρωση των 

Μελών της υπεύθυνης Διοίκησης του Συνδέσμου (Διοικητικό 

Συμβούλιο), συνεχίσθηκε η αποστολή της ειδικής έκδοσης 

των «ΝΕΩΝ του Δ.Σ.» στην οποία παρατίθεται κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο καθώς 

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

Συμβουλίου.   

Από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2017, κυκλοφόρησαν 74 ενημερωτικά Newsletter (Νο 

1247 – Νο 1320).     

3.7.3. Ετήσιος Απολογισμός  

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

αναφοράς γύρω από τις δραστηριότητες και το έργο του Συνδέσμου.  

Παράλληλα, προορίζεται για χρήση από τρίτους ενδιαφερόμενους (δημοσιογράφους, ερευνητές, 

φοιτητές) και γενικότερα από τους συνομιλητές του ΣEBΕΚ, όταν χρειάζεται να ανατρέξουν στο 

έργο και στην αποστολή του Συνδέσμου, στις δραστηριότητες της χρονιάς ή σε συγκεκριμένες 

ενέργειές του για ειδικά θέματα. 

Οι Επιχειρήσεις – Μέλη μας μπορούν να διαβάσουν τον τελευταίο Απολογισμό Δράσης ή να 

προστρέξουν σε Απολογισμούς δράσης παλαιότερων ετών και μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΒΕΚ 

www.sevek.gr χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασής τους.   

3.7.4. Ανοικτές συναντήσεις Μελών 

Για την ενημέρωση των Μελών διοργανώνονται ανοικτές συναντήσεις / ημερίδες, για επίκαιρα 

θέματα. 

Οι συναντήσεις αυτές αναγγέλλονται εγκαίρως, αφορούν όλες τις επιχειρήσεις Μέλη του ΣΕΒΕΚ και 

εφόσον κριθεί απαραίτητο, καλούνται και μη Μέλη του Συνδέσμου.  

Στις εν λόγω συναντήσεις δίνεται η ευκαιρία σε κάθε παρευρισκόμενο να ενημερωθεί άμεσα για τις 

δραστηριότητες του Συνδέσμου επί σημαντικών θεμάτων, να πληροφορηθεί τις θέσεις και τις 

http://www.sevek.gr/
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προβλέψεις του ΣΕΒΕΚ για τις τρέχουσες εξελίξεις, να εκθέσει τις απόψεις του για θέματα που τον 

ενδιαφέρουν.  

Επίσης οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές για όλα τα Μέλη τα οποία 

ενημερώνονται για την ημέρα συνεδρίασης, κατά την οποία μπορούν, εφόσον έχουν να προτείνουν 

κάποιο θέμα και το ανακοινώσουν έγκαιρα, να παρευρεθούν και να το εισηγηθούν. 

Στο πλαίσιο αυτό :  

 ο ΣΕΒΕΚ, την Τετάρτη 20/12/2017, προσκάλεσε όλες τις Επιχειρήσεις του κλάδου (Μέλη και 

μη) σε ανοικτή  συνάντηση, στα γραφεία του (Ξενοφώντος 15α ), με στόχο την ανταλλαγή απόψεων 

και ιδεών για επίκαιρα / σοβαρά θέματα, μεταξύ των οποίων τα επόμενα : 

 Απαγόρευση χρήσης φωσφορικών στο Γύρο. Ενημέρωση για την κατάθεση από τον ΣΕΒΕΚ 

του φακέλου αναγνώρισης του Γύρου ως προστατευόμενο προϊόν ΕΠΙΠ (Εγγυημένο 

Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν). 

 Προβλήματα από το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ανίχνευσης & παρουσίας σαλμονέλας 

στην τροφική αλυσίδα κρέατος & προϊόντων του. 

 Τροποποίηση διαδικασίας δημοσιοποίησης Δελτίων Τύπου από τον ΕΦΕΤ σε περιπτώσεις 

απουσίας επικινδυνότητας. 

 Προοπτικές αξιοποίησης του προγράμματος ενημέρωσης, κατάρτισης, πιστοποίησης 

εργαζομένων στον τομέα. 

 Παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων 

με βάση το κρέας. 

 Αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την προβολή – προώθηση των 

προϊόντων του τομέα, εντός και εκτός της χώρας. 

 Καταγραφή των διεθνών εκθέσεων στις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον για συλλογική 

συμμετοχή του Συνδέσμου. 

 Ενεργότερη συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων παρασκευής Γύρου και παρασκευασμάτων 

κρέατος στην ΣΕΤΕ/ΣΕΒΕΚ. 

Δυστυχώς, η συμμετοχή δεν ήταν η δέουσα, μια και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 7 επιχειρήσεων 

μελών και μη (6 επιχειρήσεων – μελών του ΣΕΒΕΚ και 1 μη μέλος) αν και είχαν προσκληθεί περί τις 

60 επιχειρήσεις. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα των ελέγχων για το βακτήριο της salmonella spp που 

απασχολεί έντονα τον κλάδο τον τελευταίο διάστημα.  

 Στις 27/2/2018, συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα του ΒΕΑ (Ακαδημίας 18/Αθήνα), με 

όλους τους κτηνοτροφικούς (πρωτογενής τομέας) και μεταποιητικούς φορείς της χώρας, καθώς 

και τους υπηρεσιακούς παράγοντες όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών – υπουργείων, με θέμα τη 

χάραξη μίας εναρμονισμένης, κοινά αποδεκτής στρατηγικής, για την προστασία, προβολή και 

προώθηση του ελληνικού γύρου. 1  

 

 

 

                                                 
1
 Σχετική Ενότητα 4.2.5. 
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3.7.5. Ημερίδες -  Εκδηλώσεις 

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

θέματα. 

Στα πλαίσια αυτά, στις 24 Μαΐου 2017, ο ΣΕΒΕΚ με την συνεργασία και την αιγίδα του Ενιαίου 

Φορέα Τροφίμων – ΕΦΕΤ, του αρμόδιου πλέον φορέα για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των 

εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης, διοργάνωσε στην αίθουσα εκδηλώσεων των 

γραφείων του (Ξενοφώντος 15Α, Αθήνα) Εσπερίδα, με θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον 

τομέα του κρέατος. 

Η εκδήλωση είχε ως βασικό στόχο την ενημέρωση και την καταγραφή των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει ο τομέας και οι επιχειρήσεις του. 

Κύριο θέμα της Εσπερίδας, ήταν οι «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ».  

Οι εισηγητές, παρουσίασαν πρακτικά θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο της βιομηχανίας 

επεξεργασίας, μεταποίησης, παραγωγής παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων με βάση το 

κρέας.  

Η Δρ. Ευαγγελία Γκίζα, Κτηνίατρος, 

στέλεχος της Δ/νσης Ελέγχων Επιχειρήσεων 

του ΕΦΕΤ, ανέλυσε τα ειδικά ζητήματα που 

αφορούν στον επίσημο έλεγχο στον τομέα 

των προϊόντων με βάση το κρέας. 

Ο Δρ. Βασίλειος Τσουκαλάς, Χημικός 

Τροφίμων, Διδάκτωρ Τεχνικού 

Πανεπιστημίου Μονάχου, Πρόεδρος ΕΕΧ 

(Τμήμα Τροφίμων) αναφέρθηκε στον ρόλο 

της σωστής διαθρεπτικής επισήμανσης και 

στα προβλήματα που παρουσιάζονται στην 

πράξη. 

Το Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒΕΚ και Αντιπρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (ΣΕΤΕ) του ΣΕΒΕΚ, 

κ. Στυλιανός Σκαρίμπας, αναφερόμενος στη 

σαλμονέλα και στη νομοθετική προσέγγιση 

αντιμετώπισης του θέματος, επεσήμανε και 

τεκμηρίωσε πως η σαλμονέλα αποτελεί κριτήριο 

υγιεινής και όχι ασφάλειας. 

Τέλος, ο νομικός σύμβουλος του ΣΕΒΕΚ κ. Βασίλης 

Παριανός, αναφέρθηκε σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες επιχειρήσεις κατηγορούνται για μη τήρηση 

της νομοθεσίας αλλά δεν έχουν υπάρξει σαφείς 

διευκρινίσεις αρμοδίως, με αποτέλεσμα να 

δυσφημίζονται ενώ στην συνέχεια τελικώς 

αθωώνονται. 

Στην Εσπερίδα παρευρέθηκε και απηύθυνε 

χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Ιωάννης Τσιάλτας, ο οποίος σημείωσε για μια ακόμα φορά την 

διάθεση του Φορέα για εποικοδομητική συνεργασία με τις επαγγελματικές Οργανώσεις του τομέα 

Η Δρ. Ευαγ. Γκίζα, Κτηνίατρος (Ph. D.), στέλεχος του ΕΦΕΤ, 
κατά την παρουσίαση της εισήγησής της. 

 

Ο Επίτιμος Πρόεδρος του ΣΕΒΕΚ κ. Παν. Νίκας, με τους 

εισηγητές κ. Βασ. Τσουκαλά, κα Ευαγ. Γκίζα, κ. Βασ. 

Παριανό. 
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Τροφίμων, την σημασία της ενημέρωσης όλων των παραγωγικών τάξεων, αλλά και  του 

καταναλωτικού κοινού και τόνισε την ανάγκη προστασίας της ασφάλειας τροφίμων. 

 

    
 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ ΣΕΒΕΚ Αλέξης Υφαντής, ευχαρίστησε τον ΕΦΕΤ για την εξαιρετική συνεργασία 

του με την ηγεσία και τα στελέχη του και τόνισε για μια ακόμα φορά την πάγια και επί σειρά ετών 

θέση του για την αναγνώριση του Φορέα ως την ενιαία κεντρική Αρχή ελέγχου των επιχειρήσεων 

τροφίμων, με τον συντονιστικό ρόλο που πρέπει να έχει και εκ της κοινοτικής νομοθεσίας και χωρίς 

αλληλοκάλλυψη αρμοδιοτήτων από  φορείς άλλων Υπουργείων. 

Ο επίτιμος Πρόεδρος του ΣΕΒΕΚ  Παναγιώτης Νίκας, αναφέρθηκε στην ανάγκη αναβάθμισης του 

συστήματος ελέγχου και εποπτείας προκειμένου να προστατευθεί  η υγιής επιχειρηματικότητα, η 

προστασία των επιχειρήσεων του κλάδου από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, με  παράλληλο φυσικά 

στόχο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και του καταναλωτή. 

Στην εσπερίδα παρευρέθηκαν επίσης τα στελέχη του ΕΦΕΤ κα Ε. Τσιγαρίδα & Ν. Καντερέλος, 

καθώς και στελέχη από τις επιχειρήσεις του κλάδου.  

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Ι. Τσιάλτας, χαιρετίζει την Εκδήλωση. 
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3.7.6. Ενέργειες σε ειδικά θέματα μελών 

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

των μελών του, στηρίζει σε μεγάλο βαθμό, καθημερινά τα μέλη του σε κάθε έκτακτο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν και τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια, όπως πληροφορίες για εξειδικευμένα 

θέματα ή πρακτικές συμβουλές. 

Ορισμένα από αυτά τα θέματα επιλύονται άμεσα από τις υπηρεσίες του Συνδέσμου, ενώ άλλα 

προωθούνται προς τους αρμόδιους φορείς και τα αρμόδια Υπουργεία, καταθέτοντας προτάσεις με 

στόχο την άμεση επίλυσή τους. 

Σε κάθε περίπτωση, λειτουργεί συμβουλευτικά ως προς τα Μέλη του, για τον τρόπο με τον οποίο 

μπορούν να χειρίζονται όλα τα θέματα, αλλά και μεσολαβητικά, στα σημεία που η νομοθεσία 

χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση ή δημιουργεί παρερμηνείες. 

3.7.7. Εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου ή φαξ 

Τα Μέλη του Συνδέσμου, έχουν άμεση εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου ή φαξ. Η Γραμματεία, τα 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξειδικευμένα στελέχη Μελών δίνουν άμεσα τη λύση σε κάθε 

ερώτημα που τίθεται. 

3.7.8. Ιστοσελίδα www.sevek.gr 

Το webSite μας www.sevek.gr εμπλουτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με πληροφοριακό 

υλικό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες του να ενημερώνονται για τη δομή, τους σκοπούς 

και τις δράσεις του ΣΕΒΕΚ, να ανατρέχουν σε σημαντικές πληροφορίες και να ενημερώνονται για 

γενικότερα θέματα που αφορούν τον κλάδο, ενώ δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να 

συνδέεται με τις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων – Μελών του ΣΕΒΕΚ. 

Ειδικά για τα Μέλη του ΣΕΒΕΚ, έχει δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης με κωδικό όπου εμφανίζονται 

περισσότερες πληροφορίες και θέματα που αφορούν μόνο τα Μέλη (Newsletter, νομοθεσία, 

ανακοινώσεις κλπ.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sevek.gr/
http://www.sevek.gr/
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4.  

 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι σημαντικότερες δράσεις και 

παρεμβάσεις του ΣΕΒΕΚ, στη διάρκεια του παρελθόντος έτους 2017 

μέχρι σήμερα, και τα σημαντικότερα θέματα τα οποία 

συμπεριλήφθηκαν με κάθε ευκαιρία στην ατζέντα των 

διαπραγματεύσεων μας με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την 

προώθηση – επίλυσή τους.  

Οι δράσεις – προτάσεις - παρεμβάσεις του ΣΕΒΕΚ σκοπεύουν στην συλλογική υποστήριξη της  

προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Βιομηχανίας 

Επεξεργασίας Κρέατος και Παρασκευασμάτων.  

Πολλές από τις δράσεις – παρεμβάσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, διότι αναφέρονται σε 

διαχρονικά θέματα - προβλήματα του κλάδου.  

4.1. ΕΦΕΤ 

Συνεχίσθηκε κι αυτή τη χρονιά, η στενή παρακολούθηση των 

δραστηριοτήτων και του έργου του ΕΦΕΤ και ενημερώθηκαν τα 

Μέλη μας για κάθε νεότερο, ενώ εξακολούθησαν να 

καλλιεργούνται με κάθε τρόπο οι καλές σχέσεις επικοινωνίας 

και συνεργασίας που έχει αναπτύξει ο ΣΕΒΕΚ με το εκάστοτε Προεδρείο του ΕΦΕΤ και τους 

αρμόδιους υπηρεσιακούς του παράγοντες.    

Συγκεκριμένα :  

4.1.1. Δημοσιεύματα & ρεπορτάζ για μη τήρηση κανόνων υγιεινής & ασφάλειας 

Η τήρηση σωφροσύνης, ηρεμίας και μεγάλης προσοχής των αρμόδιων Ελεγκτικών Αρχών κατά την 

δημοσιοποίηση των επιθεωρήσεών τους, ιδιαίτερα πριν την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων 

τους, δεδομένου του κινδύνου σοβαρής δυσφήμισης των νομίμων λειτουργούντων εγκαταστάσεων 

τροφίμων από δημοσιεύματα και ρεπορτάζ σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, είναι ένα θέμα που 

διαρκώς απασχολεί τον ΣΕΒΕΚ και θέτει με κάθε ευκαιρία στις αρμόδιες αρχές.   

Με αφορμή Δελτία Τύπου που εξέδωσε ο ΕΦΕΤ στις 29/5/2017 με θέμα «Ανάκληση μη ασφαλών 

τροφίμων Τσάι Κεϋλάνης και Πράσινο Τσάι Κίνας», και στις 13/6/2017, με το οποίο μετά από 

νεότερη έρευνα και αναγνωρίζοντας το βεβιασμένο της ανάκλησης, προέβη σε άρση της 

απαίτησης ανάκλησης των εν λόγω προϊόντων, ο ΣΕΒΕΚ έστειλε το παρακάτω υπόμνημα προς τον 

ΕΦΕΤ, προκειμένου, όπως έχουμε κατ΄ επανάληψη ζητήσει, να μην γίνεται καμία ανακοίνωση πριν 

και η θιγόμενη εταιρεία εκφράζει παράλληλα την άποψή της. 

 

 

 

 

 

http://www.efet.gr/
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Αθήνα 28 Ιουνίου 2017 

Κον Ιωάννη Τσιάλτα 

Πρόεδρο ΕΦΕΤ 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Με αφορμή την ανακοίνωση του Φορέα σας, της 13-6-2017, σχετικά με την «άρση 

απαίτησης ανάκλησης τσαγιών Κίνας και Κεϋλάνης» για τα οποία είχε επιβληθεί 

ανάκληση ως μη ασφαλών, κάτι το οποίο στη συνέχεια διαπιστώσατε ότι δεν ήταν 

αληθές, επανερχόμεθα, ζητώντας την συνεργασία σας για ένα θέμα που αφορά όλες 

τις ελεγχόμενες από εσάς επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιούνται. 

 Είναι προφανές ότι ανακοινώσεις του Φορέα σας τέτοιας μορφής έχουν πολύ 

μεγάλο αντίκτυπο στη λειτουργία κάθε θιγόμενης επιχείρησης. Η πτώση των 

πωλήσεων είναι αυτομάτως κατακόρυφη, ιδιαίτερα αν η επιχείρηση είναι γνωστή στο 

ευρύτερο κοινό με επώνυμα προϊόντα, ενώ ανυπολόγιστη είναι η ζημιά στο όνομα και 

στη φήμη της εμπλεκόμενης εταιρείας, στο καταναλωτικό κοινό. 

Επειδή όμως, όπως αποδείχθηκε και στην ανωτέρω περίπτωση, δεν μπορεί να 

αποκλειστεί η περίπτωση λάθους ή σφάλματος οι συνέπειες του οποίου δεν 

επανορθώνονται με μια απλή άρση «απαίτησης ανάκλησης», πάγια θέση του 

Συνδέσμου μας, όπως κατ’ επανάληψη σας έχουμε γνωρίσει, είναι ότι οι 

ανακοινώσεις τέτοιου είδους δεν πρέπει να βγαίνουν πρόχειρα και αβασάνιστα, αλλά 

αφού πρώτα, η κάθε κατηγορία έχει τεκμηριωθεί και ταυτόχρονα έχει ειδοποιηθεί 

και η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να εκφράσει την άποψη και τα επιχειρήματά της. 

Επειδή δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, πιστεύουμε ότι 

είναι ανάγκη να θεσμοθετηθεί μία πιο ασφαλής διαδικασία, που να περιλαμβάνει την 

προηγούμενη ενημέρωση και την έκφραση των απόψεων της θιγόμενης επιχείρησης, 

πριν από την έκδοση οιασδήποτε απόφασης ανάκλησης κυκλοφορίας ενός 

προϊόντος. 

Με την βεβαιότητα, ότι συμμερίζεστε το δίκαιο και εύλογο του άνω αιτήματος, 

φρονούμε ότι θα λάβετε κάθε σχετικό πρόσφορο μέτρο. 

Με εκτίμηση 

Κατ΄ εντολή Δ.Σ. 
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4.1.2.  Βακτήριο Salmonella spp σε παρασκευάσματα κρέατος 

Με αφορμή, ελέγχους που πραγματοποιεί ο ΕΦΕΤ το τελευταίο διάστημα, οι οποίοι εντοπίζουν το 

βακτήριο Salmonella spp. σε παρασκευάσματα κρέατος, στείλαμε στον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ την 

παρακάτω επιστολή, εκφράζοντας τις απόψεις/προτάσεις μας επί του θέματος και 

υπενθυμίζοντάς του παλιότερο αίτημά μας για την αναγκαιότητα σύγκλησης σύσκεψης όλων των 

εμπλεκομένων φορέων προκειμένου από κοινού να συζητήσουμε τις απόψεις και προτάσεις μας 

για την διαχείριση και αποσαφήνιση της ισχύουσας νομοθεσίας επί του εν λόγω θέματος. 

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Ι. Τσιάλτας, συγκάλεσε την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, 

ευρεία σύσκεψη, υπό την παρουσία των : 

 ΕΦΕΤ (κ.κ. Ι. Τσιάλτας, Ανδ. Μανέτας, Κων/νος Μπαρμπέρης, Φρ. Γαίτης, κες Βασ.  

Αβραμοπούλου, Ευαγ. Γκίζα, Φωτ. Τζουμανίκα) 

 ΥΠΑΑΤ (κα Μυρσ. Τζανή) 

 ΕΔΟΚ (κ.κ. Ανδρ. Γεωργούδης, Σπ. Ραμαντάνης) 

 ΣΕΒΕΚ (κες Δ. Μπακιρλή, Παρ. Σεφέρη, κ.κ. Γ. Αλυσανδράτος, Π. Κατοίκος, Γ. Οικονόμου). 

 

Αθήνα  8 Ιανουαρίου 2018                                                                                                           

Αρ. Πρωτ. 2/2018 

Κον Ι. Τσιάλτα 

Πρόεδρο ΕΦΕΤ 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί αρκετές 

περιπτώσεις ελέγχων από τον Φορέα σας οι οποίοι εντοπίζουν το βακτήριο της 

salmonella spp.  σας έχουμε ζητήσει, τόσο ο Σύνδεσμός μας (συνημμ. 1) όσο και η 

Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος -ΕΔΟΚ (συνημμ. 2) την σύγκληση σύσκεψης 

προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι να παραθέσουμε τις απόψεις και προτάσεις μας 

για την διαχείριση και αποσαφήνιση της ισχύουσας νομοθεσίας επί του εν λόγω 

θέματος. 

Προκειμένου να συμβάλουμε στην βελτίωση της πρακτικής που σήμερα τηρεί ο 

ΕΦΕΤ, σας παραθέτουμε εν συντομία τις απόψεις μας. 

Τι ισχύει σήμερα  

Κάθε εταιρία  δέχεται ένα ενημερωτικό έγγραφο με το οποίο της γνωρίζουν ότι 

εξετάσθηκε δείγμα προϊόντος της και βρέθηκε θετικό. 

Το εν λόγω αποτέλεσμα θεωρείται οριστικό χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 

συνεκτίμησης άλλων αποτελεσμάτων αναλύσεων από την ίδια παρτίδα 

προϊόντων. 
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Πρόταση  

Η εταιρία να ενημερώνεται άμεσα για την δειγματοληψία, ώστε να μπορεί να 

προβαίνει και η ίδια σε ελέγχους της συγκεκριμένης παρτίδας που θα 

εξετασθεί και παράλληλα να κρατήσει αντίδειγμα.  

Η Πρακτική αυτή ακολουθείται ήδη από τις Κτηνιατρικές αρχές άλλων Κρατών 

- Μελών όπως της Κύπρου κλπ.  

Μετά το πέρας της διαδικασίας να ενημερώνεται για την θετική και την 

αρνητική έκβαση των αναλύσεων.  

Η εν λόγω διαδικασία ενισχύει την αίσθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

μεταξύ ελεγχόμενου και ελεγκτικής αρχής, όπως αυτή διατυπώνεται στον Καν. 

178/2002 (Άρθρο 3, Παρ.13). 

Τι ισχύει σήμερα  

Μόλις οι ελεγκτικές αρχές εντοπίσουν θετικό αποτέλεσμα σε εργαστηριακό 

έλεγχο, προχωρούν αυτόματα σε κατάσχεση της παρτίδας του προϊόντος και 

σε επιβολή προστίμου.   

Σε περίπτωση δεύτερου θετικού αποτελέσματος, το πρόστιμο εκτινάσσεται 

λόγω «υποτροπής». 

Πρόταση  

Όπως ισχύει στις περισσότερες  χώρες της Ε.Ε, η παρουσία Σαλμονέλας σε 

παρασκεύασμα κρέατος δεν αποτελεί κριτήριο μη ασφαλούς προϊόντος και 

κατανάλωσής του για τους ίδιους λόγους που δεν αποτελεί κριτήριο απόρριψης 

η ανίχνευσή της σε νωπό κρέας.  

Αν η θετική παρουσία οφείλεται σε κακή πρακτική κατά την παραγωγική 

διαδικασία θα το κρίνει η αξιολόγηση της κατάστασης της μονάδας 

μεταποίησης. 

Η εν λόγω επιθεώρηση θα κρίνει αν χρήζει επιβολής μέτρων μη συμμόρφωσης 

ή προέρχεται από την πρώτη ύλη και δεν απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες, 

δεδομένου ότι ο κίνδυνος στην παρουσία στο κρέας έχει ήδη αξιολογηθεί.  

Στην περίπτωση που η αξιολόγηση της μονάδας δεν δώσει επαρκή δεδομένα 

για το αξιόπιστο του επιπέδου υγιεινής τότε λαμβάνονται μέτρα μη 

συμμόρφωσης.  

Διοικητικά μέτρα (Πρόστιμα) δύναται αλλά δεν υποχρεούται η υπηρεσία να 

επιβάλλει και αυτό αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της 

έκτασης, της σοβαρότητας, του επιπέδου υγιεινής της μονάδας και του 

ιστορικού υποτροπών της.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ερμηνεία του Καν. 178/2002 υπάρχει 

συγκεκριμένο παράδειγμα για τα παθογόνα του κρέατος. 
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Τι ισχύει σήμερα  

Της θετικής ανίχνευσης του βακτηρίου ακολουθεί ανάρτηση στην ιστοσελίδα 

του ΕΦΕΤ με παράλληλη δημοσίευση Δελτίου Τύπου στα ΜΜΕ. 

Στην εν λόγω ανακοίνωση χαρακτηρίζονται τα προϊόντα «Επικίνδυνα προς 

κατανάλωση» με ποσότητες και στοιχεία της εταιρείας, η περιγραφή και το 

περιεχόμενο της οποίας προκαλεί μεγάλη δυσφήμιση στην εταιρία. 

Υπενθυμίζουμε ωστόσο ότι, ο νόμος 4235/2014 προβλέπει στο άρθρο 6 

παράγραφος 3 εδάφιο ζ) , τα επόμενα : 

“3. Οι επιχειρήσεις τροφίμων ή ζωοτροφών, στο πλαίσιο του μέτρου της 

ανάκλησης ή απόσυρσης τροφίμων ή ζωοτροφών, έχουν τις παρακάτω 

υποχρεώσεις :… 

ζ) Να ενημερώνουν άμεσα τους καταναλωτές, με τον πιο πρόσφορο 

τρόπο και κατάλληλο μέσο, στην περίπτωση που υπάρχει το ενδεχόμενο 

να έχουν φτάσει στον τελικό καταναλωτή μη ασφαλή τρόφιμα ή 

ζωοτροφές, παρέχοντας σαφή στοιχεία για το είδος και τα 

χαρακτηριστικά τους, τους λόγους της ανάκλησης, καθώς και 

πληροφορίες προς αυτούς για το πως να διαχειριστούν τα εν λόγω 

προϊοόντα. 

Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των καταναλωτών, οι 

υπεύθυνοι των επιχειρήσεων μπορούν να ζητούν τη συνδρομή των 

αρμόδιων αρχών.” 

Δηλαδή αναθέτουν την ενημέρωση των καταναλωτών για περιπτώσεις 

τροφίμων που κρίνονται ως μη ασφαλή στις  ίδιες τις επιχειρήσεις που έχουν 

παράγει το προϊόν. 

Πρόταση  

α) Οι Ανακοινώσεις θα πρέπει πρωτίστως να εκδίδονται από τις εμπλεκόμενες 

επιχειρήσεις. 

β) Σε διαφορετική περίπτωση, τα  Δελτία Τύπου θα πρέπει να διατυπώνονται με 

την ακριβή πρόβλεψη της νομοθεσίας και με την απαιτούμενη 

συμπληρωματική πληροφόρηση, προκειμένου να μην αποτελούν εργαλείο 

τιμωρίας, δυσφήμισης και κατακρήμνισης της φήμης και του ονόματος κάθε 

εταιρείας, σε προϊόν της οποίας ανιχνεύθηκε θετική παρουσία παθογόνου. 

Εφόσον ακολουθηθούν σωστά οι οδηγίες που αναγράφονται στην συσκευασία 

του προϊόντος, αυτό αυτόματα θα καταστεί ασφαλές.  

Τα Δελτία Τύπου ορθώς και θα πρέπει να ενημερώνουν τον καταναλωτή για το 

περιστατικό, χρησιμοποιώντας ωστόσο λεκτικές εκφράσεις που ούτε θα τον 

τρομοκρατούν αλλά και ούτε θα υποβαθμίζουν την εμπορική θέση της 

εταιρείας. 

Τέτοια αναφορά μπορεί να είναι η επόμενη : «Προληπτική ανάκληση παρτίδας 

με τα στοιχεία χχχχχχχχχχ του προϊόντος χχχχχχχχχχ της εταιρείας χχχχχχχχχ το 
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οποίο πιθανόν να καταστεί επιβλαβές εάν δεν ψηθεί επαρκώς πριν την 

κατανάλωσή του». 

Η εν λόγω διατύπωση αποδίδει την σωστή έννοια του θέματος και παράλληλα 

ενισχύει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή τόσο προς τις ελεγκτικές αρχές όσο 

και προς την εταιρεία η οποία θα προβεί στην ανάκληση. 

 Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, 

Με βάση τα ανωτέρω : 

α) σας παρακαλούμε να συγκαλέσετε την σύσκεψη που έχει ζητηθεί από τον ΣΕΒΕΚ 

και την ΕΔΟΚ, 

β) σας γνωρίζουμε ότι εφεξής, για κάθε Δελτίο Τύπου σας με θέμα την ανάκληση 

προϊόντων επιχειρήσεων - Μελών του Συνδέσμου μας λόγω ανίχνευσης σαλμονέλας, 

θα δημοσιεύουμε αντίστοιχο Δελτίο Τύπου παραθέτοντας την ακριβή σύσταση προς 

τους καταναλωτές (για επαρκές ψήσιμο) προκειμένου να εξαλείφουν τον κίνδυνο 

από το εν λόγω βακτήριο αλλά και χωρίς να πλήττεται η φήμη της εταιρίας. 

Αναμένοντας απάντησή σας, διατελούμε.  

     Με εκτίμηση 

    Για τον ΣΕΒΕΚ 

 

4.1.3.  Έλεγχοι προσδιορισμού του ποσοστού κρέατος (QUID) 

α) Όπως καλά γνωρίζετε, το θέμα της επισήμανσης  του κρέατος και των προϊόντων αυτού και 

ιδιαίτερα η αναγραφή του ποσοστού περιεχομένου κρέατος (QUID), αποτελεί ένα θέμα που δεν 

έπαψε στιγμή να απασχολεί τον κλάδο μας. 

Ο ΣΕΒΕΚ έχοντας ως βασικό στόχο την εξασφάλιση της σωστής εφαρμογής της νομοθεσίας γύρω 

από την Ποσοτική δήλωση (QUID) του κρέατος ως συστατικού,  παρακολούθησε από την πρώτη 

στιγμή και το εν λόγω θέμα, ενημέρωσε και συνεχίζει να ενημερώνει τα Μέλη του για κάθε νεότερο, 

ενώ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΦΕΤ προς επίλυση 

σχετικών προβλημάτων που κατά καιρούς παρουσιάζονται στα Μέλη μας. 

Ο ΣΕΒΕΚ εξακολουθεί να πιστεύει ότι η δίκαιη, ισότιμη και διαφανής εφαρμογή του QUID 

προϋποθέτει : 

 σαφή κατευθυντήρια περιγραφή από τον ΕΦΕΤ, του τρόπου υπολογισμού του δηλούμενου 

ποσοστού κρέατος, 

 σαφή και αξιόπιστη διαδικασία επιβεβαίωσης αυτού του ποσοστού. 
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4.1.4. Γερμανικό αίτημα επέκτασης χρήσης φωσφορικών σε προϊόντα γύρου 2  

Το Νοέμβριο του 2017, δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση, με αφορμή τη συζήτηση στην 

Commission της πρότασης αλλαγής του παραρτήματος ΙΙ του Καν. 1333/2008 σχετικά με τη 

χρήση του φωσφορικού οξέος και των φωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) στα κατεψυγμένα κρέατα 

που ψήνονται κάθετα περιστρεφόμενα σε σούβλα.  

Ας δούμε όμως πως ακριβώς έχει το θέμα :  

1. Ο βασικός Κανονισμός για τα πρόσθετα στα τρόφιμα είναι ο  Καν. 1333/2008. 

Στο Παράρτημα ΙΙ (κρέας και προϊόντα κρέατος) περιλαμβάνει τα Πρόσθετα σε παρασκευάσματα 

κρέατος.  

Σε αυτόν το Κανονισμό καθώς και στον Κανονισμό 601/2014, μετά από παρέμβαση της 

Ελληνικής αντιπροσωπείας έγινε πρώτη φορά αναφορά για Ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα όπως 

ο Ελληνικός Γύρος, το Σουβλάκι, καθώς και διαφόρων τύπων Μπιφτέκια.  

2. Με τον Κανονισμό 601/2014,  η Ελληνική παρέμβαση πέτυχε να εξαιρεθούν πρόσθετα σε 

αυτά τα ειδικού ενδιαφέροντος Ελληνικά προϊόντα,  με εξαίρεση πρόσθετα που έχουν σχέση μη την 

συντήρηση και καλή υγιεινή, όπως είναι τα κιτρικά, ασκορβικά και οξικά άλατα που προστατεύουν 

τα παρασκευάσματα από μικροβιακή αλλοίωση. 

3. Τα Φωσφορικά άλατα ποτέ δεν επιτράπηκαν γενικευμένα σε παρασκευάσματα κρέατος. 

Ζητήθηκε κατ’ εξαίρεση σε ειδικά προϊόντα όπως το (English breakfast Burger) να επιτραπεί η 

χρήση τους κατά παρέκκλιση κατά την περίοδο της διαβούλευσης προ της εφαρμογής του 

601/2014. 

4. Η Γερμανία μετά την εφαρμογή του Κανονισμού 601/2014, και έχοντας συνειδητοποιήσει 

ότι δεν επιτρέπεται η χρήση των φωσφορικών στα προϊόντα Donner, ήρθε εκ των υστέρων και 

ζήτησε επέκταση της εφαρμογής των φωσφορικών σε αυτά τα προϊόντα τα οποία η Γερμανική 

νομοθεσία τα ονομάζει Παρασκευάσματα που ψήνονται σε σούβλα (Rotating spit grilled meat 

preperations). Με αυτή την γενικευμένη περιγραφή όμως,  η Γερμανική πλευρά ανάγκαζε έμμεσα 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει απόφαση ακόμα και για προϊόντα που ψήνονται με παρόμοιο 

τρόπο αλλά δεν είναι Donner (δηλαδή Γύρους).  

Η Ελληνική αντιπροσωπεία εξέφρασε πολύ έντονα την αντίθεσή της για την γενίκευση της χρήσης 

των φωσφορικών, και κατάφερε ο Γύρος από χοιρινό κρέας όπως παρασκευάζεται στην Ελλάδα 

(όχι από κιμά) να μην συμπεριληφθεί σε αυτήν την επέκταση. 

5.  Καθ΄ όλη τη διάρκεια των διαβουλεύσεων η Ελληνική πλευρά ήταν ανένδοτη σε 

οποιαδήποτε επέκταση χρήσης φωσφορικών σε παρασκευάσματα κρέατος, θέλοντας να κρατήσει 

τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους. Οι επεμβάσεις δεν περιορίστηκαν μόνο σε γραπτές 

διαμαρτυρίες και Τεχνικά υπομνήματα, τόσο από την Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 

του ΣΕΒΕΚ όσο και των αρμόδιων διευθύνσεων του ΕΦΕΤ, αλλά υπήρχε και φυσική παρουσία 

μελών του ΣΕΒΕΚ στις Επιτροπές του Κοινοβουλίου, για να πείσουν με παρουσιάσεις κι 

επιχειρήματα, για την ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ χρήσης φωσφορικών αλάτων στον γύρο. 

                                                 
2
 Σχετική και η ενότητα 4.2.5. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε δεκτή την ελληνική παρέμβαση για με επέκταση χρήσης 

φωσφορικών στον Ελληνικό γύρο από χοιρινό κρέας, αλλά επέτρεψε την χρήση σε προϊόντα 

Donner, δεχόμενη μερικώς την Γερμανική πρόταση.  

6.  Στις 28/11/2017, η  Επιτροπή Υγείας του Ευρωκοινοβουλίου, με ηγέτες τους οικολόγους 

Ευρωβουλευτές, ισχυριζόμενοι ότι υπάρχουν υγειονομικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση του 

φωσφορικού άλατος, σύμφωνα και με επιστημονική έρευνα του 2012 που συνέδεσε το 

συγκεκριμένο προσθετικό με καρδιαγγειακές παθήσεις, απέρριψαν την πρόταση της Commission 

(με ψήφους 32 έναντι 22) και το θέμα παραπέμφθηκε για οριστική ψήφιση στην Ολομέλεια του 

Ευρωκοινοβουλίου.  

Με αφορμή την εν λόγω απόφαση, κάθε είδους σενάρια για επικείμενη απαγόρευση του γύρου, 

κατέκλυσαν τα Μέσα ενημέρωσης (Ελληνικά και ξένα), αναγκάζοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 

δήλωσή της να τα διαψεύσει.  

7.  Στις 13/12/2017, η πρόταση χρήση φωσφορικών στον κατεψυγμένο γύρο (από αρνίσιο 

κρέας, αγελαδινό, βοδινό ή από πουλερικά), ψηφίσθηκε οριακά (με μόλις 3 ψήφους διαφορά) από 

το Ευρωκοινοβούλιο Τροφίμων (372 ψήφους υπέρ, 272 κατά και 30 αποχές) μη καταφέρνοντας 

να συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία των 376 ψήφων για την απόρριψή του. 

Νέο όμως πρόβλημα και νέος κύκλος δημοσιευμάτων προέκυψαν, με αφορμή ανακοίνωση των 

υπηρεσιών του Ευρωκοινοβουλίου, που στην ελληνική μετάφραση ανέφερε λανθασμένα ότι θα 

επιτραπεί η χρήση φωσφορικών στον κατεψυγμένο γύρο (όλα τα είδη κρέατος), ενώ στην αγγλική 

γινόταν λόγος για κρέας πρόβειο, αρνί, μοσχαρίσιο ή/και βόειο ή πουλερικών, κάτι το οποίο 

κινητοποίησε άμεσα τον ΣΕΒΕΚ και τον ΕΦΕΤ προκειμένου να διορθωθεί η ελληνική εκδοχή της 

ανακοίνωσης και να προληφθεί η λανθασμένη μεταφορά της στην οριστική νομοθετική ρύθμιση.   

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, διευκρινίζουμε ότι :  

 η χρήση φωσφορικών εξακολουθεί να μην  επιτρέπεται στον χοιρινό γύρο, 

 επιτρέπεται στον γύρο κοτόπουλου. 

4.1.5. RISK ASSESSMENTS Λιστέρια Αλλαντικών 

Ο ΕΦΕΤ σε συνεργασία με την EFSA και το ΑΠΘ, ανέλαβε την υλοποίηση ενός έργου για την 

εκτίμηση της επικινδυνότητας της λιστερίωσης από την κατανάλωση μη προσυσκευασμένων 

έτοιμων προς κατανάλωση αλλαντικών θερμικής επεξεργασίας. 

Στόχος του έργου είναι η εκτίμηση της πιθανότητας επιμόλυνσης με Listeria monocytogenes, από 

οποιαδήποτε περιβαλλοντική πηγή, των αλλαντικών θερμικής επεξεργασίας που τυγχάνουν 

χειρισμού στα σημεία πώλησης (κοπή, συσκευασία) και η εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης του 

μικροοργανισμού ως συνάρτηση του υποστρώματος, του χρόνου και της θερμοκρασίας 

συντήρησης του προϊόντος μετά την αγορά του προϊόντος από τον καταναλωτή.  

Απώτερος σκοπός είναι η εκτίμηση της επικινδυνότητας, μέσω της εξέτασης σεναρίων, ως προς τις 

πιθανές επιπτώσεις στην υγεία την καταναλωτών. 

Στα πλαίσια αυτά, ζητήθηκε η βοήθεια του  ΣΕΒΕΚ, ως Επαγγελματικό Σωματείο, προκειμένου : 

α) Να καταγραφούν οι κατηγορίες των προϊόντων θερμικής επεξεργασίας που διακινούνται σε 

σημεία λιανικής πώλησης και κόβονται στους πάγκους ή που χρησιμοποιούνται σε σημεία μαζικής 

εστίασης. 
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β) Να καταγραφούν τα μεγαλύτερα σημεία πώλησης (αλυσίδες s.m., ταχυφαγεία κλπ.). 

γ) Να προσδιοριστεί το μέγεθος της αγοράς στο εν λόγω κατηγορίες (ποσότητες). 

δ) Να εκδοθούν οι ακριβείς οδηγίες προς τους επιθεωρητές – ελεγκτές και τους επιστήμονες του 

ΑΠΘ, για την λήψη των δειγμάτων (300 δείγματα) και στη συνέχεια των αναλύσεων. 

Για το εν λόγω θέμα, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 συνάντηση 

αντιπροσωπείας του ΣΕΒΕΚ (κα Παρ. Σεφέρη, κ.κ. Γ. Αλυσανδράτος, Γ. Οικονόμου) με τον ΕΦΕΤ 

(κες Τσιγαρίδα, Τζουμανίκα, κ. Γαρουφαλάκης).  

Από πλευράς ΣΕΒΕΚ ζητήθηκε να μην καταγραφούν ως αγορανομικά τα ληφθέντα δείγματα, να 

μην δοθεί αρχικά δημοσιότητα με συνεπακόλουθο την δυσφήμιση των προϊόντων, να μην 

αναζητηθούν ευθύνες από τις εταιρείες παραγωγής, δεδομένου ότι η όποια επιμόλυνση θα 

οφείλεται στην κακή μεταχείριση των προϊόντων πάγκου στα σημεία διακίνησης ή στο επίπεδο των 

τελικών καταναλωτών. 

Εν συνεχεία, ενημερώθηκαν άμεσα τα Μέλη μας, ζητήθηκε η συμβολή τους και ενημερώθηκε ο 

ΕΦΕΤ. 

4.1.6. Αναθεώρηση Κανονισμού 853/2004 

Κατόπιν ενημέρωσης που λάβαμε από την Διεύθυνση Ελέγχων Επιχειρήσεων του ΕΦΕΤ, ότι στο  

Working Group του πακέτου υγιεινής στις Βρυξέλλες, θα συζητηθούν μεταξύ άλλων, και θέματα 

που σχετίζονται με την αναθεώρηση του Καν. 853/2004 σχετικά με τις θερμοκρασίες μεταφοράς 

κρέατος, κοινοποιήθηκε προς ενημέρωση όλων των επιχειρήσεων – Μελών μας το σχέδιο του νέου 

κανονισμού καθώς και η σχετική παρουσίαση από την ημερίδα της EFSA, η οποία θέτει κάποιους 

προβληματισμούς, προκειμένου να διατυπώσουν τυχόν επιφυλάξεις τους.  

4.1.7. Κ.Τ.Π. 

Με την δημοσίευση της υπ΄ αριθμ. 260/2013 Απόφαση του Α.Χ.Σ., για την αντικατάσταση των 

άρθρων 88 – 91 του ΚΤΠ. (ΦΕΚ 525 Β΄/28.2.2014), είδαμε για άλλη μια φορά τους κόπους μας 

να ανταμείβονται, μια και η εν λόγω τροποποίηση αποτελούσε ένα από τα πάγια αιτήματα του 

ΣΕΒΕΚ, που επί δεκαετίες με επιμονή και προσήλωση προσπαθούσε να επιτύχει για το συμφέρον 

όλων των Επιχειρήσεων – Μελών του.  

Υπενθυμίζουμε ότι οι συζητήσεις για την τροποποίηση των άρθρων 88-91 του ΚΤΠ, είχαν ξεκινήσει 

αρκετές δεκαετίες πριν. 

Συγκεκριμένα με το υπ΄ αριθμ. 317894/27.5.85 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας είχε 

συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας με θέμα την τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 89 – 91 του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών που αναφέρονται στα κρεατοσκευάσματα, προκειμένου να επιλυθούν 

τα σοβαρότατα προβλήματα που προκαλούσε η υφιστάμενη νομοθεσία. 

Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας, μετά από ένα έτος συνεχών διαβουλεύσεων, ολοκλήρωσε την 

επεξεργασία του κειμένου, αλλά τελικά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας ανακάλεσε την 

υπογραφή του. 

Έκτοτε ο Σύνδεσμος βρισκόταν σε διαρκή επαφή τόσο με το Γ.Χ.Κ. όσο και με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας προβάλλοντας τις απόψεις του και πιέζοντας για την 

διευθέτηση του θέματος. 
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Το εν λόγω θέμα, ήταν ένα από τα θέματα που απασχόλησε τη Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνικών 

Εμπειρογνωμόνων –ΣΕΤΕ- του ΣΕΒΕΚ από την πρώτη της συνεδρίαση (10/1998), η οποία 

αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη της τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς καθώς και τα ισχύοντα και 

στις λοιπές Κοινοτικές Χώρες, να  προβεί στην μελέτη και στην εκ νέου σύνταξη, από μηδενική 

βάση, των άρθρων 88 – 91 του Κ.Τ.Π., τα οποία εν συνεχεία να υποβάλει στη Δ/νση Τροφίμων του 

Γ.Χ.Κ.  

Ως πρώτο βήμα, κρίθηκε απαραίτητη η συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία των 

προβλημάτων που καθημερινά αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από την εφαρμογή του Κ.Τ.Π. 

Για το σκοπό αυτό, ζητήθηκε από όλες τις Επιχειρήσεις – Μέλη του ΣΕΒΕΚ, να μας γνωρίσουν 

εγγράφως τις απόψεις και προτάσεις τους για τις αναγκαίες τροποποιήσεις.  

Επίσης κρίθηκε απαραίτητο να συγκεντρωθούν οι κυριότεροι Ευρωπαϊκοί Κώδικες Τροφίμων 

(Γερμανίας, Ολλανδίας, Δανίας, Γαλλίας κλπ.) ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς τι ισχύει στις εν λόγω 

χώρες και να τα συνεκτιμήσουμε κατά τη σύνταξη του προτεινόμενου νέου κειμένου Κ.Τ.Π. Προς 

τον σκοπό αυτό, εστάλη σχετική επιστολή στις αντίστοιχες Πρεσβείες οι περισσότερες από τις 

οποίες ανταποκρίθηκαν.  

Η ΣΕΤΕ σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της, μελέτησε διεξοδικά το θέμα και έθεσε τις απόψεις – 

προτάσεις τις προς το Δ.Σ. του ΣΕΒΕΚ, το οποίο με κάθε ευκαιρία πίεζε το ΥπΑΑΤ, τον ΕΦΕΤ και το 

ΓΧΚ για την διευθέτηση του. 

Έτσι, με το συντονισμό του ΕΦΕΤ, συγκροτήθηκε στις 9/11/2010 Ομάδα εργασίας για την 

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

εκπρόσωποι :  

 του ΕΦΕΤ (Κρέστος Βασίλειος, Ράικος Αθανάσιος, Γιαννούλη Βασιλική, Γκίζα Ευαγγελία, 

Παπαγεωργίου Βασιλική, Καρδάση Δήμητρα). 

 Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Χαρίσης Νικόλαος, Παπαδάκη Γιούλη, 

Καλαβρός Βασίλειος, Επιτροπάκη Σταυρούλα). 

 Του Γενικού Χημείου του Κράτους (Σακελλαρίου Χριστίνα, Ελένη Γιωτάκη). 

 Του Συνδέσμου για την Προστασία και την Ανάπτυξη της Ελληνικής Παραγωγής –Εμπορίας 

και Μεταποίησης Κρέατος Βορείου Ελλάδας (ΣΠΑΚΒΕ) (Αμβροσιάδης Ιωάννης, Κασαλιάς 

Νικόλαος) και  

 Του Συνδέσμου μας – ΣΕΒΕΚ – (Μπακιρλή Δέσποινα, Τσιαπάρας Λουκάς, Σκαρίμπας 

Στυλιανός, Οικονόμου Γεώργιος). 

Μετά από αρκετές συνεδριάσεις, η Ομάδα Εργασίας προχώρησε στη διαμόρφωση του τελικού 

σχεδίου των αναθεωρημένων άρθρων, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και η τελική 

πρόταση εστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Οδηγίας 98/34/ΕΚ “για την καθιέρωση μιας 

διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών”. 

Στις 29/5/2013 δόθηκε από τα αρμόδια Κοινοτικά όργανα η έγκριση για τη δημοσίευση των 

άρθρων 88 – 91 και στις 18/12/2013 ελήφθη η υπ΄ αριθμ. 260/2013 απόφαση του Α.Χ.Σ. η 

οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 525 Β΄/28.2.2014 3.  

                                                 
3
 Δες κι ενότητα 4.2.5. 
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4.1.8. Κλαδικός Οδηγός Ορθής Υγιεινής Πρακτικής 

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συνδέσμου μας έχει υποβάλλει στις υπηρεσίες του ΕΦΕΤ, από το 

τέλος του έτους 2002, σχέδιο «Οδηγού Υγιεινής Πρακτικής για τις μονάδες επεξεργασίας κρέατος, 

παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας, κιμάδων και παρασκευασμάτων».  

Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί τόσο στην Εθνική όσο και στην Κοινοτική νομοθεσία όλα αυτά τα 

χρόνια, επέφεραν αλλαγές και στο κείμενο του προτεινόμενου Οδηγού που έχει υποβληθεί στον 

ΕΦΕΤ. 

Η ΣΕΤΕ/ΣΕΒΕΚ είναι έτοιμη να προτείνει στον ΕΦΕΤ απαραίτητες αλλαγές – τροποποιήσεις όποτε 

της ζητηθεί, κάτι το οποίο όμως δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα παρά το ότι ο Σύνδεσμος, με 

την ευκαιρία κάθε συνάντησής του με τον ΕΦΕΤ, επαναφέρει το θέμα ζητώντας την επίσπευση 

έκδοσης του Οδηγού. 

4.1.9.  Ασφάλεια τροφίμων: Μία πρόταση της EFSA για απλούστερους κανόνες για τις 

μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 

Μετά από ερώτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλειας Τροφίμων 

(EFSA), εκπόνησε επιστημονική γνωμοδότηση στην οποία προτείνει μία απλοποιημένη προσέγγιση 

στη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων σε μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, όπως 

μανάβικα, κρεοπωλεία και αρτοπωλεία. Η προσέγγιση περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες για το 

πως μπορούν να αναγνωριστούν οι πιο συναφείς βιολογικοί, χημικοί και φυσικοί κίνδυνοι σε κάθε 

στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας του τροφίμου, οι δραστηριότητες και οι πρακτικές που 

μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης των κινδύνων, καθώς και κατάλληλα μέτρα 

ελέγχου. 

Πολλές μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου έχουν δυσκολίες στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

των τρεχόντων συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, εξαιτίας ενός συνδυασμού 

διοικητικών, οργανωτικών και τεχνικών εμποδίων. Η εφαρμογή σχεδίων HACCP (hazard analysis 

and critical control point), τα οποία συχνά είναι περίπλοκα, είναι, μερικές φορές, πέρα από τις 

δυνατότητες επιχειρήσεων που ενδέχεται να έχουν λίγο μόνο προσωπικό. 

Για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος, η EFSA ανέπτυξε απλά συστήματα 

διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (food safety management systems – FSMS) για πέντε 

είδη μικρών επιχειρήσεων τροφίμων (κρεοπωλείο, μανάβικο, αρτοπωλείο, ιχθυοπωλείο και 

κατάστημα πώλησης παγωτού), τα οποία είναι εύκολα στην κατανόηση και στην εφαρμογή. 

Η νέα προσέγγιση χρησιμοποιεί διαγράμματα ροής για να συνοψίσει τα στάδια της παραγωγής, ένα 

συνοδευτικό ερωτηματολόγιο και απλούς πίνακες για να καθοδηγήσει τους υπεύθυνους κατά τη 

διαδικασία διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων από την αναγνώριση του κινδύνου στα μέτρα 

ελέγχου. 

Η κα. Marta Hugas, προϊσταμένη της μονάδας της EFSA για τους βιολογικούς κινδύνους και τους 

ρυπαντές, είπε σχετικά: «Μερικές παράμετροι των τρεχόντων κανονισμών για την υγιεινή των 

τροφίμων αποτελούν προκλήσεις για τις μικρές επιχειρήσεις, ειδικά στις περιπτώσεις όπου δεν 

υπάρχουν επαρκείς πόροι και εμπειρία. Αυτή η απλούστερη προσέγγιση, την οποία μας ζήτησε να 

αναπτύξουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να διευκολύνει τέτοιες επιχειρήσεις στην 

αναγνώριση των κινδύνων και στην αντιμετώπισή τους. Είναι μία πρακτική απάντηση σε ένα 
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γνωστό πρόβλημα που θα μπορούσε να ωφελήσει τόσο τους καταναλωτές όσο και τις 

επιχειρήσεις.» 

Το εξορθολογισμένο αυτό σύστημα σημαίνει ότι, για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις λιανικής δε 

χρειάζεται να έχουν λεπτομερή γνώση συγκεκριμένων κινδύνων. Χρειάζεται μόνο να γνωρίζουν ότι 

μπορεί να υπάρχουν βιολογικοί, χημικοί και φυσικοί κίνδυνοι ή αλλεργιογόνα και ότι αν δεν 

αναλάβουν ουσιαστικές δράσεις για τον έλεγχο αυτών – όπως να έχουν σωστή αποθήκευση υπό 

ψύξη ή να τηρούν τον διαχωρισμό των ωμών από τα μαγειρεμένα προϊόντα – αυτό θα μπορούσε 

να αυξήσει την έκθεση των καταναλωτών σε έναν κίνδυνο. 

Η κλασική προσέγγιση της κατηγοριοποίησης και προτεραιοποίησης των κινδύνων, η οποία 

συνήθως χρειάζεται πριν ληφθούν αποφάσεις για τα μέτρα ελέγχου, έχει αφαιρεθεί. 

Οι εμπειρογνώμονες της Επιστημονικής Ομάδας της EFSA για τους βιολογικούς κινδύνους που 

εκπόνησαν την εν λόγω επιστημονική γνωμοδότηση προτείνουν στα κρεοπωλεία, μανάβικα, 

αρτοποιεία, ιχθυοπωλεία και καταστήματα πώλησης παγωτού να εφαρμόσουν την απλοποιημένη 

προσέγγιση. Επισημαίνουν, επίσης, ότι αυτό θα συντελούσε στο να ξεπεραστούν αρκετά από τα 

προβλήματα που συναντούν άλλες μικρές επιχειρήσεις τροφίμων όταν προσπαθούν να 

εφαρμόσουν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων και, για τον λόγο 

αυτό, θα έπρεπε η ευρύτερη εφαρμογή τους στη βιομηχανία τροφίμων θα έπρεπε να ληφθεί 

υπόψη. 

Τα συμπεράσματα της επιστημονικής γνωμοδότησης της EFSA θα συζητηθούν στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και τα όποια μέτρα ή κατευθυντήριες οδηγίες προταθούν θα διαμορφωθούν μετά από 

διαβούλευση με τα Κράτη Μέλη. 

Στην Ελλάδα, οι μικρές επιχειρήσεις τροφίμων μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ακολουθούν 

απλοποιημένες πρακτικές διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τους σχετικούς 

οδηγούς ορθής πρακτικής. Οι οδηγοί αυτοί εκπονούνται από εκπροσώπους του εκάστοτε κλάδου 

σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ. Ο κατάλογος των εγκεκριμένων οδηγών ορθής πρακτικής είναι 

διαθέσιμος στη διεύθυνση: 

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/enterprises/hygiene_guides?par=ENTERPRISE 

 

Η σχετική επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4697 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: EFSA: press@efsa.europa.eu, ΕΦΕΤ: info@efet.gr 

4.1.10. Προϊόντα χωρίς κωδικό έγκρισης  

Έντονα απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί τον Σύνδεσμο, το φαινόμενο κυκλοφορίας 

προϊόντων χωρίς κωδικό έγκρισης ή με IMP άλλης κατηγορίας εγκατάστασης, κι έχει 

επανειλημμένως ζητηθεί από τον ΕΦΕΤ η εντατικοποίηση των ελέγχων προς τις εταιρείες αυτές. 

 4.1.11. Διατροφικό σκάνδαλο με μειονεκτικά κρέατα στη Βραζιλία  

Το Μάρτιο του 2017, ένα ακόμα πρόβλημα πήγε να προστεθεί στα αρκετά θέματα που 

απασχολούν τελευταία τον τομέα του κρέατος. 

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/enterprises/hygiene_guides?par=ENTERPRISE
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/enterprises/hygiene_guides?par=ENTERPRISE
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4697
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4697
mailto:press@efsa.europa.eu
mailto:info@efet.gr
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Αυτή τη φορά η «πηγή του κακού» ήταν η Βραζιλία και η διακίνηση από τις εταιρείες JBS και BRF, 

ποσοτήτων μειονεκτικών κρεάτων.  

Ο ΣΕΒΕΚ, προκειμένου να τεκμηριωθεί η μη εμπλοκή της χώρας μας, ενημέρωσε σχετικά τα Μέλη 

του, και ήταν σε τακτική επικοινωνία με τον επίσημο φορέα ελέγχου τροφίμων, ο οποίος υπεύθυνα, 

ψύχραιμα και με αίσθημα ευθύνης απέναντι τόσο στην εθνική μας βιομηχανία του τομέα αλλά και 

των ελλήνων καταναλωτών, διαχειρίστηκε προσεκτικά και αθόρυβα το θέμα.  

            4.1.12. Απόσυρση τροφίμων κρέατος και προϊόντων κρέατος από τις Βελγικές Αρχές 

Ασφάλειας Τροφίμων 

Πρόσφατα (αρχές Μαρτίου 2018), ενημερωθήκαμε από τον ΕΦΕΤ για ένα νέο διατροφικό 

επεισόδιο, που αφορούσε σε απόσυρση από τις Βελγικές Αρχές Ασφάλειας των τροφίμων, κρέατος 

και προϊόντων κρέατος (ακολουθεί σχετικό δημοσίευμα του βελγικού τύπου). 

Παράθεση δημοσιεύματος:  

«The Federal Food Safety Agency has confirmed that the some of the meat products 

withdrawn from shelves at supermarket chains Colruyt and Delhaize was unfit for 

human consumption. The supermarkets have removed all meat products, usually 

processed meat products, produced by Veviba. 

Veviba is a subsidiary of the Verbist Group. The Federal Food Safety Agency has 

withdrawn the group's recognition after raids last week revealed that half of all 

products did not meet regulations. All the group's freezers have been taken out of 

service. Veviba stands accused of fiddling with best before dates on its packaging of 

frozen meat, but also of processing meat not fit for human consumption. 

Delhaize has cut all ties with the group. It mainly sourced beef from Verbist. It's a 

similar story at Colruyt that says that its processes 90% of its meat products itself. The 

Farmers Union has condemned as unacceptable all forms of meat fraud committed by 

the company».  

Αμέσως μόλις έφτασε η είδηση, ο ΣΕΒΕΚ ενημέρωσε τα Μέλη του, συστήνοντας την προσοχή τους 

για πιθανή εισαγωγή μειονεκτικών βελγικών κρεάτων. 

4.1.13. Επιστημονική Ημερίδα «Σύγχρονες και αναδυόμενες προκλήσεις της ασφάλειας 

τροφίμων ζωικής προέλευσης»  

Με ιδιαίτερη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2017 στο Αμφιθέατρο του 

Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών (Ινστιτούτο Μεσογειακών, Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας 

Δασικών Προϊόντων, Τέρμα Αλκμάνος (είσοδος από Ούλοφ Πάλμε), Ιλίσια – Αθήνα, η Επιστημονική 

ημερίδα του ΕΦΕΤ, με τίτλο «Σύγχρονες και αναδυόμενες προκλήσεις της ασφάλειας τροφίμων 

ζωικής προέλευσης». 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεών του ΕΦΕΤ ως Εστιακό σημείο της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) στην Ελλάδα, και στόχευε στην ενημέρωση για 

θέματα αξιολόγησης της επικινδυνότητας σχετικά με σύγχρονους αλλά και αναδυόμενους 

κινδύνους που σχετίζονται με την παραγωγή και διακίνηση τροφίμων ζωικής προέλευσης. 

Διακεκριμένοι ομιλητές, μεταξύ των οποίων και ο ΣΕΒΕΚ, διά του εκπροσώπου του δρ. Χημικού 

Βασίλειου Τσουκαλά, κάλυψαν την θεματολογία της ημερίδας.  
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Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Ι. Τσιάλτας, ο αναπληρωτής Υπουργός ΑΑΤ κ. 

Ιωάννης Τσιρώνης, ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και 

Κτηνιατρικής κ. Θ. Αλεξανδρόπουλος. 

Την ημερίδα παρακολούθησαν στελέχη Δημόσιων Φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 

τροφίμων, επιστήμονες από εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα, εκπρόσωποι 

ενώσεων καταναλωτών και στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων, μεταξύ των οποίων επιχειρήσεων 

μελών του ΣΕΒΕΚ και της ΣΕΤΕ/ΣΕΒΕΚ. 

Κατά την έναρξη της ημερίδας, ο κ. Γ. Γαροφαλάκης (ΕΦΕΤ, Δ/νση Διατροφικής Πολιτικής και 

Ερευνών) περιέγραψε τους μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ της EFSA και των Κρατών Μελών 

σχετικά με θέματα αξιολόγησης της επικινδυνότητας, τις δράσεις του ΕΦΕΤ ως Εστιακού Σημείου 

της EFSA στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ατζέντα των προτεραιοτήτων σε θέματα αξιολόγησης 

επικινδυνότητας. 

Ο Αναπλ. Καθηγητής, Κων/νος Κουτσουμανής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Τμήμα 

Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων) με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της 

επιστημονικής ομάδας της EFSA για τους βιολογικούς κινδύνους (BIOHAZ Panel) παρουσίασε την 

επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA, η οποία δημοσιεύθηκε το 2016 και αφορά στην ανάπτυξη 

των αλλοιογόνων βακτηρίων στο κρέας κατά την αποθήκευση και μεταφορά του. 

Στη συνέχεια, η Δρ. Ευαγγελία Γκίζα (ΕΦΕΤ, Δ/νση Ελέγχου Επιχειρήσεων) αναφέρθηκε στην 

επικείμενη αναθεώρηση της ενωσιακής νομοθεσίας σε ότι αφορά στις συνθήκες μεταφοράς και 

αποθήκευσης του κρέατος, η οποία βασίζεται στην εν λόγω επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA. 

Ο Αν. Καθηγητής Ιωάννης Μποζιάρης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και 

Υδάτινου Περιβάλλοντος) παρουσίασε ένα ερευνητικό συγχρηματοδοτούμενο έργο της EFSA, στο 

οποίο συμμετέχει η χώρα μας μέσω του δικτύου των οργανισμών του άρθρου 36 του Καν. 

178/2002, με θέμα την «Αξιολόγηση επικινδυνότητας από την τοξίνωση Σιγκουατέρα στην 

Ευρώπη». 

Ένα άλλο θέμα που αναδείχθηκε από τον Δρ. Φραγκίσκο Γαϊτη (ΕΦΕΤ, Δ/νση Εργαστηριακών 

Ελέγχων) είναι οι προκλήσεις και ενδεχόμενες αναθεωρήσεις όσον αφορά στην ενωσιακή 

νομοθεσία για τα μικροβιολογικά κριτήρια στα τρόφιμα, γεγονός που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα 

για την παραγωγή και ασφάλεια των τροφίμων. 

Η κα Μυρσίνη Τζανή, εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Δ/νση 

Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής), παρουσίασε τα διεθνή δεδομένα και τις δράσεις 

σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της αντιμικροβιακής αντοχής. Στη 

συνέχεια ανέπτυξε την εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση των συνεπειών της μικροβιακής 

αντοχής στον κτηνιατρικό τομέα. 

Ο Αν. Καθηγητής Α. Τριανταφυλλίδης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Τμήμα Βιολογίας, 

Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας) παρουσίασε τις δυνατότητες ανίχνευσης της 

νοθείας στα τρόφιμα με βάση τις υφιστάμενες καθώς και νέες γενετικές τεχνικές, η οποία 

αναδεικνύεται ως μια εκ πιο σημαντικών προκλήσεων της εποχής μας. 

Τέλος, ο Δρ. Βασίλειος Τσουκαλάς, ως εκπρόσωπος του ΣΕΒΕΚ (μέλος της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων –ΣΕΤΕ/ΣΕΒΕΚ) παρουσίασε το θέμα της χρήσης των 

προσθέτων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, την περίπτωση των νιτρωδών αλάτων και τις 
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αναδυόμενες εναλλακτικές προσεγγίσεις με τη χρήση φυσικών ουσιών αντί των χημικών 

προσθέτων.  

4.1.14.  Εσπερίδα ΣΕΒΕΚ – ΕΦΕΤ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΣ» 

Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας μας με τον ΕΦΕΤ, διοργανώθηκε στις 24 Μαΐου 2017 στην 

αίθουσα εκδηλώσεων των γραφείων του ΣΕΒΕΚ (Ξενοφώντος 15Α), με την συνεργασία και υπό την 

αιγίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων – ΕΦΕΤ, η Εσπερίδα «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ» 4.   

4.1.15.  Ευρεία σύσκεψη ΣΕΒΕΚ για την προστασία – κατοχύρωση του ελληνικού γύρου 

Εκπρόσωποι του ΕΦΕΤ (κες Παντελεάκη, Γκίζα, κ. Μπαρμπέρης) παρευρέθησαν στη ευρεία 

σύσκεψη φορέων του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και υπηρεσιακών παραγόντων, που 

οργάνωσε  ο ΣΕΒΕΚ την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Αθήνας, με στόχο την συζήτηση και διατύπωση ενός σχεδίου κατοχύρωσης του 

ελληνικού χοιρινού Γύρου 5 .  

4.1.16.  Διάφορες δραστηριότητες 

α) Κατά τη διάρκεια του έτους, μεταξύ άλλων, ενημερώθηκαν τα Μέλη : 

 Για την ετήσια Έκθεση 2015 του RASFF.  

 Για τα Δελτίου Τύπου με θέμα «Αντιποίηση αρχής και προσπάθεια εξαπάτησης 

επιχειρήσεων τροφίμων». 

 Για το από 18/7/2017 Δελτίο Τύπου με θέμα «Προγράμματα κατάρτισης προσωπικού 

επιχειρήσεων τροφίμων». 

 Για το από 4/9/2017 Δελτίο Τύπου με θέμα «Ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 

την παρουσία της δραστικής ουσίας fipronil σε αυγά και προϊόντα τους στην Ελλάδα». 

 Για το από 18/10/2017 Δελτίο Τύπου με θέμα «Σχετικά με τα δημοσιεύματα για 

νοθευμένα ακατάλληλα τρόφιμα». 

 Για τις οδηγίες του ΕΦΕΤ στους καταναλωτές ενόψει της εορταστικής περιόδου των 

Χριστουγέννων.  

 Για το από 15/3/2018 Δελτίο Τύπου με θέμα «15η Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα 

Καταναλωτή». 

β) Με αφορμή δημοσιεύματα του διαδικτύου, που κατά διαστήματα, παρουσιάζουν την «είδηση» 

της ανίχνευσης κρέατος αλόγου ως επίκαιρη, στείλαμε στον ΕΦΕΤ την παρακάτω επιστολή. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Δες Ενότητα 3.6. 

5
 Δες Ενότητα 4.2.5. 
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Αθήνα  16 Μαρτίου 2017                                                         Αριθμ. Πρωτ. 31/2017               

Κον Ι. Τσιάλτα 

Πρόεδρο ΕΦΕΤ 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Θα θέλαμε την άμεση παρέμβασή σας για ένα θέμα το οποίο προκαλεί σύγχυση στο 

καταναλωτικό κοινό, δίνει αφορμή για νέα δυσφήμιση των νόμιμα και υποδειγματικά 

λειτουργικών επιχειρήσεων και κλονίζει  την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα 

προϊόντα του τομέα μας. 

Συγκεκριμένα, 

Παρακαλούμε να γίνει διόρθωση στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ, στην ενότητα 

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (Αρχείο)» όπου εμφανίζεται ως τρίτη σε σειρά είδηση, η «Υπόθεση 

ανίχνευσης κρέατος αλόγου – Συνολική ενημέρωση» με ημερομηνία μεν 29/3/2013, 

αλλά με αποτέλεσμα ορισμένα δημοσιογραφικά κλπ. site, κατά καιρούς  να 

παρουσιάζουν την εν λόγω είδηση ως επίκαιρη (ακολουθούν ενδεικτικά “post”). 

Με την βεβαιότητα ότι θα επιληφθείτε του εν λόγω θέματος, διατελούμε. 

Με τιμή 

Για τον ΣΕΒΕΚ 

 

 

γ) Τέλος να υπενθυμίσουμε, ότι αρχικά ο ΕΦΕΤ υπαγόταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης (πρώην 

Εμπορίου) και στις αρχές του 2009 (επί υπουργίας Σωτήρη Χατζηγάκη) η εποπτεία του 

μεταβιβάστηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Το φθινόπωρο του 2009, η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου, με το προεδρικό διάταγμα 96/2010 

(άρθρο 2 παρ. 1δ) μετέθεσε την αρμοδιότητα στο υπουργείο Υγείας. 

Σχεδόν τρία χρόνια μετά, στις 21/6/2012, με το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 85 (ΦΕΚ 141/Α/21–6–

2012), η εποπτεία του ΕΦΕΤ επέστρεψε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.   

Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση 1288/22.05.2017 (ΦΕΚ 1763 Β΄/22.5.2017), από 19 

Ιουνίου 2017, ο ΕΦΕΤ είναι πλέον ο αρμόδιος για την οργάνωση, συντονισμό εποπτεία των 
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επίσημων ελέγχων και την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης και 

συγκεκριμένα :  

 Εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος. 

 Εγκαταστάσεις παραγωγής κιμά, παρασκευασμάτων κρέατος και μηχανικά διαχωρισμένου 

κρέατος. 

 Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας. 

 Εγκαταστάσεις παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών από τη μεταποιημένη ζωική πρώτη ύλη 

με δραστηριότητα μεταπώληση. 

 Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών προϊόντων. 

 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στομάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων. 

 Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης, κολλαγόνου. 

Από την πρώτη ημέρα σύστασης του Φορέα, ο ΣΕΒΕΚ ήταν και συνεχίζει να είναι υπέρ της 

δημιουργίας και σωστής λειτουργίας του ΕΦΕΤ.  

Η θέση μας ήταν ανέκαθεν, ότι ο ΕΦΕΤ είναι ένας οργανισμός που πρέπει να έχει τις δυνατότητες 

να γνωρίζει και να πληροφορεί, να ελέγχει, να διορθώνει και να συγκεντρώνει την καλύτερη 

επιστημονική γνώση.  

Επίσης να λειτουργεί ως ενιαία και ανεξάρτητη Αρχή που θα ελέγχει το χώρο των τροφίμων και θα 

εξασφαλίζει το συντονισμό και την ενιαία πολιτική ελέγχου της αγοράς των τροφίμων, σύμφωνα με 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα.  
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4.2. ΥΠΑΑΤ 

Το βασικότερο από τα Υπουργεία με το οποίο ο 

ΣΕΒΕΚ ήταν σε συνεχή επικοινωνία καθ΄ όλη τη 

διάρκεια και του έτους 2017, παρακολουθώντας 

τις δραστηριότητές του και υποβάλλοντας τις 

απόψεις / προτάσεις του για τα διάφορα θέματα του τομέα, ήταν το ΥπΑΑΤ. 

Μεταξύ των θεμάτων που μας απασχόλησαν ήταν τα παρακάτω. 

4.2.1. Νόμος 4492/2017 «Διακίνηση και Εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών 

προϊόντων και άλλες διατάξεις 

Στις 12/10/2017, υπερψηφίσθηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ 

«Διακίνηση και Εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», το 

οποίο εν συνεχεία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 156 Α΄/18.10.2017 και αποτελεί πλέον νόμο του 

κράτους (4492/2017).  

Με το νέο νόμο, θεσπίζεται μεταξύ άλλων, η υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης για το γάλα, 

τόσο στις συσκευασίες γάλακτος, όσο και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά και για τα προϊόντα 

κρέατος, ενώ ρυθμίζονται επίσης και θέματα που αφορούν στις καθυστερήσεις πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές για νωπά και ευάλωτα προϊόντα.   

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΑΑΤ μετά την ψήφιση του νόμου έχει ως εξής :  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πλέγμα προστασίας παραγωγού και καταναλωτή με το νόμο του 

ΥΠΑΑΤ που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή 

Δύο μεγάλες τομές για την καταπολέμηση των παράνομων ελληνοποιήσεων 

εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά, αλλά και την προστασία των 

παραγωγών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των αλυσίδων χονδρικής, εισάγει το 

νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τίτλο «Διακίνηση και εμπορία 

νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε 

σήμερα από τη Βουλή.  

Ειδικότερα καθιερώνεται μεταξύ άλλων: 

  Η υποχρεωτική επισήμανση επί των συσκευασιών του γάλακτος και των 

γαλακτοκομικών προϊόντων, της προέλευσης του γάλακτος και ειδικότερα της χώρας 

άμελξης, της χώρας επεξεργασίας και της χώρας συσκευασίας του. 

  Η υποχρεωτική αναγραφή σε όλα τα στάδια διακίνησης του κρέατος, από το 

σφαγείο έως την ταμειακή μηχανή του καταστήματος λιανικής, της χώρας γέννησης, 

εκτροφής και σφαγής του ζώου από το οποίο προέρχεται το κρέας. 

 

http://www.minagric.gr/index.php/el/
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  Η υποχρέωση πληρωμής των παραγωγών νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών 

προϊόντων εκ μέρους των χονδρεμπόρων, περιλαμβανομένων των super market, το 

αργότερο εντός 60 ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. 

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου επισήμανε  

τα εξής: «Είμαστε υπερήφανοι για το νόμο που φέραμε και ψηφίσαμε στην Ελληνική 

Βουλή και συγχαίρουμε τις δυνάμεις πέραν της κυβερνητικής πλειοψηφίας που τον 

στήριξαν. Δημιουργείται ένα πλέγμα προστασίας, αφενός μεν του Έλληνα αγρότη και 

της ελληνικής παραγωγής, αφετέρου δε του καταναλωτή. Ο καταναλωτής θα 

γνωρίζει με βεβαιότητα ποιο είναι πραγματικά εγχώριο προϊόν, όσον αφορά το γάλα, 

τα γαλακτοκομικά και τα κρέατα, και ποιο όχι. Συνεπώς θα καταπολεμηθούν σε 

μεγάλο βαθμό οι λεγόμενες ελληνοποιήσεις και ο αγρότης θα μπορεί να απολάβει 

την υπεραξία που του αναλογεί για τα ποιοτικά προϊόντα που παράγει. 

Επιπλέον, με τη ρύθμιση των πληρωμών στις 60 ημέρες κατά ανώτατο όριο, 

απελευθερώνουμε τον αγρότη, τον αδύναμο κρίκο της εμπορικής διαδικασίας, από 

την πίεση που του ασκούν οι ισχυροί του χώρου. Είναι αδιανόητο την ώρα που ο 

αγροτικός κόσμος στερείται ρευστότητας να μετατρέπεται σε πιστωτή των 

πολυκαταστημάτων και των χονδρεμπόρων. 

Για την υλοποίηση των διατάξεων αυτών χρειάζεται όμως οι ίδιοι οι αγρότες, οι 

οργανώσεις τους, όλοι οι εμπλεκόμενοι, να αναλάβουν δράση, να στηρίζουν και να 

στηριχθούν σε όσα προβλέπει ο νόμος.» 

Ενώ ο Αναπλ. Υπουργός ΑΑΤ Γ. Τσιρώνης, κατά την ομιλία του στη Βουλή για το 

νομοσχέδιο, τόνισε ότι η αντιμετώπιση των «ελληνοποιήσεων» είναι κυρίως θέμα των 

διεπαγγελματικών. «Προφανώς, οι αιτίες των ελληνοποιήσεων δεν λύνονται με μια 

απλή αναγραφή, ούτε πολύ περισσότερο με την αναγραφή του κρέατος», πρόσθεσε. 

Και συνέχισε: «Πρώτα από όλα, έχουμε καθολική απουσία σοβαρών 

διεπαγγελματικών. Όταν λέμε διεπαγγελματική σε όλο τον πλανήτη, σημαίνει ότι το 

100% της παραγωγής της φέτας, για παράδειγμα, ή ελληνικού κρέατος πρέπει να 

είναι στη διεπαγγελματική. Να το πάρουμε απόφαση. 

Σε τέτοιου είδους προϊόντα, εάν δεν υπάρχει πρώτα από όλα αυτοέλεγχος, εάν οι 

ίδιοι οι παραγωγοί δεν κάνουν κάθαρση του κακού επαγγελματία από τον ίδιο τους 

τον χώρο, λίγα πράγματα μπορεί να κάνει η πολιτεία. 

Μπορεί να κάνει πράγματα με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς αλλά μόνο οι 

πραγματικές διεπαγγελματικές είναι αυτές που θα μας σώσουν από τις 

ελληνοποιήσεις, με τον αυτοέλεγχο, με το να μπορούν οριζόντια οι βιομήχανοι, οι 

ίδιοι οι παραγωγοί και οι τυροκόμοι, όλοι να ελέγχουν τις παραγωγές τους, ώστε τα 

«μαύρα πρόβατα» να πετάγονται έξω. Αυτό γίνεται παντού, αυτό πρέπει να γίνει και 

εδώ. 

Το παραδέχονται και οι ίδιοι οι παραγωγοί, οι ίδιοι οι τυροκόμοι, όταν μιλώ μαζί 

τους». 
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4.2.2.  Επίσπευση πληρωμής στα νωπά και ευπαθή προϊόντα 

Όπως αναφέραμε στην ενότητα 4.2.1.,  στο νόμο 4492/2017 «Διακίνηση και εμπορία νωπών και 

ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» του ΥΠΑΑΤ (ΦΕΚ 156 Α΄/18.10.2017),  

ρυθμίζονται και θέματα που αφορούν στις καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 

για νωπά και ευάλωτα προϊόντα.  

Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές με 

παραγωγούς νωπών ή ευπαθών αγροτικών, κτηνοτροφικών ή αλιευτικών  προϊόντων, οφείλουν να 

εξοφλούν τα τιμολόγια συναλλαγής το αργότερο εντός 60 ημερών, ανάλογα με την κατηγορία στην 

οποία ανήκει το προϊόν.  

Για οποιαδήποτε παράβαση της έγκαιρης αποπληρωμής των τιμολογίων προβλέπονται αντίστοιχα 

πρόστιμα, ενώ στην περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων, προβλέπεται η προσωρινή διαγραφή 

της εμπορικής επιχείρησης από το Μητρώο Εμπόρων του ΥΠΑΑΤ. 

Σημειώνουμε ότι στα νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα (Παράρτημα Ι), κατόπιν ενεργειών 

του ΣΕΒΕΚ, εντάχθηκαν μεταξύ άλλων, και τα αλλαντικά (όπως και όλες οι κατηγορίες κρέατος). 

Δυστυχώς όμως, δεν εντάχθηκαν τα Παρασκευάσματα κρέατος.  

Με αίτημα την ένταξη και των Παρασκευασμάτων Κρέατος στο Νόμο 4492/2017, υποβάλαμε 

στον ΥΠΑΑΤ Ευάγ. Αποστόλου, το παρακάτω υπόμνημα :   

 

Αθήνα  22 Νοεμβρίου 2017                                                    Αριθμ. Πρωτ. 94/2017 

Κον Ευάγγελο Αποστόλου 

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Θέμα : Ένταξη Παρασκευασμάτων Κρέατος στο Νόμο 4492/2017 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Ο κλάδος μας ο οποίος εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις επεξεργασίας 

κρέατος, αλλαντικών και παρασκευασμάτων κρέατος, με δραστηριότητα εντός αλλά 

και εκτός της χώρας μας, υποδέχθηκε ιδιαίτερα  θετικά τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου 

Α’ : Εμπορικές συναλλαγές νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων - 

καθυστερήσεις πληρωμών (Άρθρα 1-4) του πρόσφατου Νόμου 4492/17 

“ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ & ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επανατροφοδότηση της πρώτης ύλης, την 

εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοροών και την κάλυψη των λειτουργικών 

δαπανών των επιχειρήσεων η επίσπευση των πληρωμών όλης της αλυσίδας 

τροφοδοσίας. 

Κατά συνέπεια, η ένταξη  στο Παράρτημα Ι του Άρθρου 1, παράγραφος ε) και στον 

Πίνακα των Προϊόντων του Κεφαλαίου Α’, της κατηγορίας ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ, αποτελεί ένα 

πρώτο θετικό βήμα. 
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Ωστόσο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι εκτός των νωπών κρεάτων και 

των αλλαντικών περιλαμβάνονται και τα ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 

τα οποία προέρχονται από την ίδια πρώτη ύλη και είναι επίσης εξαιρετικά 

ευαίσθητα, ευπαθή και ευαλλοίωτα, με χρόνο ζωής μικρότερο των 10 ημερών. 

1. Τα Παρασκευάσματα κρέατος – κατάταξη από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

τροφίμων  

Τα Παρασκευάσματα κρέατος φέρουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του νωπού 

κρέατος.  Σύμφωνα με το Κανονισμό αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δη στο Παράρτημα Ι αυτού «ορισμοί» ως 

παρασκεύασμα κρέατος ορίζεται «το νωπό κρέας, συμπεριλαμβανομένου του 

κρέατος που έχει μετατραπεί σε τεμάχια, στο οποίο έχουν προστεθεί τρόφιμα, 

καρυκεύματα ή πρόσθετα ή το οποίο έχει υποβληθεί σε μεταποίηση που δεν 

μεταβάλλει την εσωτερική δομή των μυϊκών ινών του κρέατος και, κατά συνέπεια, 

δεν εξαφανίζει τα χαρακτηριστικά του νωπού κρέατος.» 

Από τα ανωτέρω προκύπτει πως το κείμενο του Κανονισμού που υπερισχύει 

οιασδήποτε εθνικής ρύθμισης - έχοντας υπερνομοθετική ισχύ - αντιμετωπίζει ρητώς 

και ανεπιφυλάκτως τα Παρασκευάσματα κρέατος ως νωπά, ευαλοίωτα και ευπαθή 

προϊόντα μη διαφοροποιούμενων από το ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά 

από το νωπό κρέας πέραν του τεμαχισμού και της προσθήκης πρόσθετων υλών.  

2. Ποιος ο σκοπός του Νόμου για τα Ευαλοίωτα Ν. 4492/2017  

Είναι σαφές από την αιτιολογική έκθεση του ως άνω Νόμου πως ο νομοθέτης 

σκόπευε στην προστασία των παραγωγών νωπών, ευαλλοίωτων και ευπαθών 

προϊόντων. Ειδικότερα ρητός σκοπός του νομοθέτη είναι ο κάτωθι: 

 «Στον ευαίσθητο κλάδο της παραγωγής και εμπορίας νωπών και ευαλλοίωτων 

τροφίμων, παρατηρούνται διαχρονικά σημαντικές καθυστερήσεις στην εξόφληση 

των τιμολογίων μεταξύ αφενός του παραγωγού ως επί το πλείστον δηλαδή αγροτών ή 

μικρών και μεσαίων μεταποιητών και αφετέρου χονδρεμπόρων, διανομέων ή 

αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης, µια πρακτική που δεν μπορεί να 

δικαιολογηθεί από τη φύση των συγκεκριμένων συναλλαγών. Η διάθεση των νωπών 

και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων στον τελικό καταναλωτή απαιτεί την 

ολοκλήρωση της στα μικρότερα δυνατά χρονικά περιθώρια λόγω της φύσης των 

προϊόντων και προϋποθέτει από τον καταναλωτή άμεση πληρωμή του τιμήματος.» 

Τα Παρασκευάσματα κρέατος σύμφωνα με τα ανωτέρω χαρακτηρίζονται από 

επακριβώς ίδια «φύση» και χαρακτηριστικά που επιτάσσουν την διάθεση των ως άνω 

προϊόντων στα μικρότερα δυνατά χρονικά περιθώρια διότι κατά ανωτέρω δεν 

διαφοροποιούνται για τους σκοπούς του νόμου από το νωπό κρέας αναφορικά 

μάλιστα και ορθότερα είναι νωπό κρέας με προσθήκη άλλων τροφίμων και 

καρυκευμάτων. 

3. Συμπερασματικά 

θεωρούμε πως μόνο από παραδρομή δεν συμπεριλήφθηκαν τα Παρασκευάσματα 

κρέατος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (πίνακας προϊόντων του Κεφαλαίου Ά) του Ν. 
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4492/2017. Η παραδρομή αυτή είναι εύκολο να διορθωθεί καθώς δυνάμει της 

εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 17 του Ν. 4492/2017 και δυνάμει της 

παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου,  τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ τροποποιούνται µε 

απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Με την πεποίθηση ότι συμφωνείτε με την ένταξη και των Παρασκευασμάτων 

κρέατος στον Πίνακα προϊόντων που Παραρτήματος Ι, ευελπιστούμε σε πρώτη 

ευκαιρία να διορθωθεί η ως άνω παραδρομή με Υπουργική Απόφασης που θα 

κατατάσσει τα Παρασκευάσματα κρέατος στο πίνακα του Παραρτήματος Ι. Με τον 

τρόπο αυτό θα ικανοποιηθεί ο σκοπός του νόμου και θα ευθυγραμμιστούν οι 

σχετικές διατάξεις με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που τίθεται με τους ως άνω 

κανονισμούς υπερνομοθετικής ισχύος.  

Παραμένοντας στην διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη διευκρίνιση, διατελούμε, 

Με τιμή 

Για τον ΣΕΒΕΚ 

                                          Ο Πρόεδρος                                              Η Γεν. Γραμματέας 

                                      Αλέξιος Υφαντής                                          Δέσποινα Μπακιρλή 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα η συμβολή του ΣΕΒΕΚ, ο οποίος βασιζόμενος και 

στην Γαλλική νομοθεσία, μέσα από ιδιαίτερα τεκμηριωμένα υπομνήματα, αιτήματα και επαφές, τα 

τελευταία χρόνια,  ζητούσε από τα συναρμόδια Υπουργεία τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος. 

Οι συντονισμένες και μεθοδευμένες κινήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπηρεσιακού 

μηχανισμού του ΣΕΒΕΚ οδήγησαν στην επίτευξη ενός ακόμη στόχου προς όφελος όχι μόνο των 

Μελών του αλλά & ολόκληρου του κλάδου.  

Ευελπιστούμε οι στόχοι μας να ολοκληρωθούν, με την ένταξη και των παρασκευασμάτων.  

4.2.3. Ισοζύγια κρέατος  

Αρμόδιος φορέας ελέγχου για την καταγωγή – προέλευση του κρέατος και για την τήρηση των 

μηνιαίων ισοζυγίων, είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα», καθολικός διάδοχος του 

ΕΛΟΓΑΚ. 

Το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στην ελληνική αγορά 

κρέατος είναι η ΚΥΑ 412/8932/3.2.2012 για τον έλεγχο της ελληνικής αγοράς κρέατος σε σχέση 

με την προέλευση – καταγωγή του και την τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων και η ΚΥΑ 

647/27509/7.3.2013 για σύνδεση των επιχειρήσεων κρέατος με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, μέσω 

της διαδικτυακής πύλης «Άρτεμις». 

Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής υποβολής ισοζυγίων κρέατος, έχουν αναρτηθεί στο site του 

«ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ» Διαδικτυακή Πύλη ΑΡΤΕΜΙΣ (http://srv-web.elogak.gr/ArtemisDev/ ). 

4.2.4.  Επιβολή ειδικής εισφοράς 0,2% στο κρέας 

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που δεν έπαψε ούτε στιγμή να μας απασχολεί τα τελευταία 

χρόνια, είναι η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 0,2 % για το κρέας, υπέρ του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, η 

http://srv-web.elogak.gr/ArtemisDev/
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οποία καθιερώθηκε με το άρθρο 13 του Νόμου 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας & 

άλλες διατάξεις». 

α) Στις αρχές του έτους 2017, η Υφυπουργός Οικονομικών Αικ. Παπανάτσιου, ο Υφυπουργός ΑΑΤ 

Ευάγγελος Αποστόλου και ο Αναπληρωτής Υπουργός ΑΑΤ Ιωάννης Τσιρώνης, με την υπ΄ αριθμ. 

176/13383 απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 418 Β΄/14.2.2017, προχώρησαν σε ρυθμίσεις 

για την ειδική εισφορά στο κρέας.  

Ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες, παρά τα όποια αιτήματα για κατάργησή της, συνεχίζουν να 

παραμένουν υπόχρεοι :  

 Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος που προέρχεται από ζώα τα οποία σφαγιάστηκαν στην 

Ελλάδα, ανεξαρτήτως καταγωγής ή προέλευσης, όπως επιχειρήσεις εμπορίας, τεμαχισμού, 

μεταποίησης, τυποποίησης κρέατος, συνεταιρισμοί, κρεοπωλεία και παρασκευαστήρια 

κρεατοσκευασμάτων. 

 Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

 Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος προέλευσης τρίτων χωρών, 

ενώ εξαιρέθηκαν οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στην αγορά ζώων για πάχυνση – σφαγή με 

σκοπό την εμπορία κρέατος και όχι την αναπαραγωγή. 

Η εν λόγω ΚΥΑ κοινοποιήθηκε σε όλα τα Μέλη μας, καθώς και η κωδικοποιημένη ΚΥΑ 

412/8932/23.1.2012, όπως ισχύει [μετά την έκδοση της νέας ΚΥΑ 176/13383 (κατάργηση του 

άρθρου 10)]. 

β) Την πάγια θέση του για την κατάργηση της ειδικής εισφοράς 0,2% υπέρ ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», 

εξέφρασε για άλλη μία φορά ο ΣΕΒΕΚ, με αφορμή το σχέδιο νόμου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΛΓΟ)» που αναρτήθηκε, μετά από απόφαση 

του ΥΠΑΑΤ κ. Ε. Αποστόλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε 

δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, στο οποίο στο Άρθρο 4 παρ. 1, ως πόροι του Οργανισμού, 

προβλέπεται μεταξύ άλλων και η «Ειδική εισφορά στο κρέας». 

Συγκεκριμένα, ο ΣΕΒΕΚ, στις 6/3/2018, έλαβε μέρος και στη δημόσια διαβούλευση, με το 

παρακάτω σχόλιό του :  

 «Πάγια θέση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος 

(ΣΕΒΕΚ) είναι η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 0,2% υπέρ ΕΛ.ΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, 

δεδομένου ότι το κόστος της διενέργειας των επίσημων ελέγχων καλύπτεται από τα 

Κτηνιατρική Τέλη και όχι από την εισφορά 0,2% που επιβάλλεται επί όλων των 

αγορών κρεάτων και πουλερικών υπέρ του ΕΛ.ΓΟ. – ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Η εν λόγω εισφορά 0,2% δεν έχει σε καμία περίπτωση ανταποδοτικό χαρακτήρα, 

ανήκει προφανώς στις χρεώσεις υπέρ τρίτων και αποτελεί έμμεσο φόρο, με 

αποτέλεσμα σήμερα για τη διενέργεια των ελέγχων να καταβάλλονται από όλες τις 

επιχειρήσεις διπλά τέλη.  

Επίσης τυγχάνει αντισυνταγματικό το γεγονός ότι για το ίδιο προϊόν και για 

συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών να επιβάλλονται διπλά τέλη – εισφορές, 

καθώς και ότι επιβάλλεται ειδική εισφορά σε βάρος ενός είδους (κρέατος), ενώ δεν 

επιβάλλεται σε άλλα αγροτικά προϊόντα. 
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Συνεπώς, η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 2% επί του κρέατος είναι επιτακτική 

λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης που προκαλεί και η οποία επιβαρύνει τον Έλληνα 

καταναλωτή, κάτι το οποίο σίγουρα κανένας μας δεν το επιθυμεί.» 

Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι  ο ΣΕΒΕΚ παρακολούθησε από την αρχή το θέμα, ενημέρωσε τα Μέλη 

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

εισφοράς 0,2%, έλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει τις απόψεις του επί του θέματος, 

υποβάλλοντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Ελληνικής Βουλής αρκετά υπομνήματα 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής και κατάρτισης του σχετικού νομοσχεδίου, ζητώντας 

συγχρόνως να γίνουν δεκτοί σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής αυτής αντιπρόσωποί του πριν την 

ψήφισή του.  

Αμέσως μετά την ψήφιση του Νόμου, με υπόμνημά του απευθύνθηκε στην Κοινοτική Επίτροπο 

Γεωργίας κα Mariann Fischer Boel, εκφράζοντας την αντίδρασή του στην παράνομη εισφορά, 

όπως έχουν κάνει και πολλές Ενώσεις Εμπόρων Κρέατος, Σύλλογοι κρεοπωλών και Ευρωπαϊκές 

συνομοσπονδίες γάλακτος & κρέατος, ζητώντας μείωση ή και κατάργηση του ύψους της εισφοράς. 

Μπορεί μέχρι σήμερα οι προσπάθειες να μην έχουν αποδώσει, αλλά το εν λόγω θα συνεχίσει  να 

αποτελεί ένα από τα θέματα που με κάθε ευκαιρία θα επαναφέρουμε, μέχρι την τελική δικαίωσή 

μας. 

4.2.5. Αναγνώριση ως Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν (ΕΠΙΠ) για τον Γύρο και το Σουβλάκι 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια να προστατέψουμε την Ελληνικότητα των εν 

λόγω προϊόντων που σχετίζονται με το παραδοσιακό Ελληνικό ψητοπωλείο.  

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μια εγρήγορση για την προστασία της ελληνικής κουζίνας και 

του Μεσογειακού διατροφικού μοντέλου, όχι μόνο για εμπορικούς λόγους αλλά και για την 

συγκρότηση μίας ελάχιστης οδηγίας – προδιαγραφής που θα έχει ως στόχο την προστασία της 

ταυτότητας και της ποιότητας αυτών των προϊόντων. Διαδικασίες όμως οι οποίες είναι αρκετά 

χρονοβόρες.  

Θέτοντας βιομηχανικές προδιαγραφές 

Η πρώτη προσπάθεια να δημιουργηθούν προδιαγραφές και standards τόσο στην ποιότητα όσο και 

στον τρόπο παραγωγής των εν λόγω προϊόντων, έγινε το 2008, όταν οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές 

(ΕΦΕΤ, ΓΧΚ) κάλεσαν τον ΣΕΒΕΚ, κατά την αναθεώρηση του Ελληνικού ΚΤΠ, για να 

συνδιαμορφώσουν το νέο κεφάλαιο που αφορούσε τα παρασκευάσματα και το προϊόντα με βάση 

το κρέας 6 .  

Η προσπάθεια αυτή, συνέπεσε χρονικά με τη δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, του 

Κανονισμού 1333/2008, στον οποίο για πρώτη φορά η ΕΕ προσπάθησε να βάλει σε κάποια τάξη 

την κατάταξη των τροφίμων αλλά και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα διέπει την χρήση 

πρόσθετων στα τρόφιμα. Η οδηγία που έλαβαν οι χώρες – μέλη, ήταν σαφής : «Πείτε μας σε 

συνεργασία με την Εθνική Βιομηχανία, τι προϊόντα παράγετε, πως και με τι επιτρεπόμενα 

πρόσθετα, ώστε να ενσωματωθούν στο Παράρτημα που θα εκδώσουμε στο μέλλον (Καν. 

1129/2011) για όλα τα τρόφιμα που παράγονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο».  

                                                 
6
 Σχετική Ενότητα 4.1.7. 
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Κατόπιν τούτου, η βιομηχανία μαζί με τους εκπροσώπους των Κρατικών φορέων, κατάφεραν να 

συντάξουν προδιαγραφές, περιγραφές και τρόπους παραγωγής, τόσο για θέματα που αφορούσαν 

την προστασία των καταναλωτών, όσο και για την ταυτότητα των παραγόμενων προϊόντων. 

Μέσω αυτής της καταγραφής, η οποία ήταν ανοιχτή σε ολόκληρη την βιομηχανία, έγινε και η 

πρώτη σοβαρή προσπάθεια να προστατευθούν τα προϊόντα αυτά με το όνομά τους σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο.  

Θεσμοθετώντας για τον γύρο 

Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, ήταν καταρχάς το αναθεωρημένο κεφάλαιο 10 (Χ), άρθρα 

88 – 91 του νέου Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 525/28.2.2014) στον οποίο για πρώτη φορά 

περιγράφηκαν νέοι μέθοδοι παραγωγής, όπως το μαρινάρισμα, η καρύκευση (υγρή και ξηρή) και η 

διαμόρφωση, επεκτείνοντας τους ορισμούς και τις μέχρι τότε περιγραφόμενες διαδικασίες, που 

περιορίζονταν στην αλάτιση και την αφυδάτωση. 

Επιπλέον, περιγράφηκε η παραγωγή του Γύρου, αλλά και των προϊόντων Σουβλάκι, Μπιφτέκι, 

Ντονέρ, Κεμπάπ και άλλων που ενώ τα παρήγαγε η Ελληνική βιομηχανία, δεν είχαν συγκεκριμένες 

προδιαγραφές. Έτσι για παράδειγμα, περιγράφηκε ότι ο Γύρος παράγεται στην Ελλάδα από 

ολόκληρα τεμάχια κρέατος (και όχι κιμά ή τεμαχισμένο κρέας), καρυκεύεται και επεξεργάζεται, 

στήνεται με ειδικό τρόπο και ολοκληρώνεται η έψησή του σε κάθετε περιστρεφόμενη σούβλα. Κάτι 

το οποίο μπορεί να ακούγεται σήμερα πασιφανές, δεν ήταν όμως πάντα έτσι. Στην αγορά 

κυκλοφορούσαν προϊόντα με την ονομασία Γύρος, που στην ουσία ήταν ψιλοκομμένο 

μαριναρισμένο κρέας, που ετοιμαζόταν στο τηγάνι και σερβιριζόταν ως Γύρος. 

Κατοχύρωση ελληνικών κρεατοσκευασμάτων 

Το ίδιο έγινε με προϊόντα όπως το Μπιφτέκι, όπου ορίσθηκαν οι ελάχιστες προδιαγραφές κρέατος, 

ψωμιού, μπαχαρικών και αρτυμάτων. Στο Κεμπάπ και στο Ντονέρ περιγράφηκε ότι αυτά δεν 

μπορούν να περιέχουν χοιρινό, αφού παραδοσιακά ήταν προϊόντα που φτιάχνονταν από βόειο και 

πρόβειο κρέας. Στις προδιαγραφές αυτών των προϊόντων έγινε σημαντική προσπάθεια τόσο από 

την Βιομηχανία όσο και από τον ΕΦΕΤ να εμποδιστεί η χρήση πρόσθετων στην παραγωγή τους. Το 

σκεπτικό ήταν να κρατηθεί η ποιότητα και ο τρόπος παραγωγής  κατά το δυνατόν πιο κοντά στην 

παράδοση, κάτι το οποίο θα καθιστούσε αυτά τα προϊόντα πάντα ψηλά στην διατροφική επιλογή 

των Ελλήνων καταναλωτών.  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στο τέλος του κεφαλαίου του νέου ΚΤΠ που περιγράφει το Κρέας και 

τα Προϊόντα του, συμπεριλάβαμε και προϊόντα παραδοσιακά όπως το σύγκλινο, το απάκι, 

παραδοσιακά λουκάνικα, καβουρμάς, παστουρμάς κ.α., τα οποία μπορούν στο μέλλον να 

κατοχυρωθούν ως ΠΟΠ.  

Η πρώτη φάση της επίπονης δουλειάς είχε τελειώσει και τώρα μας περίμενε η δεύτερη και πιο 

δύσκολη. Να καταφέρουμε να περιγράψουμε στα Αγγλικά και να ενσωματώσουμε αυτές τις 

προδιαγραφές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η «μάχη» στην Ευρώπη 7 

Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, ζητούσαν επιτακτικά μεγαλύτερη απελευθέρωση προσθέτων στην 

βιομηχανική παραγωγή κρεατοσκευασμάτων.  

                                                 
7
 Δες κι ενότητα 4.1.4. 
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Η πρώτη επιτυχία  στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν να εμποδίσουμε την διεύρυνση χρήσης των 

περισσότερων προσθέτων στην Γύρο, στο Σουβλάκι και σε άλλα προϊόντα. Το πιο σημαντικό όμως 

επίτευγμα της Ελληνικής αντιπροσωπείας, ήταν ότι για πρώτη φορά συμπεριλήφθησαν σε 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό (Καν. 1129/2011) και την αναθεώρηση αυτού (Καν. 601/2014) οι λέξεις 

Gyros, Souvlaki, Soutzoukaki και Bifteki ως αναφορές γραμμένα και ονοματισμένα με λατινικούς 

όρους, ανοίγοντας έτσι το μονοπάτι για να ξεκινήσει πιο εύκολα η διαδικασία για την προστασία 

τους. 

Η Γερμανική πλευρά δυστυχώς, όταν συνειδητοποίησε το 2014 ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε 

δεκτή τη μη χρήση γενικών προσθέτων στο Γύρο, ζήτησε την εξαίρεση της χρήσης φωσφορικών 

αλάτων στην παραγωγή του Donner και του Γύρου.  

Η ελληνική πλευρά από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε. Υπήρξε μια μεγάλη περίοδος συσκέψεων 

και συζητήσεων ώστε να μπορέσουν να μας μεταπείσουν, ισχυριζόμενοι ότι τα φωσφορικά είναι 

αναγκαία ώστε να μπορεί ο Γύρος να στηθεί εύκολα και να ψηθεί ομοιόμορφα. Επιχειρήματα τα 

οποία κατέρριπτε επανειλημμένως η Ελληνική Αντιπροσωπεία. Τεχνικός μάλιστα φάκελος 

παρουσιάσθηκε από την Αντιπροσωπεία του ΕΦΕΤ και του ΣΕΒΕΚ στην Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, 

εξηγώντας ότι ο μόνος λόγος που τα πρόσθετα αυτά ζητούνται από την Γερμανική Βιομηχανία 

ήταν για να γίνει δυνατή η παραγωγή από μικρά κομμάτια κρέατος χαμηλότερου κόστους, αντί των 

μεγάλων κομματιών φιλεταρισμένου κρέατος, με τα οποία παραδοσιακά παρασκευάζεται ο Γύρος 

στην Ελλάδα. 

Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν μέχρι το 2016, όπως δυστυχώς η Γερμανική πλευρά, έχοντας 

σοβαρότατη επιρροή στα μέλη της Τεχνικής  Επιτροπής στα Όργανα της Ε.Ε., έφερε σχεδόν ως 

τετελεσμένη την γενική απελευθέρωση της χρήσης των Φωσφορικών. 

Το μόνο σημείο που μπόρεσε η Ελληνική αντιπροσωπεία να αντιτάξει, ήταν η  μοναδικότητα του 

Ελληνικού Γύρου από χοιρινό κρέας που κατέχει το 80% της κατανάλωσης στην Ελλάδα.  

Η Γερμανική πλευρά δέχθηκε να παραμείνει η εξαίρεση της χρήσης για την παραγωγή του 

Ελληνικού Γύρου από χοιρινό κρέας. 

Κατά την διάρκεια του έτους 2017, ο ΣΕΒΕΚ ολοκλήρωσε και κατέθεσε στις αρμόδιες αρχές 

φάκελο καταχώρησης για την προστασία του Γύρου, ενώ στους στόχους του είναι η κατάθεση 

φακέλου και για το Σουβλάκι.  

Στοχεύοντας δε στην διατύπωση ενός σχεδίου 

κατοχύρωσης του Γύρου που θα έχει την ευρύτερη 

δυνατή συναίνεση φορέων, προκειμένου αυτό να 

καταστεί πιο ισχυρό, ο ΣΕΒΕΚ συγκάλεσε την Τρίτη 27 

Φεβρουαρίου 2018, ευρεία σύσκεψη στην αίθουσα του 

ΒΕΑ (Ακαδημίας 18/Αθήνα), με όλους τους 

κτηνοτροφικούς (πρωτογενής τομέας) και 

μεταποιητικούς φορείς της χώρας καθώς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες όλων των 

συναρμόδιων υπηρεσιών – Υπουργείων (ΕΦΕΤ, ΥΠΑΑΤ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) και την Ακαδημαϊκή 

Κοινότητα, κατά την οποία παρουσιάσθηκαν, συζητήθηκαν και τέθηκαν προβληματισμοί για όλα τα 

σενάρια προστασίας και διεθνούς κατοχύρωσης του ελληνικού Γύρου.   

Στην σύσκεψη παρευρέθηκαν :  
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Ι. ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΑΑΤ  

Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής Παππά Ιωάννα  

Βαφειαδάκης Θεόδωρος  

Γενική Δ/νση Τροφίμων Ελένη Αθανασοπούλου 

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας 

Τμήμα ΠΟΠ – ΠΓΕ  

Σοφία Μανανά 

ΕΦΕΤ  

 Μπαρμπέρης Κων/νος 

Παντελεάκη Δήμητρα 

Γκίζα Ευαγγελία 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  

 Φυντανή Βιργινία  

 

ΙΙ.  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Α.Π.Θ. Αμβροσιάδης Ιωάννης   

Τ.Ε.Ι. Αθήνας Ραμαντάνης Σπύρος   

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γεωργλόπουλος Θεοφάνης  

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Γεώργιος Μπόσκου 

  

 Τσουκαλάς Βασίλειος 

              

ΙΙΙ.  ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΦΟΡΕΙΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

ΕΔΟΚ Γεωργούδης Ανδρέας  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ραμαντάνης Σπυρίδων  

ΕΝΩΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  Μεγαλοβασίλης Βασίλης  

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 

Κοντογιάννης Μάγδα 

Κοντογιάννης Ιωάννης 

Μαντζουράνης Κων/νος  

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 
Μπούρας Ιωάννης  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΕΤΕΤ) 

Γκιώνης Νικόλαος  

Κάκος Ιωάννης  
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ 

- ΠΟΚΚ 

Κατοίκος Πάνος 

ΣΠΑΚΒΕ 
Χατζηγεωργίου Δημήτριος 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΣΕΚ) 

Διδάγγελος Γεώργιος 

 

 IV   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ Σαμπατακάκης Άγγελος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΤΡΟΦΙΝΚΟ SA 

Βασιλείου Δημήτριος 

Παρασκευόπουλος 

Ελευθέριος 

ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ Σκαρίμπας Στυλιανός 

Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Μπακιρλή Δέσποινα 

CARNEL ΑΕ 

Παπαθανασόπουλος 

Σπύρος 

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜΣ 
Σεφέρη Παρασκευή 

ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ 
Ευαγγελόπουλος Βασίλειος 

ΤΟΠ ΜΕΑΤ ΕΠΕ 

Πετροπουλέας Λουκάς 

Ατάρογλου Παντελής 

ΦΑΕΘΩΝ ΑΒΕΕ 
Παπαλάμπρου 

ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Μητσόπουλος Αναστάσιος 

Σωτηρίου Σπύρος 

FRESH MEAT Ελευθερίου Γεώργιος 

 

V   ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΑΓΡΟΝΕΑ 
Μιχαηλίδης Δημήτριος 

GRILL MAGAZINE 
Αντωνίου Αθανάσιος 

MEAT NEWS 
Κατερίνης Γεώργιος 

Πραμαντιώτης Χρήστος 

FORUM AE 
Τούνα Εύα 

Δόνου Ελένη 
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4.2.6.   Χρηματοδοτήσεις του Μέτρου 1-2-3Α  του ΥΠΑΑΤ 

Ο ΣΕΒΕΚ κινητοποιήθηκε συλλογικά και συντονισμένα και για το εν λόγω θέμα, με αποτέλεσμα την 

άμεση διεκπεραίωση των επενδύσεων παλιότερων ετών.   

4.2.7.  Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων  

Σε εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας (Καν. 1069/2009/ΕΚ, Καν. 142/2011/ΕΕ, 

Π.Δ. 211/2006), οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης και λιανικής πώλησης 

τροφίμων, οφείλουν να εξασφαλίζουν την ορθή διαχείριση των Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) που 

παράγουν. 

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

ζωικών υποπροϊόντων τους, τόσο κατά την επιλογή των συνεργατών τους όσο και κατά την έκδοση 

των νόμιμων παραστατικών διακίνησής τους. 

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

με το αυτοκίνητο του φορέα αδρανοποίησης και με τα σχετικά Δελτία Αποστολής αλλά αυτά 

βρεθούν σε «χαντάκια, ποτάμια» κλπ. 

4.2.8. Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών 

Σύμφωνα με την απόφαση 366/138268 του ΥΠΑΑΤ (ΦΕΚ Β΄4831/29.12.2017) : 

 - Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται ως έμποροι αγροτικών προϊόντων 

ή/και εφοδίων και εισροών του άρθρου 1 του ν. 3955/2011 (Α΄89) κατά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας απόφασης, υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση 

της παρ. 2 του άρθρου 4 του v. 3955/2011, εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της 

απόφασης.  

- Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προβαίνουν στην έναρξη άσκησης επαγγέλματος του 

εμπόρου, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3955/2011, μετά την έναρξη ισχύος της 

απόφασης, υποχρεούνται να υποβάλουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 αμελλητί και σε 

καμία περίπτωση πέραν του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του 

επαγγέλματός τους.  

Η ισχύς της απόφασης έχει ήδη αρχίσει.  

Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη παρακάτω διαδικασία: www.minagric.gr → 

ψηφιακές υπηρεσίες → Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών 

http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/mhtrooemporonmenu 

4.2.9. Προβλήματα και μη Δασμολογικά εμπόδια στις εξαγωγές μας προς ΗΠΑ – Καναδά 

Σας είναι γνωστό ότι οι εξαγωγές προϊόντων με βάση το κρέας και παρασκευασμάτων κρέατος 

προς τις ΗΠΑ και τον Καναδά, έχουν αυστηρούς περιορισμούς μέχρι και πλήρη απαγόρευση. 

Μόλις ο ΣΕΒΕΚ πληροφορήθηκε για το εν λόγω θέμα, ζήτησε από όλες τις επιχειρήσεις – μέλη του 

να του γνωστοποιήσουν συγκεκριμένα εμπόδια που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους, ώστε να 

κινητοποιηθεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, για την απελευθέρωση των 

εξαγωγών μας. 

 

 

http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/mhtrooemporonmenu


                                                                      ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2017        

 

 

50   

   

 

4.2.10.   Το νέο Οργανόγραμμα του ΥΠΠΑΤ 

Στο ΦΕΚ 138 Α/15.9.2017, δημοσιεύθηκε το  Προεδρικό Διάταγμα 97/2017, που αφορά τον νέο 

Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Επίσης στις 15.9.2017, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε την υπ΄ αριθμ. 

ΔΟM/Φ. 20/οικ.29896 εγκύκλιο προς τα Υπουργεία, με οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να 

γίνουν για την υλοποίηση των νέων Οργανισμών τους.  

Σκοπός της εγκυκλίου, την οποία υπογράφει η αρμόδια Υπουργός Όλγα Γεροβασίλη, είναι όλα τα 

Υπουργεία να είναι σε θέση να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα νέα οργανογράμματα, ώστε να 

καταστεί λειτουργικά εφικτή η δίχως προβλήματα μετάβαση από την παλαιά στη νέα δομή. 

4.2.11. Νέες διατάξεις για την αναγνώριση και λειτουργία Γεωργικών Διεπαγγελματικών 

Οργανώσεων 

Το ΥΠΑΑΤ, σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 

σχέδιο Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την αναγνώριση, λειτουργία και εποπτεία των Γεωργικών 

Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.  

Σύμφωνα με το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις αποτελούνται 

από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή ενός τομέα 

αγροτικών προϊόντων, αλλά και ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή εκπροσώπων της πρωτογενούς 

παραγωγής και ενός τουλάχιστον από τα επόμενα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, ήτοι της 

μεταποίησης και του εμπορίου. 

Σύμφωνα επίσης με το Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, τα μέλη κάθε Διεπαγγελματικής 

παράγουν ή μεταποιούν ή εμπορεύονται το 1/3 της συνολικής ποσότητας του συγκεκριμένου 

τομέα προϊόντων στον οποίο αναφέρεται η Διεπαγγελματική.  

Όσον αφορά το Καταστατικό, το Σχέδιο Απόφασης προβλέπει ότι στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και 

στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) υπάρχει ισόρροπη συμμετοχή των οικονομικών δραστηριοτήτων 

που εκπροσωπούνται στη Διεπαγγελματική από διακριτούς φορείς. Δηλαδή, αν εκπροσωπούνται η 

πρωτογενής παραγωγής και η μεταποίηση, οι διακριτοί φορείς της κάθε δραστηριότητας θα 

απαρτίζουν συνολικά το 50% της Γ.Σ. και του Δ.Σ., αντίστοιχα. Για τις περιπτώσεις που στη 

Διεπαγγελματική συμμετέχουν και εκπρόσωποι του εμπορίου, τα ποσοστά γίνονται: 40% των μελών 

που είναι εκπρόσωποι της πρωτογενούς παραγωγής, 30% εκπρόσωποι της δραστηριότητας της 

μεταποίησης, και 30% εκπρόσωποι της δραστηριότητας του εμπορίου (σ.σ.: συμπεριλαμβανομένης 

της διανομής και διάθεσης στην άμεση κατανάλωση). 

Επιπλέον, για τη λήψη όλων των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 

του 70% των μελών τους, ενώ ειδικά για την επέκταση κανόνων απαιτείται λήψη απόφασης με 

ομοφωνία. 

Αποφασιστικός παράγων για να αναγνωριστεί μια Διεπαγγελματική, είναι ασφαλώς ο βαθμός 

αντιπροσωπευτικότητάς της. Απαιτούνται λοιπόν αποδεικτικά στοιχεία: 

Από τους παραγωγούς, τιμολόγια που δείχνουν τις παραγόμενες ποσότητες. Οι παραγόμενες 

ποσότητες μπορούν εναλλακτικά να αποδεικνύονται με τις ετήσιες συνολικές ποσότητες  που 

απεικονίζονται στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς των λογιστηρίων των νομικών οντοτήτων 

στις οποίες παραδίδονται τα πρωτογενή προϊόντα. 

http://sevek.gr/portal/sites/default/files/2017.9.15_%CE%A6%CE%95%CE%9A%20138%20%CE%91_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%91%CE%A4.pdf
http://sevek.gr/portal/sites/default/files/2017.09.20_egyklios%20energies%20gia%20tin%20ilopoiisi%20ton%20neon%20organismon%20ton%20ypourgeion.pdf
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Από τους μεταποιητές, τυποποιητές, συσκευαστές, εμπόρους και διανομείς, τα σχετικά 

παραστατικά τιμολόγια που αποδεικνύουν τις ποσότητες που μεταποιούν  τυποποιούν ή 

εμπορεύονται. Εναλλακτικά δύνανται να αποδεικνύονται οι σχετικές ποσότητες με τις ετήσιες 

συνολικές ποσότητες που απεικονίζονται στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς των λογιστηρίων 

των νομικών οντοτήτων που αφορούν τα σχετικά προϊόντα. 

Όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται θα συγκρίνονται με στοιχεία τα οποία θα αναζητά η 

εποπτική αρχή από την ΕΛΣΤΑΤ ή κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία. 

Επέκταση κανόνων 

Το Σχέδιο Απόφασης προβλέπει ότι συμφωνίες που συνάπτονται στα πλαίσια μιας Διεπαγγελματικής 

που έχει αναγνωριστεί ως αντιπροσωπευτική, μπορούν να καθίστανται δεσμευτικές για χρονική 

περίοδο μέχρι 3 έτη για φορείς ή επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη της Οργάνωσης. Επιπλέον, για την 

περίπτωση της επέκτασης κανόνων, μια Διεπαγγελματική θεωρείται αντιπροσωπευτική όταν τα 

μέλη της παράγουν ή μεταποιούν ή εμπορεύονται (συμπεριλαμβανομένης της διανομής), τα 2/3 

της συνολικής ποσότητας του συγκεκριμένου προϊόντος ή τομέα προϊόντων στη χώρα. Το ποσοστό 

των 2/3 απαιτείται να πληρείται χωριστά για κάθε είδος οικονομικής δραστηριότητας που 

εκπροσωπείται στην Οργάνωση. 

Τέλος, σημειώνουμε μία ακόμη διάταξη, η οποία αφορά τις ήδη αναγνωρισμένες Γεωργικές 

Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, οι οποίες έχουν έξι μήνες από τη στιγμή που θα δημοσιευθεί η 

Υπουργική Απόφαση, για να προσαρμοστούν στις νέες διατάξεις. 

4.2.12.   Σχέδιο νόμου για τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ 

Στις 6 Φεβρουαρίου 2018, και για ένα μήνα, τέθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το Σχέδιο Νόμου που αφορά σε θέματα 

οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ.  

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, αποστολή του Οργανισμού, του οποίου η επωνυμία αλλάζει σε 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (ΕΛ.ΑΓΡ.Ε.Ε.Α.), 

ορίζεται η αγροτική έρευνα και η αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που 

απαιτείται για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, καθώς και η διασφάλιση 

της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, ο έλεγχος της παραγωγής και ποιότητας των αγροτικών 

προϊόντων, η προστασία της προέλευσης και της ταυτότητάς τους. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού είναι επταμελές και αποτελείται από: 

 Τον πρόεδρο του ΔΣ. 

 Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού 

  Έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι 

ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. 

  Έναν καθηγητή ή ερευνητή, βαθμίδας Α΄ ή Β΄, γεωτεχνικής ή συναφούς ειδικότητας με τα 

αντικείμενα του Οργανισμού, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

  Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) με τον αναπληρωτή 

του, που προτείνονται από το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ. 

  Έναν εκπρόσωπο του ερευνητικού προσωπικού του Οργανισμού, που εκλέγεται με τον 

αναπληρωτή του από το σύνολο του προσωπικού αυτού, με ευθύνη του Οργανισμού. 
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  Έναν εκπρόσωπο του προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ του Οργανισμού, που 

εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από το σύνολο του προσωπικού αυτού, με ευθύνη του 

Οργανισμού. 

Στον Οργανισμό λειτουργεί Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ), τετραετούς θητείας, με συμβουλευτική 

αρμοδιότητα επί ερευνητικών, εκπαιδευτικών και γενικότερα επιστημονικών θεμάτων 

ενδιαφέροντος του Οργανισμού, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη με διεθνώς 

αναγνωρισμένο κύρος και εμπειρία σε ειδικότητες σχετικές με τους σκοπούς του Οργανισμού.  

Πόροι του Οργανισμού 

Στους πόρους του Οργανισμού περιλαμβάνονται τα έσοδα από διάφορες πηγές, μεταξύ των 

οποίων:  

- Οι χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από προγράμματα και 

δράσεις της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών φορέων.  

- Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή 

ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες.  

- Το τέλος χρήσης του Ελληνικού Σήματος στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα. 

- Η ειδική εισφορά στο γάλα και στο κρέας που καταβάλλουν οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις.  

- Η ειδική εισφορά που καταβάλλουν οι Γεωργικοί Σύμβουλοι και οι Συνεργάτες αυτών για την 

εγγραφή τους στα σχετικά Μητρώα που τηρεί ο Οργανισμός.  

- Ειδικά τέλη ή εισφορές για τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, τα οποία υπόκεινται σε 

διαδικασίες ελέγχου ή διαδικασίες επίβλεψης ή διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης. 

Όπως αναφέραμε και στην ενότητα 4.2.4., με αφορμή το εν λόγω νομοσχέδιο, ο ΣΕΒΕΚ 

λαμβάνοντας μέρος στην δημόσια διαβούλευση, εξέφρασε την πάγια θέση του για την κατάργηση 

της ειδικής εισφοράς 0,2% υπέρ ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ».  

4.2.13.   Διάφορες Ενημερώσεις 

Όσον αφορά διάφορες δραστηριότητες του ΥΠΑΑΤ, ενημερώθηκαν τα Μέλη μας για τα εξής :  

 Για τα μέτρα που εξήγγειλε ο Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου στο πλαίσιο εγκαινίων της 10ης 

Διεθνούς Έκθεσης Zootechnia.  

 Για την εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πρωινή 

Ζώνη της ΕΡΤ (3/2017), στην οποία ο κ. Αποστόλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην υποχρεωτική 

αναγραφή της χώρας προέλευσης στα κτηνοτροφικά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και στις 

καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές για νωπά και ευάλωτα προϊόντα. 
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4.3. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

4.3.1. Υποβολή πρότασης ΣΕΒΕΚ στο έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και 

Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα» 

Όπως αναφέραμε και στην περσινή μας (2017) Γ.Σ., ο ΣΕΒΕΚ  υπέβαλε πρόταση Σχεδίου Δράσης 

στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον 

ιδιωτικό τομέα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, 

Καινοτομία 2014-2020» το οποίο προκηρύχθηκε στις 27/6/2016 από το Υπουργείο Οικονομίας 

και Ανάπτυξης.  

Δικαιούχοι του εν λόγω προγράμματος είναι μόνο Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι, Σύνδεσμοι 

επιχειρήσεων, Κλαδικοί φορείς, Επιστημονικοί, Επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ, ΝΠΔΔ εκπροσώπησης 

Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων, Ομοσπονδίες εργαζομένων που νομιμοποιούνται να 

υπογράψουν  Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι οποίοι πρέπει να είναι εθνικής 

εμβέλειας και να τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της 

πράξης. 

Η πρόταση που υπέβαλε ο ΣΕΒΕΚ, αφορά χίλιους διακόσιους (1.200) εργαζόμενους στον κλάδο 

της παραγωγής αλλαντικών και προϊόντων επεξεργασίας κρέατος και στόχος είναι να αποκτήσουν 

γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της 

επαγγελματικής τους ικανότητας.   

Ο ΣΕΒΕΚ βασίστηκε στη διάγνωση  των αναγκών των εργαζομένων του κλάδου και διαμόρφωσε τα 

ακόλουθα πέντε (5) εκπαιδευτικά προγράμματα:  

 Στέλεχος Τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος  

Απευθύνεται σε τεχνίτες εργαζόμενους στο τμήμα ποιότητας, απόφοιτους δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους στην εφαρμογή των 

συστημάτων διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. 

 Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης σε μονάδες επεξεργασίας κρέατος 

Απευθύνεται σε τεχνίτες εργαζόμενους στο τμήμα της αποθήκης, απόφοιτους δευτεροβάθμιας ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους στην εφαρμογή των 

κανόνων υγιεινής παραλαβής κρεάτων, ποιοτικής κατάταξης, χειρισμού σφαγίων και προϊόντων, 

συντήρησης και φόρτωσης. 

 Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας- παραγωγής χαρμανιών 

Απευθύνεται σε τεχνίτες και εργατοτεχνίτες εργαζόμενους στο τμήμα παραγωγής προϊόντων 

κρέατος, αποφοίτους πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για 

την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους στην εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και παραγωγής 

προϊόντων κρέατος, στην παραγωγή νέων τροφίμων, σε θέματα εισαγωγής πρόσθετων καθώς και 

στις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής.  

 Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας – τεχνικός συσκευασίας 

Απευθύνεται σε τεχνίτες και εργατοτεχνίτες εργαζόμενους στο τμήμα συσκευασίας προϊόντων 

κρέατος, αποφοίτους πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για 
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την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους στην εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και συσκευασίας 

προϊόντων κρέατος, καθώς και στη χρήση νέων τύπων συσκευασιών.  

 Εξωτερικός Πωλητής Μονάδων Επεξεργασίας Κρέατος 

Απευθύνεται σε στελέχη πωλήσεων εργαζόμενους στο τμήμα πωλήσεων, απόφοιτους 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους 

στις σύγχρονες μεθόδους πώλησης.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 90 ώρες. Η κατάρτιση θα είναι εκτός ωραρίου εργασίας 

και προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε εργαζόμενο που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα 

ύψους τετρακοσίων πενήντα  (450) €.  

Πιστοποίηση 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις 

πιστοποίησης αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων μέσω αξιολόγησης από διαπιστευμένους 

φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. 

Η Πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων βάσει 

αναγνωρισμένων προτύπων αναβαθμίζει το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου, αφού διασφαλίζει 

την αναγνωρισιμότητα  των γνώσεων και δεξιοτήτων σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύει 

την κινητικότητα μεταξύ εργασιών – επαγγελμάτων αλλά και αυξάνει τη ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων. 

Γεωγραφική κατανομή 

Για το σχεδιασμό της γεωγραφικής κατανομής της πρότασης, ελήφθη υπόψη η τήρηση της 

χρηματοδοτικής κλείδας ανά τύπο περιφέρειας καθώς και η περιφερειακή κατανομή της 

απασχόλησης στον κλάδο, με αποτέλεσμα να προβλέπεται : 

 στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη η εκπαίδευση 100 ατόμων,  

 στην Κεντρική Μακεδονία η εκπαίδευση 350 ατόμων,  

 στην Ήπειρο η εκπαίδευση 100 ατόμων,  

 στη Θεσσαλία η εκπαίδευση 100 ατόμων,  

 στη Δυτική Ελλάδα η εκπαίδευση 74 ατόμων,   

 στη Δυτική Μακεδονία η εκπαίδευση 50 ατόμων,  

 στα Ιόνια Νησιά η εκπαίδευση 10 ατόμων,  

 στην Πελοπόννησο η εκπαίδευση 69 ατόμων,  

 στο Βόρειο Αιγαίο η εκπαίδευση 10 ατόμων,  

 στην Κρήτη η εκπαίδευση 75 ατόμων,  

 στη Στερεά Ελλάδα η εκπαίδευση 46 ατόμων,  

 στην Αττική η εκπαίδευση 183 ατόμων και  

 στο Νότιο Αιγαίο η εκπαίδευση 33 ατόμων. 
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Αξιολόγηση 

Η πρόταση για το Σχέδιο Δράσης του ΣΕΒΕΚ συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των πρώτων προτάσεων 

που εγκρίθηκαν κατά την τελική αξιολόγηση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

Έχει σημειωθεί όμως μεγάλη καθυστέρηση από πλευράς Υπουργείου, από το οποίο μέρα με την 

ημέρα αναμένουμε τις οδηγίες οριστικής εκτέλεσης του προγράμματος.  

4.3.2.  Πρόγραμμα δράσεων Προβολής – Προώθησης των προϊόντων μας 

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που ανέλαβε ο ΣΕΒΕΚ κατά την διάρκεια του έτους 2017 και 

επανέλαβε το τρέχον έτος, ήταν η επικύρωση συμφωνίας μεταξύ των Μελών του Συνδέσμου, για 

την υποβολή Πρότασης Προγράμματος ενημέρωσης και προώθησης των προϊόντων μας στην 

εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

α) Με το νέο Κανονισμό (ΕΚ) 1144/2014, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο ισχύον από το 2002 

καθεστώς για τα Προγράμματα Ενημέρωσης – Προβολής – Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων στις 

αγορές εντός και εκτός της Ε.Ε., κυριότερες από τις οποίες είναι :  

 Οι προτάσεις υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για 

την αξιολόγηση και την έγκρισή τους. 

 Η αιτούσα Οργάνωση πρέπει να διαθέτει αντιπροσωπευτικότητα τουλάχιστον του 50% του 

Τομέα. 

 Η Κοινοτική συμμετοχή για την Ελλάδα, ανέρχεται στο 75% για την Εσωτερική Αγορά και 

85% για τις Τρίτες Χώρες (το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τις προτείνουσες 

Οργανώσεις), ενώ καταργήθηκε η Εθνική συμμετοχή. 

 Δίνεται η δυνατότητα προβολής brands με την προϋπόθεση να είναι κατ΄ ελάχιστον 10 και 

η προβολή τους στις διαφημίσεις να μην καλύπτει περισσότερο από 5% του χώρου 

προβολής. 

β) Τον Ιανουάριο του 2017, η αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιοποίησε 

πρόσκληση για τα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό 

(ΕΚ) 1144/2014. Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των προτάσεων ήταν η 20η 

Απριλίου 2017. 

Στα πλαίσια αυτά, ο ΣΕΒΕΚ κατέθεσε εμπρόθεσμα στην ΕΕ πρόταση προγράμματος δράσεων 

ενημέρωσης και προώθησης του χοίρειου κρέατος και των παρασκευασμάτων του, τριετούς 

διάρκειας, στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες χώρες της εσωτερικής αγοράς (Γερμανία, Μεγάλη 

Βρετανία), με τον διακριτικό τίτλο “LETS MEAT”, συνολικού προϋπολογισμού 2.957.120 €. 

Δυστυχώς κι αυτή τη χρονιά, η πρόταση του ΣΕΒΕΚ δεν συμπεριελήφθη μεταξύ των 

Προγραμμάτων Προώθησης που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Αντίστοιχα προγράμματα εγκρίθηκαν μόνο από άλλες χώρες και κυρίως την Ισπανία. 

Στην Ελλάδα εγκρίθηκαν συνολικά 4 μόνο προγράμματα :  

 για τη φέτα (του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) σε Γερμανία, Γαλλία και Μεγ. Βρεττανία (2.999.861 €), 

 για τη φέτα (του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) σε ΗΠΑ και Καναδά (3.469.470 €),  
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 για κρασί, ξίδι, κίτρο (της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΥΡΑΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) σε ΗΠΑ και 

Καναδά (1.298.024 €),  

 για φρούτα (του ΑΣΟΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ) σε Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ (1.567.000 €).  

γ) Στις 12 Ιανουαρίου 2018, η Κομισιόν, δημοσίευσε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων  

προγραμμάτων προώθησης γεωργικών προϊόντων για το 2018. 

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 12 Απριλίου 2018 μέσω της ειδικής διαδικτυακής 

πύλης. Η Κομισιόν θα τις αξιολογήσει και θα ανακοινώσει τους δικαιούχους το φθινόπωρο. 

Για τις προτάσεις που θα υποβληθούν το 2018 θα διατεθεί στα Κ-Μ από τον Ευρωπαϊκό 

προϋπολογισμό το ποσό των 179 εκατ. Ευρώ. Ο προϋπολογισμός για το έτος 2018 παρουσιάζει 

αύξηση σε σύγκριση με το ποσό των 128,5 εκατ. ευρώ για το 2017. Για τα «απλά» προγράμματα 

(υλοποιούνται με τη συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων οργανισμών της ίδιας χώρας της ΕΕ) θα 

διατεθεί το ποσό των 100 εκατ. ευρώ και για τα «πολυπρογράμματα» (συμμετέχουν τουλάχιστον 

δύο οργανισμοί από δύο τουλάχιστον χώρες της ΕΕ, ή ένα ή περισσότερα όργανα της ΕΕ) 79 εκατ. 

ευρώ. 

Η Ε.Ε. συγχρηματοδοτεί προγράμματα διαρκείας έως τριών ετών με σκοπό την προώθηση 

ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων στις αγορές της Ε.Ε. και τρίτων χωρών.  

Η συμμετοχή της Ε.Ε. στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 70-80% (Ε.Ε.-Τρίτες Χώρες) και για την 

περίπτωση χωρών που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 143 

της Συνθήκης η συμμετοχή ανέρχεται σε 75-85%. Για τη χώρα μας η συμμετοχή της Ε.Ε. στις 

επιλέξιμες δαπάνες είναι 75-85%.Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τις προτείνουσες 

οργανώσεις. Οι προτάσεις υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία είναι 

αρμόδια για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους. 

Αρμόδια αρχή στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Διεύθυνση 

Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων.  

δ) Κατόπιν τούτου, ο ΣΕΒΕΚ, διερεύνησε εκ νέου το ενδιαφέρον και την δυνατότητα των 

Επιχειρήσεων – Μελών του να συμμετέχουν και να υποστηρίξουν την υποβολή 3 ετούς 

συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Προβολής -  Ενημέρωσης και Προώθησης κρέατος και 

προϊόντων με βάση το κρέας στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. και τις τρίτες – εκτός Ε.Ε. – χώρες, 

και επεξεργάζεται την υποβολή πρότασης για την Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία. 

Το εν λόγω πρόγραμμα θα εξασφαλίσει δράσεις όπως, ενδεικτικά αναφέρουμε,   

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  κλπ. 

Έχουν σίγουρα μεγαλύτερη πιθανότητα επιλογής, Προγράμματα προς αγορές Τρίτων Χωρών, αλλά 

ωστόσο ελπίζουμε αυτή τη φορά, η περίπτωσή μας να συγκεντρώσει σοβαρές πιθανότητες 

έγκρισης. ΟΨΟΜΕΘΑ !!! 

4.3.3.   Πλατφόρμα «Αγροδιατροφής». Ερευνητικές και Τεχνολογικές προτεραιότητες  

Το «Φόρουμ Αγροδιατροφής- Βιομηχανίας – Τουρισμού» συστάθηκε με την υπ’ αριθμό 430/16-09-

2016 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΗΔΥ465307-Φ1Μ) και λειτουργεί υπό την εποπτείαα της 

Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Αναάπτυξης, της Γενικής 

Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς και της 
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Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συντονίζεται υπό την 

επιμέλεια της «Συντονιστικής Επιτροπής» στην οποία προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας 

Βιομηχανίας Ευστράτιος Ζαφείρης. 

Το «Φόρουμ Αγροδιατροφής - Βιομηχανίας - Τουρισμού» αποτελεί συντονιστικό όργανο για τη 

χάραξη πολιτικής σε άμεση και μεσομακροπρόθεσμη βάση κι έχει αποκλειστικά γνωμοδοτικό και 

συμβουλευτικό χαρακτήρα. Λειτουργεί ως βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για την επεξεργασία, τη 

διαμόρφωση και την υποβοληή προτάσεων και θέσεων προς την πολιτεία που θα συνδέουν τον 

τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα και την μεταποιητική βιομηχανιία με αιχμή του δόρατος την 

μεταποίηση στον αγροδιατροφικό τομέα.  

Σκοπός του Φόρουμ είναι ο συντονισμός όλων των εμπλεκοόενων μερών που αναπτύσσουν και 

υλοποιούν δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη και σύνδεση της αγροδιατροφής και της 

μεταποιητικής βιομηχανίας με τον τουρισμό, με την κεντρική κατεύθυνση και τον συντονισμό της 

πολιτείας και σε Περιφερειακό επίπεδο.  

Το Φόρουμ υποστηρίζεται από έξι εξειδικευμένες τομεακές «Ομάδες Εργασίας». 

Ήδη, έχει ολοκληρώσει το έργο της η πρώτη ομάδα εργασίας το οποίο αποτελούσε την ανάλυση 

της υπάρχουσας κατάστασης και τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής, για την ανάπτυξη του 

νέου σχεδίου σύνδεσης Αγροδιατροφής - Βιομηχανίας - Τουρισμού.  

Με βάση την υπ’ αριθμό Απόφαση 55Α/9.5.2017 του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την 

Οικονομική Πολιτική (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) που εγκρίνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Φόρουμ, εκδόθηκε η 

ΚΥΑ (αρ. 355/11-08-2017, ΑΔΑ: Ψ4Ω9465ΧΙ8-7ΟΡ), όπου προσδιορίζονται εκ νε ́ου οι Ομάδες 

Εργασίας και η νέα ημερομηνιία ολοκλήρωσης του Έργου του Φόρουμ.  

Έργο των Ομάδων Εργασίας είναι, με βάση την επεξεργασία των συμπερασμαάτων που προέκυψαν 

απο ́ την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, να προχωρήσουν στη διαμοόρφωση και την 

υποβολή προτάσεων δραάσεων για την εφαρμογή των καταάλληλων πολιτικών και στρατηγικών 

επιλογών που θα υλοποιηθούν σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και θα συνδέουν τον τουρισμό 

με τον πρωτογενή τομέα και την μεταποιητική βιομηχανία με την μεταποιίηση στον 

αγροδιατροφικό τομέα. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ομάδα Εργασίας Β : ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Υποστηρικτικοί Παράγοντες  

 Έργο της Ομάδας είναι η ανάλυση των υποστηρικτικών παραγόντων που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη και στη διασύνδεση των αλυσίδων αξίας αγροδιατροφής και τουρισμού. Στους 

υποστηρικτικούς παράγοντες συμπεριλαμβάνονται οι δεξιότητες, η έρευνα και καινοτομία, η 

πληροφόρηση/ συντονισμός και η προβολή. 

Ομάδα Εργασίας Γ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Υποστηρικτικοί Παράγοντες. 

Έργο της Ομάδας είναι η ανάλυση των υποστηρικτικών παραγόντων που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη και στη διασύνδεση των αλυσίδων αξίας βιομηχανίας (στους υποκλάδους που 

καταναλώνει ο τουρισμός: ιματισμός, έπιπλα, αναλώσιμα, είδη κοσμητικής αλλά και στα σουβενίρ 

και είδη λαϊκής τέχνης και design, ένδυση-υπόδυση, εκδόσεις κτλ) και τουρισμού. Στους 

υποστηρικτικούς παράγοντες συμπεριλαμβάνονται οι δεξιότητες, η έρευνα και καινοτομία και η 

πληροφόρηση/συντονισμός.   
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Ομάδα Εργασίας Δ : ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

 Έργο της Ομάδας είναι η ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που συμβάλλει στην 

ανάπτυξη και στη διασύνδεση των αλυσίδων αξίας αγροδιατροφής και τουρισμού. Στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον εντάσσονται το πλαίσιο της αγοράς, η χρηματοδότηση και οι υποδομές. 

Ομάδα Εργασίας Ε : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Επιχειρηματικό Περιβάλλον.  

 Έργο της Ομάδας είναι η ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που συμβάλλει στην 

ανάπτυξη και στη διασύνδεση των αλυσίδων αξίας βιομηχανίας και τουρισμού. Στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον εντάσσονται το πλαίσιο της αγοράς, η χρηματοδότηση και οι υποδομές. 

 Η κάθε ομάδα έχει τρία πεδία εργασίας. 

Οι ομάδες  Β & Γ έχουν τα πεδία: «Δεξιότητες», «Έρευνα και Καινοτομία» και «Πληροφόρηση-

Προβολή». 

Οι ομάδες  Δ & Ε έχουν τα πεδία: «Πλαίσιο αγοράς», «Χρηματοδότηση» και «Υποδομές». 

 Ο ΣΕΒΕΚ  συμμετέχει  στις Ομάδες Εργασίας  Δ’ & Ε', οι συνεδριάσεις των οποίων 

πραγματοποιήθηκαν στις  30/10, 9/11, 30/11/17 (Ομάδα Δ΄), 31/10, 8/11 & 29/11/17 

(Ομάδα Ε΄) και έδωσε στη διάθεση των επιχειρήσεων – Μελών του όλες οι πληροφορίες για την εν 

λόγω πλατφόρμα «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», τις παρουσιάσεις της ολομέλειας στις οποίες υπάρχουν και οι 

ερευνητικές προτεραιότητες, τα κείμενα εργασίας για τους 4  τομείς (Τρόφιμα, Φυτική παραγωγή, 

Ζωική παραγωγή και Υδατοκαλλιέργεια).  

4.3.4. Νέα αναθεώρηση των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 2983/30.8.2017 Β΄, η απόφαση υπ΄ αριθμ. 

91354 "Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 

(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)", με έναρξη ισχύος την 19η Σεπτεμβρίου 2017. 

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, (ΓΓΕΠΚ), η 

αναθεώρηση των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να γίνει επικαιροποίηση 

αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και ενσωμάτωση των αλλαγών 

που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. 

Θυμίζουμε ότι πριν από την έκδοση των αναθεωρημένων κανόνων ΔΙΕΠΠΥ είχε προηγηθεί μακρά 

περίοδο προδιαβούλευσης και στη συνέχεια το τελικό σχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση 

προκειμένου να ληφθεί υπόψη το σύνολο των σχολίων των εμπλεκομένων φορέων και των 

ενδιαφερομένων πολιτών. 

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου της Υ.Α. και τα Παραρτήματά της, είχε σταλεί σε όλες τις 

Επιχειρήσεις – Μέλη μας, και αποφασίσθηκε ότι το εν λόγω δεν δημιουργεί επιπρόσθετα 

προβλήματα στον κλάδο μας.  

4.3.5. Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2161/Β/23-6-2017 και τίθεται σε ισχύ από 9/7/2017, η νέα Υγειονομική 

Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 με τους Υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας 

επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών. 

Όπως αναφέρει δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, με την έκδοση της Υπουργικής 

Απόφασης, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας,  συμβάλλει στο γενικότερο κυβερνητικό έργο 
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απλούστευσης διαδικασιών, άρσης εμποδίων και μείωση της γραφειοκρατίας για την ανάπτυξη των 

οικονομικών δραστηριοτήτων στη Χώρα, με απόλυτο σεβασμό στην προτεραιότητα της δημόσιας 

υγείας. 

Οι επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μια πολυπληθή και ετερογενή ομάδα 

εγκαταστάσεων παρασκευής και εμπορίας ειδών διατροφής, μαζικής εστίασης, χώρων 

διασκέδασης κλπ, μείζονος σημασίας για την Ελληνική οικονομία, εφόσον στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία αποτελούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χιλιάδες εργαζόμενους και εκατομμύρια 

τελικούς καταναλωτές. 

Κύριοι άξονες της νέας Υγειονομικής Διάταξης είναι :  

 Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Επιχειρήσεων Υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και των όρων περιβαλλοντικής υγιεινής για τη μη μετάδοση τροφιμογενών 

και άλλων νοσημάτων. 

 Η επικαιροποίηση  των κατηγοριών επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος ανάλογα με 

το είδος δραστηριότητάς τους. 

 Η Κατάταξη των Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών βάσει της επικινδυνότητας 

σχετιζόμενης με το είδος τροφίμου και τη δραστηριότητα. 

 Η Υποχρέωση εφαρμογής συστήματος αυτοελέγχου στις Επιχειρήσεις τροφίμων σύμφωνα 

με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. 

 Η διασφάλιση της Υγείας των εργαζομένων. 

 Η έμφαση στο νέο τρόπο διενέργειας (ex post) Υγειονομικών ελέγχων από τις Υγειονομικές 

υπηρεσίες. 

Η εφαρμογή της Απόφασης θα αποτελέσει τομή στον έλεγχο των καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, θα διευκολύνει την άσκηση των καθηκόντων των αρμόδιων εποπτών και θα 

διευκολύνει την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων σύμφωνα με το συμφέρον της δημόσιας 

Υγείας. 

Η εν λόγω Υγειονομική Διάταξη, καταργεί την προϊσχύουσα Υγειονομική Διάταξη 

Υ1γ/ΓΠ.οικ96967/2012 (ΦΕΚ 2718/Β/08-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις» καθώς και κάθε 

άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση. 

Οι διευρυμένες αρμοδιότητες που δίνει η νέα Υγειονομική Διάταξη  σε μια κατηγορία υπαλλήλων 

και σε συγκεκριμένες ειδικότητες επιστημόνων σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής όλης της 

υγειονομικής νομοθεσίας, ξεσήκωσε το σύνολο των ελεγκτικών αρχών, των σχετικών επιστημόνων, 

και φορέων, μεταξύ των οποίων και ο ΣΕΒΕΚ, ο οποίος έστειλε στον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό 

την παρακάτω επιστολή. 
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Αθήνα 7 Ιουλίου 2017 

Κον Ανδρέα Ξανθό 

        Υπουργό Υγείας 

Κοινοποίηση :  

α) κον Ευάγγελο Αποστόλου 

     Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

β) κον Ιωάννη Τσιάλτα 

     Πρόεδρο ΕΦΕΤ 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

Το Δ.Σ του Συνδέσμου μας, μετά από την μελέτη της πρόσφατης Απόφασής σας, ΥΑ 

Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829῎23.6.2017 με θέμα «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 

επιχειρήσεων τροφίμων /ποτών και άλλες διατάξεις» και λαμβάνοντας υπόψη του ότι : 

α) η Υπουργική σας Απόφαση δημιουργεί ένα κλίμα σύγχυσης, αντιθέσεων, επικαλύψεων σε 

βάρος της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας, 

β) ο έλεγχος στον τομέα του κρέατος απαιτεί συγκεκριμένο επιστημονικό υπόβαθρο, ξεκάθαρη 

νομοθεσία και διαρκώς εναρμονισμένη με την αντίστοιχη Ενωσιακή, 

γ) τόσο από πλευράς Εθνικής, όσο και από πλευράς Ενωσιακής νομοθεσίας τα θέματα 

λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και της οργάνωσης των σχετικών με αυτές ελέγχων 

ρυθμίζονται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων – ΕΦΕΤ,   

δ) οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και του ΕΦΕΤ συμμετέχουν στα θεσμικά όργανα της Commission, 

παρακολουθούν την πορεία και εφαρμογή όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων και την εφαρμογή 

των Κανονισμών, εκδίδουν οδηγίες ελέγχων, εκπαιδεύουν, εποπτεύουν κλπ, 

ε) το εθνικό μας δίκαιο έχει πρόσφατα επιβεβαιώσει ως μοναδική, την αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ 

για θέματα αδειοδοτήσεων και  ελέγχων των επιχειρήσεων τροφίμων,  

στ) ο τομέα μας θεωρεί επιβεβλημένη την ύπαρξη ενός ενιαίου συστήματος ελέγχων και δεν 

είναι δυνατόν κάθε Υπουργείο  να εμπλέκεται στην διαδικασία παράλληλων ελέγχων οι οποίοι 

επί πολλές ημέρες παραλύουν την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων,   

Ζητά να επανεξετάσετε  το θέμα και να προβείτε στην ακύρωση της επίμαχης απόφασης, 

φροντίζοντας παράλληλα σε διυπουργικό και κυβερνητικό επίπεδο για την ενιαία και 

απλοποιημένη ελεγκτική διαδικασία προς εξυπηρέτηση και της επιχειρηματικότητας  και της 

ανάπτυξης της χειμαζόμενης εγχώριας βιομηχανίας μας. 

Με την βεβαιότητα ότι θα μελετήσετε επισταμένα το εν λόγω θέμα, διατελούμε,  

              Με τιμή 

     Κατ΄ εντολή Δ.Σ.  
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4.3.6.  Το νέο κοστολόγιο του Γ.Χ.Κ. 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 181 Β΄/27.1.2017, η υπ΄ αριθμ. 30/002/000/8788 Απόφαση της 

υφυπουργού Οικονομικών Κατ. Παπανάτσιου, με την οποία καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης 

που καταβάλλουν οργανισμοί, επιχειρήσεις και ιδιώτες, για τις υπηρεσίες που παρέχει σε αυτούς το 

Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ). 

Σύμφωνα με την Απόφαση, υπόχρεοι καταβολής αποζημίωσης στο ΓΧΚ είναι όλα τα φυσικά 

πρόσωπα και επιχειρήσεις, τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιποί 

Οργανισμοί και Υπηρεσίες του Δημοσίου, πλην ορισμένων εξαιρέσεων.  

4.3.7.  Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης εντάσσει τη μεταποίηση κρέατος στη γνωστοποίηση 

Με την υπ΄ αριθμ. 32790/392/Φ.15 (ΦΕΚ 1061 Β΄) απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών 

δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών 

γνωστοποίησης λειτουργίας» που κυκλοφόρησε στις 28/3/2017,  οι δραστηριότητες «επεξεργασία 

και συντήρηση κρέατος", "επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών", "παραγωγή 

προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών" εντάσσονται στη διαδικασία της απλής 

γνωστοποίησης. 

Η εν λόγω απόφαση αποτελεί μία από τις εφαρμοστικές αποφάσεις του νόμου 4442/2016. 

4.3.8. Αλλαγές στην προστασία προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ 

Τον Μάιο του 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ το νέο «πακέτο» διατάξεων 

αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων. 

Το «πακέτο» αποτελείται από τρία μέτρα : 

1.  Το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (27/4/2016) (General Data 

Protection Regulation – GDPR) ο οποίος αποτελείται από 99 άρθρα και αφορά όλους τους φορείς 

(ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, κρατικές αρχές, συλλόγους κλπ.) οι οποίοι διαχειρίζονται, 

επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε έχουν 

έδρα/δραστηριότητα σε χώρα της ΕΕ είτε όχι, εφόσον τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες 

ή σχετίζονται με οποιαδήποτε είδους υπηρεσία και αγαθά προς Ευρωπαίους πολίτες. Σύμφωνα με 

το άρθρο 99,  τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα Κράτη – Μέλη της ΕΕ στις 25 Μαΐου 

2018, χωρίς ψήφιση εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας τους υφιστάμενους Κανονισμούς και 

νομοθεσίες. 

Ορισμένες από τις υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις είναι οι εξής :  

 να λαμβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που θα διασφαλίζουν την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό 

(Άρθρο 24, παρ. 1) 

 να αναπτύξουν πολιτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Άρθρο 24, παρ. 2) 

 να συμμορφώνονται με κώδικες δεοντολογίας ή να διαθέτουν πιστοποιήσεις που 

αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον κανονισμό (Άρθρο 24, παρ. 3) 
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 να ενημερώνουν την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  σε χρονικό 

διάστημα 72 ωρών για κάθε περίπτωση παραβίασης (Άρθρο 33, παρ. 1) 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 83, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα στις επιχειρήσεις που τον 

παραβιάζουν, σε ύψος  έως και 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών 

του  προηγούμενου οικονομικού έτους τους. 

2.  Την Οδηγία 2016/680 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, 

διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων. 

3.  Την Οδηγία 2016/681 σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις 

ονομάτων επιβατών για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 

σοβαρών εγκλημάτων. 

4.3.9. Σχέδιο Κανονισμού για αυστηρότερους ελέγχους στα τρόφιμα ψήφισαν οι 

Ευρωβουλευτές 

Σχέδιο Κανονισμού που θα καταστήσει αυστηρότερους τους ελέγχους και τις επίσημες 

επιθεωρήσεις σε όλο το μήκος της διατροφικής αλυσίδας, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.  

Όπως αναφέρουν οι Ευρωβουλευτές ο  νέος Κανονισμός θα βελτιώσει τη δυνατότητα ανίχνευσης 

της προέλευσης των τροφίμων, θα καταπολεμήσει τις πρακτικές εξαπάτησης και θα 

αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην διατροφική αλυσίδα. 

Ακολουθεί ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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4.3.10. Νέο καθεστώς ελέγχων στην αγορά, εισάγει ο Νόμος 4512/2018  

Νέο καθεστώς ελέγχων στην αγορά, εισήχθη με το λεγόμενο «πολυνομοσχέδιο», που ψηφίσθηκε 

στις 15.01.2018 στη Βουλή, το οποίο περιείχε τα προαπαιτούμενα για να κλείσει η Τρίτη 

αξιολόγηση, και πλέον αποτελεί νόμο του Κράτους.  

Συγκεκριμένα στα άρθρα 127 έως 157 (Μέρος Δ΄) του Νόμου 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 

εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018), περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τον «Καθορισμό 

πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων». 

4.3.11. Παραγωγή ετοίμων γευμάτων. Εγκύκλιος για Ελέγχους από το Υπ. Υγείας 

Το Υπουργείο Υγείας, ως αρμόδια αρχή για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων λειτουργίας και 

των μέτρων ελέγχου των επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να επηρεάζουν τη Δημόσια Υγεία και 

ειδικότερα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων συντονισμού δράσεων των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο, 

σύμφωνα με την οποία :  

Οι φορείς των παρακάτω δραστηριοτήτων :  

 Παραγωγή παγωτών,  

 Αρτοποιία, 

 Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, 

 Φρυγανιές, μπισκότα, διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής, 

 Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών,  

 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων, 

υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία 

για την ασφάλεια των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου που βασίζεται στις 

αρχές HACCP.  

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, ως αρμόδιοι φορείς υγειονομικού ελέγχου στο τομέα των μεταποιητικών 

δραστηριοτήτων τροφίμων, ασκούν τα καθήκοντα τους στις επιχειρήσεις μόλις λάβουν γνώση των 

στοιχείων έναρξης των οικονομικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

Ο υγειονομικός έλεγχος στις μεταποιητικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των 

Υγειονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει επιθεωρήσεις σε εργοστάσια και εργαστήρια που παράγουν 

σύνθετα τρόφιμα τα οποία μπορούν να καταναλωθούν χωρίς άλλη επεξεργασία ή να 

χρησιμοποιηθούν σε περεταίρω παραγωγική διαδικασία. Ειδικότερα, ο έλεγχος πρέπει να 

εστιάζεται στις συνθήκες υγιεινής του περιβάλλοντος χώρου, του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων 

και των μηχανημάτων, των μεταφορών, των τροφίμων, των χειρισμών και της υγιεινής του 

προσωπικού, καθώς και της διατήρησης των υλικών συσκευασίας, της καταλληλότητας των 

προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης, των διαδικασιών εξυγίανσης και συντήρησης, και των 

διαδικασιών HACCP στα όρια των ευθύνης των επιχειρήσεων." 

Ολόκληρη η εγκύκλιος ακολουθεί στη συνέχεια. 
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4.3.12. Εργαστήριο Πιστοποίησης και Ελέγχου Προδιαγραφών των  υλικών συσκευασίας 

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την συνεδρίαση της ΣΕΤΕ/ΣΕΒΕΚ (Πέμπτη 

6/42017), τέθηκε και το κατά πόσο υπάρχει ενδιαφέρον από τις εταιρείες - Μέλη του Συνδέσμου 

μας  για τον έλεγχο των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούν, στην περίπτωση 

επαναλειτουργίας του εργαστηρίου πιστοποίησης και ελέγχου προδιαγραφών των  υλικών 

συσκευασίας του πρώην (ΕΙΣ- Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας του ΟΠΕ-Οργανισμός Προώθησης 

Εξαγωγών) από το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ). 

Η Επιτροπή μας εκτιμά ότι θα ήταν ενδιαφέρουσα και για τον κλάδο μας η επαναλειτουργία του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Συσκευασίας, υπό την ευθύνη του Γ.Χ.Κ. 

4.3.13. Νομοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα τροφίμων 

α) Γενικά 

Ως πρόσθετο τροφίμων νοείται οποιαδήποτε ουσία που είτε έχει θρεπτική αξία είτε όχι, δεν 

καταναλώνεται συνήθως μόνη της ως τρόφιμο ούτε χρησιμοποιείται συνήθως ως χαρακτηριστικό 

συστατικό τροφίμων και της οποίας η σκόπιμη προσθήκη στα τρόφιμα, για τεχνολογικούς σκοπούς, 

κατά την κατασκευή, τη μεταποίηση, την παρασκευή, την κατεργασία, τη συσκευασία, τη 

μεταφορά ή την αποθήκευση, έχει ως αποτέλεσμα ή αναμένεται λογικά να έχει ως αποτέλεσμα το 

να αποτελέσουν η ίδια ή τα παράγωγά της συστατικό στοιχείο των τροφίμων αυτών, άμεσα ή 

έμμεσα.  

Όλα τα πρόσθετα στην ΕΕ εγκρίνονται και καταχωρούνται στη «θετική» λίστα με βάση:  

    Την αξιολόγηση ασφάλειάς τους. 

    Την τεχνολογική αναγκαιότητα. 

    Την εξασφάλιση ότι δεν παραπλανάται ο καταναλωτής. 

Οι κανόνες για τη χρήση των πρόσθετων τροφίμων (ορισμοί, συνθήκες χρήσης, επισήμανση & 

διαδικασίες) καθορίζονται στον Κανονισμό 1333/2008.  

Ο Κανονισμός ΕΚ 1333/2008 αντικατέστησε : 

 Την οδηγία πλαίσιο 89/107/EΟΚ.  

 Την οδηγία 94/35/EΚ για τα γλυκαντικά. 

 Την οδηγία 94/36/EΚ για τις χρωστικές. 

 Την οδηγία 95/2/EΚ για τα πρόσθετα εκτός από τις χρωστικές και τα γλυκαντικά. 

Στις 11 Νοεμβρίου 2011, υιοθετήθηκαν οι νέες Κοινοτικές λίστες προσθέτων τροφίμων που 

τροποποιούν τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισμού 1333/2008 και τέθηκαν σε ισχύ από 1 

Ιουνίου 2013. 

α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1129/2011 : Ενωσιακός Κατάλογος προσθέτων τροφίμων για χρήση στα 

τρόφιμα και οι συνθήκες χρήσης τους (Παράρτημα ΙΙ) 

β) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1130/2011 : Ενωσιακός Κατάλογος προσθέτων τροφίμων για χρήση σε 

πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα τροφίμων αρωματικές ύλες και θρεπτικά συστατικά (Παράρτημα ΙΙΙ). 

Τα εγκεκριμένα πρόσθετα και τους όρους χρήσεις τους μπορείτε να τα αναζητήσετε on-line από 

τον ενωσιακό μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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β) Προδιαγραφές Προσθέτων  

Στις 22/3/2012 εκδόθηκε ο Κανονισμός 231/2012 στον οποίο αναφέρονται οι προδιαγραφές για 

τα πρόσθετα των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισμού 1333/2008. 

γ) Επισήμανση προσθέτων που προορίζονται για χρήση από τον τελικό καταναλωτή 

Ο τρόπος επισήμανσης των προσθέτων περιγράφεται στον Κανονισμό 1169/2011 για την παροχή 

πληροφοριών στους καταναλωτές, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από 13/12/2014.  

δ) Πρόσθετα στα παρασκευάσματα κρέατος  

Από 24/6/2014 ισχύει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 601/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L 166/5.6.2014) , 

ο οποίος τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων, όσον αφορά την κατηγορία 

τροφίμων «κρέας και προϊόντα κρέατος» και τη χρήση ορισμένων πρόσθετων τροφίμων σε 

παρασκευάσματα κρέατος. 

Με τον εν λόγω Κανονισμό, τροποποιούνται οι υποκατηγορίες της κατηγορίας 8  «Κρέας και 

προϊόντα κρέατος» και διαφοροποιείται η χρήση ορισμένων πρόσθετων σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες κρέατος, λαμβάνοντας υπόψη :  

α) τους όρους «νωπό κρέας», «παρασκευάσματα κρέατος» και «προϊόντα με βάση το κρέας», έτσι 

όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 853/2004 και  

β) αιτήματα των κρατών – μελών σχετικά με τη χρήση εγκεκριμένων προσθέτων σε ορισμένα 

προϊόντα και ιδιαίτερα την ανάγκη να παραμείνουν κάποια παραδοσιακά προϊόντα στην αγορά 

ορισμένων κρατών - μελών.  

Ο παρόν κανονισμός αντικαθιστά τις υποκατηγορίες της κατηγορίας 8 με τους όρους: «νωπό 

κρέας», «παρασκευάσματα κρέατος» και «προϊόντα με βάση το κρέας», όπως ορίζονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004. 

Επίσης, κατόπιν αιτημάτων ορισμένων κρατών μελών και/ή της βιομηχανίας κρέατος, εξετάστηκαν 

και εγκρίθηκαν ορισμένες χρήσεις για τα πρόσθετα οξικό οξύ και οξικές ενώσεις (E 260 — 263), 

γαλακτικό οξύ και γαλακτικές ενώσεις (E 270, E 325 — 327), ασκορβικό οξύ και ασκορβικές 

ενώσεις (E 300 — 302), κιτρικό οξύ και κιτρικές ενώσεις (E 330 — 333), αλγινικές ενώσεις (E 401 

— 404), καραγενάνη (E 407), επεξεργασμένα φύκη Euchema (E 407a), κόμμι χαρουπιών (E 410), 

κόμμι γκουάρ (E 412), τραγακάνθινο κόμμι (E 413), κόμμι ξανθάνης (E 415), ανθρακικά άλατα 

νατρίου (E 500), ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο (E 1414) και όξινο φωσφορικό 

υδροξυπροπυλάμυλο (E 1442).  

Τα πρόσθετα αυτά ανήκουν στην ομάδα προσθέτων για τα οποία δεν έχει καθοριστεί αποδεκτή 

ημερήσια πρόσληψη. Αυτό σημαίνει ότι δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία στα επίπεδα που 

είναι αναγκαία για την επίτευξη του επιθυμητού τεχνολογικού αποτελέσματος. Επομένως, η 

διευρυμένη χρήση των εν λόγω προσθέτων αποτελεί επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου η 

οποία δεν αναμένεται να έχει επίδραση στην ανθρώπινη υγεία.  

Επιπλέον, εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν μόνο σε ορισμένα προϊόντα στα οποία η χρήση τους γινόταν 

παραδοσιακά, τα πρόσθετα κουρκουμίνη (E 100), καρμίνες (E 120), καραμελοχρώματα (E 150a-

d), εκχύλισμα πάπρικας (E 160c), ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, βετανίνη (E 162), 

νιτρώδη άλατα (E 249 — 250), φωσφορικό οξύ — φωσφορικά— δι- τρι- και πολυφωσφορικά άλατα 
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(Ε 338 — 452). Επειδή η διεύρυνση της χρήσης των εν λόγω προσθέτων γίνεται μόνο σε ορισμένα 

προϊόντα στα οποία η χρήση αυτή γινόταν παραδοσιακά δεν αναμένεται να έχει επίδραση στην 

ανθρώπινη υγεία. 

Με σκοπό να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της χρήσης των προσθέτων που καλύπτονται από 

τον παρόντα κανονισμό, τα παραδοσιακά παρασκευάσματα κρέατος περιγράφονται στο έγγραφο 

καθοδήγησης για την περιγραφή των κατηγοριών τροφίμων που αναφέρονται στο παράρτημα II 

μέρος Ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων 

(http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/additives/guidance_en.htm).  

Υπενθυμίζουμε ότι :  

α) Οι αλλαγές που είχε αρχικά προτείνει η Κομισιόν για τα πρόσθετα στα παρασκευάσματα 

κρέατος αναστάτωσε τον κλάδο μας, μια και ήταν ορατός ο κίνδυνος από 1/6/2013, ημερομηνία 

εφαρμογής του Καν. 1129/2011, στο μη-επεξεργασμένο κρέας και στα παρασκευάσματα του 

Καν. 853/2004 να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα τροφίμων, εκτός περιορισμένου 

αριθμού προσθέτων που προβλέπονται μάλιστα ρητώς στον Καν. 1333/2008. 

Η κινητοποίηση ήταν άμεση και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγκάστηκαν να 

επανεξετάσουν το θέμα και μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις να ψηφίσουν τον νέο Κανονισμό 

601/2014 ο οποίος κάνει σαφές για το τι επιτρέπεται και τι όχι.  

4.3.14.  Επισήμανση 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1169/2011, του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών (Κ.Τ.Π.) και της κάθετης Νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση του κρέατος, των 

παρασκευασμάτων κρέατος και των προϊόντων με βάση το κρέας, ισχύουν τα ακόλουθα : 

Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο 

-Γενική και ειδική επισήμανση:  

Καν.(ΕΕ) αριθ. 1169/2011, Κ.Τ.Π. άρθρα 88-91, Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ Υ.Α. Α2-718/28.7.2014 (ΦΕΚ 

2090/Τ-Β'/31.07.2014), 

-Ειδική επισήμανση καταγωγής για τα βοοειδή: Καν.(ΕΚ)αριθ. 1760/2000, Καν.(ΕΚ)αριθ. 

1825/2000, Καν. (ΕΕ) αριθ. 653/2014, Υ.Α. Αριθμ. 393/33759(ΦΕΚ 498/01.04.2015/Τ-Β') 

«Βόειο Ελλην. Εκτροφής άνω των 5 μηνών», Υ.Α. Αριθμ. 232149(ΦΕΚ 215/22.02.2002/Τ-Β') 

«Επισήμανση Βοείου κρέατος», 

-Ειδική επισήμανση καταγωγής για χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, πουλερικά: 

Καν. (ΕΕ) αριθ. 1337/2013, ΚΥΑ 412/8932(ΦΕΚ 149/Τ- Β'/03.02.2012).  

Ειδικά Θέματα 

Κατεψυγμένο κρέας και κατεψυγμένα παρασκευάσματα κρέατος 

(Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011- Παράρτημα III, σημείο 6.1) 

Στην επισήμανση των ανωτέρω προϊόντων είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ημερομηνίας 

κατάψυξης ή της ημερομηνίας πρώτης κατάψυξης εφόσον το προϊόν (κρέας ως πρώτη ύλη) έχει 

καταψυχθεί περισσότερες από μία φορές. Η αναγραφή γίνεται σύμφωνα με το σημείο 3 του 

Παραρτήματος X του ίδιου Κανονισμού.  
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Τρόφιμα που έχουν καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα οποία πωλούνται αποψυγμένα 

(Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011- Παράρτημα VI Μέρος Α, σημείο 2) 

Η ονομασία πώλησης του τροφίμου συνοδεύεται από την ένδειξη «αποψυγμένο». (π.χ. αποψυγμένη 

συκωταριά). 

Πρόσθετες πρωτεΐνες 

(Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011- Παράρτημα VI , Μέρος Α, σημείο 5) 

Σε προϊόντα με βάση το κρέας και παρασκευάσματα κρέατος, στα οποία προστίθενται πρωτεΐνες, 

συμπεριλαμβανομένων των υδρολυμένων πρωτεϊνών, διαφορετικής ζωικής προέλευσης, η 

ονομασία πώλησης συνοδεύεται από ένδειξη των εν λόγω πρωτεϊνών (π.χ. χοιρινό προϊόν με 

πρωτεΐνες γαλοπούλας). Το είδος του ζώου από το οποίο προέρχονται οι πρωτεΐνες αυτές πρέπει 

επίσης να αναφέρεται. Εάν προστίθενται πρωτεΐνες από διαφορετικά είδη ζώων τότε όλα τα είδη 

θα πρέπει να αναφέρονται. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει στην περίπτωση προσθήκης 

τροφίμων (π.χ. γάλα, αυγό) που περιέχουν πρωτεΐνες διαφορετικής ζωικής προέλευσης καθώς και 

στην περίπτωση προσθήκης πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης. 

Πρόσθετο νερό 

(Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011- Παράρτημα VI, Μέρος Α, σημείο 6 και Παράρτημα VII, Μέρος 

Α, σημείο 1) 

Σε προϊόντα με βάση το κρέας και παρασκευάσματα κρέατος που έχουν τη μορφή τεμαχίου, 

τεμαχίου με κόκαλο, φέτας, μερίδας ή σφαγίου η ονομασία πώλησης του τροφίμου περιλαμβάνει 

ένδειξη της παρουσίας πρόσθετου νερού, εφόσον αυτό υπερβαίνει το 5% του βάρους του τελικού 

προϊόντος. Λόγω της ιδιαιτερότητας της υποχρέωσης αυτής ως προς την αξιολόγηση της μορφής 

του τροφίμου κάθε προϊόν εξετάζεται και κρίνεται κατά περίπτωση. Στο κρέας και τα 

παρασκευάσματα κρέατος το πρόσθετο νερό δηλώνεται υποχρεωτικά στον κατάλογο των 

συστατικών, ακόμα και όταν το ποσοστό του είναι μικρότερο του 5% του βάρους του τελικού 

προϊόντος. Η αναγραφή του πρόσθετου νερού στον κατάλογο των συστατικών γίνεται κατά σειρά 

φθίνουσας κατά βάρος περιεκτικότητας. 

Μορφοποιημένο κρέας 

(Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011- Παράρτημα VI , Μέρος Α, σημείο 7) 

Σε προϊόντα με βάση το κρέας και παρασκευάσματα κρέατος τα οποία μπορούν να δώσουν την 

εντύπωση ότι είναι παρασκευασμένα από ολόκληρο κομμάτι κρέατος, αλλά στην πραγματικότητα 

αποτελούνται από διαφορετικά κομμάτια συνδυασμένα με άλλα συστατικά, συμπεριλαμβανομένων 

των προσθέτων τροφίμων και των ενζύμων τροφίμων ή με άλλα μέσα, φέρουν την ένδειξη 

«Μορφοποιημένο κρέας», η οποία συνοδεύει την ονομασία πώλησης του τροφίμου. Ο όρος 

«μορφοποιημένο κρέας» δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί με άλλον παρεμφερή. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της υποχρέωσης αυτής ως προς την αξιολόγηση της εντύπωσης που δίνει 

η μορφή του τροφίμου κάθε προϊόν εξετάζεται και κρίνεται κατά περίπτωση. 

Περίβλημα προϊόντων αλλαντοποιίας 

(Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011- Παράρτημα VI, Μέρος Γ) 
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Το περίβλημα (θήκη) των προϊόντων αλλαντοποιίας εφόσον είναι βρώσιμο δηλώνεται ως συστατικό 

στο τέλος του καταλόγου των συστατικών, και εάν είναι σύνθετο συστατικό (περιέχει άλατα, 

συντηρητικά κ.α.) αναλύεται. Επιπροσθέτως αναφέρεται το είδος του ζώου από το οποίο 

προέρχεται. Στην περίπτωση που το περίβλημα δεν είναι βρώσιμο, αυτό θα πρέπει να 

επισημαίνεται. 

Προσδιορισμός συστατικών με την ονομασία της κατηγορίας αντί μιας ειδικής ονομασίας 

(Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011- Παράρτημα VII, Μέρος Β) 

-Όταν για την παρασκευή ενός τροφίμου χρησιμοποιούνται οι σκελετικοί μύες όπως αναφέρονται 

στο σημείο 17 του ανωτέρω Παραρτήματος και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

περιεκτικότητας σε λίπη και συνδετικό ιστό, αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών ο όρος 

«κρέας» συνοδευόμενος από τις ονομασίες των ζωικών ειδών από τα οποία προέρχεται. 

 -Όταν για την παρασκευή ενός τροφίμου χρησιμοποιούνται προϊόντα που καλύπτονται από τον 

ορισμό για το μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας, στον κατάλογο των συστατικών δηλώνονται ως 

ανεξάρτητο συστατικό με τον όρο «Μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας» συνοδευόμενο από τις 

ονομασίες των ζωικών ειδών από τα οποία προέρχεται. 

Ποσοτική δήλωση (QUID) του κρέατος ως συστατικού 

(Κ.Τ.Π. άρθρο 89β) 

Σε προϊόντα με βάση το κρέας και παρασκευάσματα κρέατος στον κατάλογο των συστατικών 

αναγράφεται το ποσοστό (%) του κρέατος συνοδευόμενο από το είδος του ζώου από το οποίο 

προέρχεται π.χ. «κρέας χοιρινό 56%». Εάν κατά την παρασκευή του τροφίμου έχουν 

χρησιμοποιηθεί περισσότερα είδη κρέατος δηλώνεται το συνολικό ποσοστό του κρέατος και εν 

συνεχεία αναφέρονται τα είδη των ζώων με σειρά φθίνουσας περιεκτικότητας π.χ. «κρέας 56% 

(χοιρινό, βόειο)». Σε περίπτωση που «τονίζεται» ιδιαίτερα στην επισήμανση κάποιο συγκεκριμένο 

είδος κρέατος θα πρέπει να δίνεται και το ποσοστό αυτού. 

Δήλωση της υποκατηγορίας/κατηγορίας 

(Κ.Τ.Π. άρθρο 89β) 

Σε προϊόντα με βάση το κρέας και παρασκευάσματα κρέατος πλησίον του καταλόγου των 

συστατικών αναγράφεται η υποκατηγορία ή η κατηγορία αντίστοιχα στην οποία ανήκει το προϊόν, 

όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 91 του Κ.Τ.Π., Παράρτημα 1, Ομάδα Α και Β. Η ένδειξη αυτή δεν 

αποτελεί ονομασία πώλησης του τροφίμου. 

Καταγωγή - Προέλευση διαφόρων ειδών κρέατος και κιμά 

Οι κανόνες για την υποχρεωτική αναγραφή της καταγωγής-προέλευσης των διαφόρων ειδών 

νωπού και κατεψυγμένου κρέατος και κιμά καθορίζονται από τους Ενωσιακούς Κανονισμούς και 

τις Εθνικές διατάξεις.  

Συνοπτικά για το κρέας ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

-Βοοειδή: τρείς ενδείξεις: χώρα γέννησης- χώρα(-ες) εκτροφής -χώρα σφαγής ή μία ένδειξη: χώρα 

καταγωγής, εφόσον οι τρείς προηγούμενες ενδείξεις ταυτίζονται. 
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-Αιγοπροβατοειδή, χοιροειδή, πουλερικά: δύο ενδείξεις: χώρα(-ες) εκτροφής- χώρα σφαγής ή μία 

ένδειξη: χώρα καταγωγής εφόσον η γέννηση, η εκτροφή και η σφαγή του ζώου έχουν 

πραγματοποιηθεί στην ίδια χώρα. 

-Κρέας κονίκλων: μία ένδειξη: χώρα καταγωγής, η οποία ταυτίζεται με τη χώρα σφαγής (ΚΥΑ 

412/21012, άρθρο 4). 

Για τα άλλα είδη κρέατος δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί η επισήμανση της καταγωγής. Για το κρέας ως 

συστατικό παρασκευάσματος κρέατος, προϊόντος με βάση το κρέας ή άλλου σύνθετου τροφίμου 

δεν απαιτείται επί του παρόντος η αναγραφή της καταγωγής-προέλευσής του. 

4.3.15.  Ιχνηλασιμότητα – Ανιχνευσιμότητα 

α) Ανιχνευσιμότητα ή ιχνηλασιμότητα (traceability) είναι η ικανότητα παρακολούθησης και 

ανίχνευσης της προέλευσης ενός προϊόντος κατά την διάρκεια της παραγωγής και διακίνησής του 

(ISO 22005:2007).  

Στόχος της είναι η άμεση ανάκληση, απόσυρση μη ασφαλών τροφίμων, ο καλύτερος έλεγχος  της 

αλυσίδας παραγωγής – διακίνησης, ο εντοπισμός προβλημάτων ή αιτιών κλπ. 

Η τήρηση ενός συστήματος παρακολούθησης της ιχνηλασιμότητας καθίσταται αναγκαία από το 

άρθρο 18 του κανονισμού 178/2002 της ΕΕ που αναφέρεται στην ικανότητα ιχνηλάτησης και 

παρακολούθησης τροφίμων, ζωοτροφών και ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

τροφίμων και ουσιών που πρόκειται ή αναμένεται να ενσωματωθούν σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, σε 

όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τους. 

Στην πράξη πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ταυτοποίησης όλων των 

σταδίων παραγωγής ενός προϊόντος. 

β) Τον Νοέμβριο και συγκεκριμένα από 3-13/11/2015, η χώρα μας και ειδικότερα ο τομέα 

κρέατος και των προϊόντων αυτού, δέχθηκε Κοινοτικό έλεγχο για την εφαρμογή της 

ιχνηλασιμότητας από το σφαγείο (μετά από αυτό) μέχρι το λιανεμπόριο. 

Την πρώτη ημέρα της άφιξής τους το ελεγκτικό κλιμάκιο έλαβε από σημεία πώλησης (super market 

και άλλα σημεία) τελικά προϊόντα και στη συνέχεια επί δυο εβδομάδες προέβησαν σε καταγραφή 

και ανάλυση όλων των πρώτων και βοηθητικών υλών (προσθέτων κλπ.) προκειμένου να 

τεκμηριωθεί η ιχνηλασιμότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές και ειδικές απαιτήσεις. 

Τα αποτελέσματα ήταν άριστα. 

Για το εν λόγω θέμα, ο ΣΕΒΕΚ και η Συμβουλευτική του Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων 

(ΣΕΤΕ) βρισκόταν σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του ΕΦΕΤ προκειμένου να ενημερώσει και 

να προετοιμάσει εγκαίρως όλες τις επιχειρήσεις – μέλη του ώστε να μην προκύψει το παραμικρό 

πρόβλημα το οποίο θα αμαύρωνε διεθνώς την εικόνα του κλάδου μας.  

Στα πλαίσια αυτά, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 στα γραφεία του ΣΕΒΕΚ 

συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΕΤΕ) στην οποία 

παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 12 επιχειρήσεων – μελών μας, ενώ στις 17 Σεπτεμβρίου 2015 

αντιπροσωπεία του ΣΕΒΕΚ συναντήθηκε με αρμόδια στελέχη του ΕΦΕΤ.  

Τέλος κοινοποιήθηκαν σε όλα τα μέλη μας : 
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 η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4019/16.3.2015 εγκύκλιος του ΕΦΕΤ με θέμα «ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

(ανιχνευσιμότητα) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  

 κάποιες παλαιότερες εκθέσεις που αφορούν σε ελέγχους σε άλλες χώρες Κράτη Μέλη 

της Ε.Ε. (Poland, Luxembourg, Lithuania, Spain, Latvia στα οποία είχε πραγματοποιηθεί 

ο αντίστοιχος έλεγχος 

 η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Ανοχές στις παραμέτρους της Διατροφικής Δήλωσης 

 Οι υπ΄ αριθμ. 11891/14.9.2015, 4019/16.3.2015, 4021/16.3.2015 και 

20303/22.12.2014 εγκύκλιοι που κατά καιρούς έχουν εκδοθεί από τον ΕΦΕΤ. 

4.3.16. Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (13%) 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα η συμβολή του ΣΕΒΕΚ στην ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

(19/8/2015) των  μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα είδη κρέατος, συμπεριλαμβανομένων 

και των προϊόντων με βάση το κρέας, των παρασκευασμάτων κρέατος και των αλλαντικών, κάτι το 

οποίο αρχικώς φάνταζε από εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο υπηρεσιακός μηχανισμός του ΣΕΒΕΚ ενήργησε για μία ακόμη φορά 

συντονισμένα, μεθοδευμένα, και με ιδιαίτερα τεκμηριωμένα υπομνήματα, αιτήματα και επαφές με 

την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και μέσα από την συλλογική πίεση της ΕΔΟΚ (Εθνική 

Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος) της οποίας ο ΣΕΒΕΚ αποτελεί ιδρυτικό μέλος, από την 

υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ και με γνώμονα πάντα το 

συλλογικό όφελος, πετύχαμε να επαναφέρουμε (στην δύσκολη συγκυρία που διανύουμε) το ΦΠΑ 

των προϊόντων του κλάδου μας από 23%, στο μειωμένο συντελεστή 13%, ώστε να μην επιβαρυνθεί 

ακόμα περαιτέρω η ήδη δοκιμαζόμενη αγορά των προϊόντων μας.  

Αποδείχθηκε έτσι για μια ακόμη φορά και έμπρακτα, ότι η ισχύς είναι εν την ενώση καθώς και ότι η 

ενεργή συμμετοχή και ένταξη όλων των επιχειρήσεων στον ΣΕΒΕΚ θα φέρνει διαρκώς θετικά για 

τον κλάδο μας αποτελέσματα. 

4.3.17. Εισαγωγές χοιρινού κρέατος από Ολλανδία και Γερμανία 

Με αφορμή το διατροφικό σκάνδαλο που απασχόλησε το Ηνωμένο Βασίλειο και αφορούσε 

(σύμφωνα με τις ανακοινώσεις) στην συσχέτιση μόλυνσης πιθανών χιλιάδων καταναλωτών τα 

τελευταία χρόνια από τον ιό της ηπατίτιδας Ε με την κατανάλωση προϊόντων χοιρινού κρέατος 

(λουκάνικα και ζαμπόν) κυρίως προέλευσης Ολλανδίας κα Γερμανίας, έγινε σύσταση σε όλες τις 

Επιχειρήσεις – Μέλη μας για την εντατικοποίηση όλων των απαιτούμενων ελέγχων ασφάλειας και 

ποιότητας και συγκεκριμένα την διενέργεια προληπτικών δειγματοληπτικών ελέγχων για ηπατίτιδα 

Ε σε εισαγόμενα από Ολλανδία και Γερμανία χοιρινά.  

4.3.18. Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 170 A'/08.11.2017 ο νόμος 4496 «Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 

2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις». 

Με το νέο νόμο, τροποποιείται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση 

συσκευασιών και ρυθμίζονται θέματα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Επίσης, 

καθορίζονται εκ νέου οι όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών 

αποβλήτων συσκευασιών και εισάγεται πρόβλεψη για τη μείωση χρήσης της πλαστικής σακούλας. 
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4.3.19. Χρήση χρωστικής στα θερμικώς επεξεργασμένα προϊόντα με βάση το κρέας 

Με αφορμή ερώτημα επιχείρησης – Μέλους μας για την χρήση της χρωστικής στα θερμικώς 

επεξεργασμένα προϊόντα με βάση το κρέας, διευκρινίσθηκε σε όλες τις Επιχειρήσεις – Μέλη μας, 

ότι η χρήση της χρωστικής επιτρέπεται στις κατηγορίες Πάριζες, Μορταδέλες, Λουκάνικα, Σαλάμια 

βραστά και στα συνδυαστικά προϊόντα σύγκοπτου κρέατος μαζί με τεμάχια κρέατος (τύπου πικ 

νικ). 

Αντίστοιχα, δεν επιτρέπεται στις κατηγορίες ζαμπόν, ωμοπλάτη, φιλέτα γαλοπούλας. 

4.3.20.  Σήμα Μέλους ΣΕΒΕΚ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας, υλοποιώντας σχετική 

απόφαση παλαιότερης  Γενικής μας Συνέλευσης, το Νοέμβριο του 

2013, προχώρησε ομόφωνα στην καθιέρωση της χρήσης «Σήματος 

Μέλους ΣΕΒΕΚ». 

Σαν βασικές επιδιώξεις για την εν λόγω απόφαση προσδιορίζονται  :  

 Η ποιοτική στήριξη και προώθηση των Ελληνικών προϊόντων Επεξεργασίας Κρέατος τα 

οποία παράγουν μονάδες οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του HACCP ή του Οδηγού 

Υγιεινής Πρακτικής. 

 Η ισχυροποίηση του ΣΕΒΕΚ και η καταξίωσή του ως συντονιστικός φορέας μεταξύ του 

συνόλου των επιχειρήσεων του τομέα Επεξεργασίας Κρέατος. 

 Η καθιέρωση μηχανισμού αυτοελέγχου της επισήμανσης των προϊόντων που κυκλοφορούν 

οι επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΒΕΚ. 

 Η αξιοποίηση εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων και η πραγματοποίηση διαφημιστικής 

καμπάνιας υπέρ της κατανάλωσης αλλαντικών και προϊόντων επεξεργασίας κρέατος. 

 Η καλύτερη ενημέρωση και η βελτίωση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή στις 

προδιαγραφές και την ποιοτική υπεροχή των προϊόντων του κλάδου. 

Με την καθιέρωση του Σήματος αυτού, επιδιώκεται ένα όφελος για όλους του εμπλεκόμενους στην 

αλυσίδα παραγωγής – κατανάλωσης ποιοτικών προϊόντων.  

Συγκεκριμένα :  

α)  Ο ΣΕΒΕΚ θα αποδείξει ότι διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο υποστήριξης και βοήθειας προς 

τις Επιχειρήσεις – Μέλη του στην προσπάθεια προώθησης των προϊόντων τους. 

β)  Οι επιχειρήσεις που ήδη είναι Μέλη του ΣΕΒΕΚ αλλά και όσες νέες εγγραφούν ως Μέλη, θα 

έχουν λόγο να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν όφελος από την συμμετοχή τους στον Σύνδεσμο, διότι 

αυτή τους προσδίδει κύρος και αξιοπιστία ενώ ταυτόχρονα «σφραγίζει» την ποιοτική υπεροχή των 

προϊόντων τους. 

γ) Το καταναλωτικό κοινό θα νοιώθει σιγουριά και εμπιστοσύνη αγοράζοντας προϊόντα με την 

σφραγίδα ΣΕΒΕΚ και θα τα προτιμά από τα άλλα (π.χ. εισαγόμενα). 

Αναμφίβολα, πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει βρει 

την ανάλογη ανταπόκριση από τις Επιχειρήσεις – Μέλη μας.  
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Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ενθέτετε το Σήμα Μέλους ΣΕΒΕΚ σε κάθε σας επικοινωνία (προϊόντα, 

έντυπα, προσπέκτους, site, τιμολόγια πώλησης κλπ.) προκειμένου αυτό να αποκτήσει την 

μεγαλύτερη δυνατή αναγνωρισιμότητα, να προβάλλει τα προϊόντα του κλάδου και να προσδώσει 

κύρος στις επιχειρήσεις. 

4.3.21. Εκθέσεις - Ημερίδες – Εκδηλώσεις 

α) Οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, δεν επέτρεψαν την παρουσία και προβολή του ΣΕΒΕΚ στις 

διάφορες  κλαδικές εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. 

β) Ωστόσο, στο πλαίσιο των ενημερώσεων, παρεμβάσεων που θεωρούνται αναγκαίες και χρήσιμες, 

Μέλη του ΔΣ, της ΣΕΤΕ και Στελέχη του Συνδέσμου ανταποκρίθηκαν σε μια σειρά από προσκλήσεις 

σε εκθέσεις, ημερίδες και συνέδρια, ενώ ενημερώθηκαν τα Μέλη για τις παρακάτω εκθέσεις, 

ημερίδες, εκδηλώσεις :  

α) Εκθέσεις :  

 Για την «IFE 2017», Λονδίνο, 19 – 22/3/2017. 

 Για την "Anuga 2017", Cologne, 8-11/10/2017. 

 Για την  13η Διεθνής Έκθεση για Τεχνολογίες (Μηχανήματα) Επεξεργασίας Τροφίμων  

«FOTEG 2017», 16-19/3/2017, Κωνσταντινούπολη. 

 Για την διοργάνωση διεθνούς έκθεσης στον τομέα των τροφίμων στην Βαγδάτη, 12 – 

14/4/2017. 

 Για την «HORECA», 10-13/2/2017, Αθήνα, Metropolitan Expo. 

 Για την «DETROP», 3-6 Μαρτίου, Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

 Για την «FOODEXPO GREECE», 18-20 Μαρτίου, Αθήνα, Metropolitan Expo. 

 Για την Διεθνή Έκθεση «HOFEX», Χονγκ Κονγκ, 8-11/5/2017. 

 Για την «ZOOTECHNIA», Φεβρουάριος 2017, Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

 Για την «ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ», 18 – 21 Μαΐου 2017, Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. 

 Για την «SIAL 2018», 21 – 25/10/2018, Παρίσι. 

 Για την 82η ΔΕΘ και τις παράλληλες εκδηλώσεις της, 9 – 17/9/2017. 

 Για την 19η «FOODEX 2017», 6 – 8/11/2017, Σταθμός μετρό Σύνταγμα. 

 Για την «ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2018», 26 – 29/1/2018, Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας Ελληνικό. 

 Για την «Smart Shopper Expo», 2 – 7/12/2017, Ναϊρόμπι. 

 Για την «FOOD & LIFE», 29/11 – 3/12/2017, Μόναχο. 

 Για την «SIAL China»,  16 – 18/5/2018, Σαγκάη. 

 Για την «ANFAS FOOD PRODUCT & BEVERAGE», 17 – 20/1/2018, Τουρκία. 

 Για την «ANUGA», 20 – 23/3/2018, Γερμανία. 
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β) Ημερίδες, Εκδηλώσεις, Συνέδρια : 

 Για το 1ο Διαβαλκανικό Συνέδριο «Προώθηση Περιφερειακής Συνεργασίας (Τρόφιμα και 

Ποτά)», 7-8/7/2017, Θεσ/νίκη. 

 Για το Πανελλήνιο Συνέδριο «Το Κρέας και τα Προϊόντα του - Από το στάβλο στο πιάτο», 

Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», 3 - 5 Φεβρουαρίου 2017. 

 Για τις ενημερωτικές ημερίδες στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών που πραγματοποιήθηκα στην 

Αθήνα και στην Θεσ/νίκη από την Enterprise Greece. 

 Για την Εκδήλωση «Αγορά κρέατος στην Ελλάδα: Διασφάλιση της ταυτότητας των 

προϊόντων από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση», που διοργάνωσε η ΕΔΟΚ στην  

«ZOOTECHNIA 2017», Θεσ/νίκη, 4/2/2017. 

 Για την εκδήλωση «Νέες απειλές για την ελληνική κτηνοτροφία. Πανώλη μηρυκαστικών και 

οζώδης δερματίτιδα βοοειδών», που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος στην 

« ZOOTECHNIA 2017», 4/2/2017. 

 Για το «6ο Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας Τροφίμων», Αθήνα,18-19 Μαρτίου 2017. 

 Για την Ημερίδα-Workshop “Doing Business in the Arab World”, 22 Μαρτίου 2017, Αθήνα, 

ξενοδοχείο Divani Caravel. 

 Για την εκδήλωση «Η αξιοποίηση του πρόβειου σφάγιου με εύχρηστες κοπές για γρήγορο 

ψήσιμο και προτάσεις παρασκευασμάτων πρόβειου κρέατος», που πραγματοποίησε η ΕΔΟΚ 

στις 19 Μαρτίου 2017, εντός της έκθεσης FoodExpo, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενους προγράμματος προώθησης του πρόβειου κρέατος 

«Meet the Lamb». 

 Για τις «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στο Χονγκ Κονγκ», 14/3/2017, Royal Olympic Hotel. 

 Για την επιχειρηματική αποστολή στο Κάιρο, που συνδιοργάνωσαν ο ΣΕΒ σε συνεργασία με 

το Υπουργείο Εξωτερικών, στις 3-5/5/2017. 

 Για το «Μeat Forum» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της έκθεσης 4η FOOD EXPO 

2017, στις 18 – 20/3/2017, στο Metropolitan Expo. 

 Για τον διαγωνισμό Ποιότητας και Συσκευασίας Τροφίμων – Ποτών «OLYMP AWARDS 

2017».  

 Για το «5o Greek Export Forum 2017», 30/5/2017, Divani Caravel. 

 Για την εκδήλωση «Εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μονόδρομος για την ανάπτυξη – Best 

Practices εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας», 19/5/2017, Ηyatt Regency – Θεσ/νίκη. 

 Για το «Export Summit V», 15/6/2017, ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. 

 Για το tradeUSA Workshop «Prepare – Plan – Execute», 12/9/2017, Θεσ/νίκη. 

 Για την επιχειρηματική αποστολή στο Βελιγράδι, Βουκουρέστι, Σόφια, που διοργάνωσε ο 

Οργανισμός Enterprise Greece, 20 – 24/11/2017. 

 Για το «Super Market Forum», 3 – 4/11/2017, Αίγλη Ζαππείου. 
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 Για τα εξαγωγικά βραβεία «Greek Export Awards», 1/12/2017, Divani Apollon Palace & 

Thalasso. 

 Για το «Greek International Buyers Meetings», 30/11 – 1/12/2017, Divani Apollon Palace 

& Thalasso, για το οποίο πέτυχε ειδική προσφορά συμμετοχής για τις επιχειρήσεις – μέλη 

του ΣΕΒΕΚ.  

 Για το «UMAMI FESTIVAL THESSALY 2017», 18 – 19/11/2017, Λάρισα. 

 Για το «6ο Αραβο-Ελληνικό Φόρουμ», 29 – 30/11/2017, Αθήνα.  

 Για την εκδήλωση «Ελλάδα – Καναδάς : Νέα εποχή», 14/11/107, ΕΒΕΑ. 

 Για το Ελληνοκινεζικό φόρουμ «ΑΘΗΝΑ Η ΞΕΝΙΑ», 4 – 6/12/2017, Ζάππειο. 

 Για την ενημερωτική συνάντηση (6/12/2017) και την επιχειρηματική αποστολή στο 

Καζακστάν (2/2018) που διοργάνωσε ο ΣΕΒ.  

 Για την επιχειρηματική αποστολή στην Σλοβακία, 5 – 7/3/2018 που διοργανώθηκε από τον 

ΣΕΒ σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ. 

 Για την επιχειρηματική αποστολή στην Ιορδανία, Ιράκ, Λίβανο, 23 – 30/3/2018. 

 Για την ελληνογερμανική ημερίδα με θέμα την αγορά κρέατος, Θεσ/νίκη 24/4/2018. 

4.3.22.  Επαφές με τον τύπο 

Ο ΣΕΒΕΚ δραστηριοποιείται για την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τις θέσεις, προτάσεις 

και δραστηριότητές του. 

Επιδιώκει να προβάλλει έγκυρα και έγκαιρα τις θέσεις του, με μια σειρά δράσεων μεταξύ των 

οποίων είναι : 

 οι συνεντεύξεις στον έντυπο και περιοδικό τύπο,  

 η αποστολή δελτίων τύπου,           

 η συμμετοχή του σε συνέδρια, ημερίδες, 

εκθέσεις κλπ. 

Στα πλαίσια αυτά, συνεχίσθηκε η θετική συνεργασία 

μας με δημοσιογράφους, παραχωρώντας συνεντεύξεις 

για διάφορα θέματα του κλάδου, αποστέλλοντας δελτία 

τύπου και παρέχοντας κάθε ζητούμενη βοήθεια 

(στατιστικά στοιχεία, ενημέρωση για τρέχοντα θέματα, 

έντυπο και φωτογραφικό υλικό κλπ.). 

Συγκεκριμένα ο ΣΕΒΕΚ έκανε αισθητή την παρουσία 

του μέσα από τις παρακάτω ενέργειές του :  

α) Συνεντεύξεις – Άρθρα  - Αφιερώματα : 

 Με αφορμή την επέτειο των 40 χρόνων 

λειτουργίας του ΣΕΒΕΚ (1977 – 2017) :  
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Ι) το κλαδικό περιοδικό «MeatNews», στο τεύχος του Σεπτεμβρίου 2017, φιλοξένησε ένα 

εκτενές αφιέρωμα στον Σύνδεσμο, συνέντευξη του Προέδρου Αλέξιου Υφαντή και άρθρο της 

Γεν. Γραμματέως Δέσποινας Μπακιρλή.  

ΙΙ) Το κλαδικό περιοδικό «ΨΗΤΟ» φιλοξένησε συνέντευξη της Γεν. Γραμματέως Δέσποινας 

Μπακιρλή με τίτλο «Στόχος μας είναι να κατοχυρώσουμε το ελληνικό σουβλάκι στην Ε.Ε.» 

 Ενόψει της έλευσης του νέου χρόνου (2018), ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΕΒΕΚ κ. Γ. 

Οικονόμου, εξέφρασε στο κλαδικό περιοδικό Meat News, τις ελπίδες του για ανάκαμψη του 

κλάδου κατά το 2018, με όχημα την ποιότητα, την εξωστρέφεια και την βελτίωση του οικονομικού 

κλίματος,  

 Άρθρο του Δρ. Στέλιου Σκαρίμπα, Μέλους του Δ.Σ. ΣΕΒΕΚ και της Επιτροπής Τεχνικών 

Εμπειρογνωμόνων – ΣΕΤΕ – του ΣΕΒΕΚ με τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ : ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΙΟΝ», δημοσιεύθηκε στο κλαδικό περιοδικό «ΨΗΤΟ» (τεύχος 75, Ιαν. – Φεβ. 

2018). 

β) Δελτία Τύπου : 

 26/5/2017, Εσπερίδα ΣΕΒΕΚ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ». 

 7/7/2017, «ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ». 

 4/9/2017, «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝ. Γ. ΝΙΚΑ». 

 1/12/2017, «ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΥΡΟ». 

 9/2/2018, «ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ». 

γ) Παρακολουθούνται, συγκεντρώνονται και δημοσιεύονται στο ενημερωτικό μας Newsletter, τα 

δημοσιεύματα και άρθρα των σημαντικότερων εφημερίδων (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΕΡΔΟΣ, ΒΗΜΑ 

κλπ.), του κλαδικού περιοδικού τύπου και του διαδικτύου.  

4.3.23. Δράσεις προβολής του ΣΕΒΕΚ 

Το Δ.Σ. του ΣΕΒΕΚ, στοχεύοντας στην προβολή του Συνδέσμου και των Επιχειρήσεων – Μελών του 

στους απόδημους Έλληνες, Ομογενείς/ξένους Επιχειρηματίες και εμπόρους, αποφάσισε την 

συμμετοχή του ΣΕΒΕΚ στην Παγκόσμια Καμπάνια «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ» που 

πραγματοποιείται μέσω της Ομογενειακής εφημερίδας «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».  

Η καμπάνια, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ, είναι διάρκειας 4 ετών (2016 – 2020). 

4.3.24.  Γενική ενημέρωση – Παρεμβάσεις 

Εκτός από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι οποίες αναφέρθηκαν στις προηγούμενες 

ενότητες, ο Σύνδεσμός μας έκανε και τις επόμενες κατά περίπτωση ενημερώσεις, κοινοποιήσεις. 

α) Ενημερώσεις : 

 Για τη λειτουργία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στην Ευρώπη. 

 Για την επιχειρησιακή αποστολή στο Κάιρο, που διοργάνωσε ο ΣΕΒ σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Εξωτερικών, στις 3 – 5 Μαΐου 2017. 

 Για την επιχειρηματική αποστολή «VIV 2017», 6-8/7/2017, Κωνσταντινούπολη.  

http://www.ellinikifoni.gr/sevek.htm
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 Για την πιστοποίηση καταγωγής εξαγόμενων προϊόντων σύμφωνα με την Συμφωνία 

Ελευθέρων Συναλλαγών με τη Νότια Κορέα. 

 Για την παρουσίαση του βιβλίου GourMeat των Λάζαρου Ράπτη και Τάσου Ανδρεάδη, 

3/9/2017, σχολή επαγγελμάτων κρέατος MEAT PRO.  

 Για την επιχειρηματική αποστολή του Ελληνοτουρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην 

Κωνσταντινούπολη, 20 – 23/9/2017, CNR Expo Fair Center. 

 Για την προσωρινή εφαρμογή Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ – 

Καναδά (CETA). 

 Για το νέο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστημάτων Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) και της 

Ένωσης Εμπορικών Αντιπροσώπων Κρέατος (ΠΕΕΑΚ). 

 Για τη νέα πολιτική συνδρομή του GS1 Barcodes. 

 Για το Χριστουγεννιάτικο ωράριο των κρεοπωλείων στην Περιφέρεια Αττικής.  

 Για το νέο site grillmagazine.gr του περιοδικού «GRILL». 

 Για την δημιουργία του Κέντρου γνώσεων για την απάτη στον τομέα των τροφίμων, από την 

Ε.Ε.  

β) Κοινοποιήσεις :  

 Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.1000/0022 έγγραφο του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών 

υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στην Βουδαπέστη για τις δυνατότητες εξαγωγής 

ελληνικών πουλερικών. 

 Το μηνιαίο Δελτίο «Οικονομία & Εμπόριο στην Ουγγαρία» που επιμελείται το Γραφείο 

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βουδαπέστη. 

 Η ανακοίνωση του Γραφείου ΟΕΥ Σεούλ για επιχειρηματική αποστολή του κοινοτικού 

προγράμματος Gateway to Korea για τον κλάδο των τροφίμων βιολογικής καλλιέργειας. 

 Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.2200/0143/4.3.2017 έγγραφο του γραφείου Οικονομικών και 

Εμπορικών υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στην Βουδαπέστη. 

 Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.2270/ΑΣ 224/12.4.2017 έγγραφο του γραφείου Οικονομικών και 

Εμπορικών υποθέσεων Παρισίων, αναφορικά με κρούσματα απάτης στη γαλλική αγορά με 

θύματα ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες. 

 Το Ενημερωτικό Δελτίο «Γνους Πράττε» (Αύγουστος 2017). 

 Το Ενημερωτικό Δελτίο «Οικονομία και Εμπόριο στην Ουγγαρία»  (Μάιος – Ιούλιος 2017). 

 Το δελτίο του ΣΕΒ για την Ελληνική Οικονομία (5.10.2017). 

 Το δελτίο τύπου της GS1 Association – Greece με θέμα «Η σύγχρονη εποχή της 

κωδικοποίησης». 

 Το Ενημερωτικό Δελτίο «Οικονομία και Εμπόριο στην Ουγγαρία» (Αύγουστος – Σεπτέμβριος 

2017). 

 Το «Members Activities Newsletter» του Ελληνοαραβικού Επιμελητηρίου. 
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 Το Ενημερωτικό Δελτίο «Γνους Πράττε» (Οκτώβριος 2017). 

 Το Newsletter του Οργανισμού Enterprise Greece (Οκτώβριος 2017). 

γ) Από το site www.fqt-consulting.gr του Επιστημονικού μας συνεργάτη, Μέλους της ΣΕΤΕ/ΣΕΒΕΚ, 

δρ. Χημικού Βασ. Τσουκαλά, κοινοποιήθηκαν στα Μέλη μας, τα παρακάτω αξιόλογα άρθρα : 

 Υποχρεωτική πλέον η διατροφική επισήμανση στα προσυσκευασμένα τρόφιμα.  Κανόνες 

εφαρμογής και διατροφικών ισχυρισμών. 

 Σύγχρονες και Αναδυόμενες προκλήσεις της ασφάλειας τροφίμων ζωικής προέλευσης. 

 Ασφαλή τα επίπεδα για τα πρόσθετα νιτρώδη και νιτρικά   στα τρόφιμα επιβεβαιώνει η 

EFSA. 

 Ακρυλαμίδιο, νευροτοξική και δυνητικά καρκινογόνος χημική ένωση σε τρόφιμα. 

Κανονιστικές ρυθμίσεις μέχρι το 2018, ανώτατα όρια ή στρατηγικές μείωσης (;). 

 EFSA - Νισίνη (Ε 234)- Ασφάλεια  ως πρόσθετο - τοξικολογικά δεδομένα -  προτεινόμενη 

επέκταση   χρήσης σε προϊόντα κρέατος θερμικής επεξεργασίας και σε τυριά χωρίς 

ωρίμαση. 

δ) Ενώ από την Τριμηνιαία έκδοση «ΔΗΜΗΤΡΑ» του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, 

κοινοποιήθηκαν στα μέλη μας τα παρακάτω άρθρα :  

 «Απάκι – τοπικό παραδοσιακό προϊόν της Κρήτης», της Δρ. Αγάπης Ι. Δουλγεράκη (Δόκιμη 

Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών προϊόντων). 

 «Παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων κρέατος υψηλής προστιθέμενης αξίας με τη χρήση 

νέων φυσικών αντιμικροβιακών συστημάτων», της Δρ. Ανθούλας Α. Αργύρη (Ερευνήτρια 

Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων). 
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5.  

5.1. Ανασκόπηση έτους 2017 

Ανάμεσα στα σημαντικότερα γεγονότα που σηματοδότησαν το 2017, μπορούμε να διακρίνουμε :  

 Τη μη χρήση φωσφορικών στο χοιρινό Γύρο.  

 Την προετοιμασία κατάθεσης φακέλου αναγνώρισης του Γύρου.  

 Την έγκριση του προγράμματος ενημέρωσης, κατάρτισης, πιστοποίησης εργαζομένων στον 

τομέα. 

 Την ένταξη και των αλλαντικών στα νωπά και ευπαθή προϊόντα του Ν. 4492/2017 για την 

επίσπευση των πληρωμών. 

 Την συνεχώς αυξανόμενη καταξίωση του Συνδέσμου μας στις Κρατικές Υπηρεσίες και 

Οργανισμούς (ΕΦΕΤ, ΕΛΟΓΑΚ, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ.Χ.Κ.).  

 Την αποτελεσματική παρέμβασή μας κατά τη διαμόρφωση των αλλαγών που συντελούνται 

σε Εθνικό ή Κοινοτικό επίπεδο και την ενημέρωση των Επιχειρήσεων Μελών μας επ΄ αυτών. 

 Το πολύπλευρο και δημιουργικό έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τεχνικών 

Εμπειρογνωμόνων (ΣΕΤΕ). 

 Την εκπροσώπησή μας σε εκδηλώσεις, ημερίδες κλπ.  

 Τη διαρκή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μελών μας, μέσω του Newsletter μας, για 

κάθε νομοθετική ρύθμιση, εθνική, κοινοτική, διεθνή κλπ. θέματα. 

 Τη διαρκή υποστήριξη του ΣΕΒΕΚ στα προβλήματα που κατά διαστήματα απασχόλησαν τις 

επιχειρήσεις Μέλη μας.  

Πιστεύουμε ότι η παρακολούθηση, ενημέρωση και διεκδίκηση των θεμάτων του κλάδου μας 

πραγματοποιήθηκε και κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου στον παρόντα απολογισμό 

διαστήματος, από ικανοποιητική έως άψογη. 

Ο παρόν απολογισμός της έντονης δράσης και παρουσίας μας, καταγράφει τις ενέργειες που 

πραγματοποιήθηκαν και επιβεβαιώνει ότι κι αυτή τη χρονιά ο ΣΕΒΕΚ, παρά τις όποιες δυσκολίες, 

ανταποκρίθηκε στον καταστατικό του ρόλο, την αποστολή και τις επιδιώξεις του. 

5.2. Εκκρεμή θέματα 

Όπως είναι φυσικό, οι εκκρεμότητες και τα προβλήματα δεν μπόρεσαν να λυθούν όλα.  

Κάποιοι από τους στόχους μας επιτεύχθηκαν, υπάρχουν όμως πολλά και σοβαρά θέματα άλυτα, 

όπως η ειδική εισφορά κρέατος, άλλα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η κατοχύρωση του 

ελληνικού γύρου, ενώ συνεχώς παρουσιάζονται νέα προβλήματα, τα οποία απαιτούν την προσοχή 

και το ενδιαφέρον όλων μας. 

Προβλέπεται ότι ορισμένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν το τρέχον έτος 2018 είναι τα 

εξής :  
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 Η αξιοποίηση των Κοινοτικών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων για την προβολή – 

προώθηση των κλαδικών μας προϊόντων. 

 Η υλοποίηση του Προγράμματος Κατάρτισης και Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων 

Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα. 

 Η κατοχύρωση του Ελληνικού Γύρου.  

 Η παρακολούθηση της υπό εξέλιξη Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας. 

 Η παρακολούθηση των διεργασιών της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος. 

 Η προσέλκυση νέων Μελών στον ΣΕΒΕΚ. 

 Η υποστήριξη και συνέχιση του έργου της Σ.Ε.Τ.Ε., μέσα από τον προγραμματισμό και τους 

στόχους που κάθε φορά θέτει, μετά από αντίστοιχη έγκριση του Δ.Σ. μας. 

 Επαφές με δημοσιογράφους, συνεντεύξεις τύπου με σκοπό την παρουσίαση των στόχων του 

Συνδέσμου αλλά και την προσέγγιση των επίκαιρων προβλημάτων μας. 

 Η διοργάνωση ανοικτών ημερίδων για επίκαιρα θέματα για την καλύτερη δυνατή 

ενημέρωση όλων των ασχολούμενων με τον τομέα. 

Έχοντας ως βασικό μας στόχο την υποστήριξη όλων των Επιχειρήσεων – Μελών μας μικρών, 

μικρομεσαίων και μεγάλων, θα προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε και να διευθετήσουμε με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όλα τα ανωτέρω θέματα και όσα θέματα στην πορεία 

παρουσιασθούν, υπό το συντονισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από τις 

σημερινές μας αρχαιρεσίες και πάντα με την βοήθεια των μελών μας. 

5.3. Επίλογος 

Το 2017 ήταν μία ακόμα δύσκολη για όλους χρονιά και μάλλον, το ίδιο δύσκολο θα είναι και το 

τρέχον έτος 2018.  

Ήταν όμως και μία χρονιά ορόσημο για τον ΣΕΒΕΚ, ο οποίος συμπλήρωσε τα 40 χρόνια λειτουργίας 

του, από την ίδρυσή του στις 10/9/1977, ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος. 

Ο ΣΕΒΕΚ, στα 40 χρόνια δράσης του, έχει να επιδείξει ένα σημαντικό και καθοριστικό έργο στα 

δρώμενα του τομέα μας. Με την συμμετοχή του και τις παρεμβάσεις του στα εθνικά και διεθνή 

θεσμικά όργανα, υπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον βασικό του στόχο που είναι όλα 

αυτά τα χρόνια η προάσπιση και η προώθηση των συμφερόντων των Επιχειρήσεων Μελών του. 

Δυστυχώς όμως, μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων του κλάδου μας δεν αξιολογούν και δεν 

αξιοποιούν σωστά τις υπηρεσίες του ΣΕΒΕΚ και είναι λυπηρό το γεγονός, η αναγκαιότητα 

παρουσίας του Συνδέσμου μας να γίνεται αντιληπτή μόνο όταν αυτές χρειάζονται την αρωγή του.  

Προς τούτο καλούμε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του 

Συνδέσμου μας, απαντώντας στο ερώτημα «Γιατί να γίνω μέλος του ΣΕΒΕΚ» :  

… Γιατί έχεις  

 πολλά πλεονεκτήματα 

 στοχευόμενες υπηρεσίες 

 σημαντικούς λόγους 
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 προστιθέμενη αξία και 

 μόνο όφελος !  

… Γιατί  

 Ο ΣΕΒΕΚ είναι πάντα κοντά στα Μέλη του   

… Γιατί  

 Συλλογικά πετυχαίνουμε περισσότερα ! 

… Γιατί  θα είσαι Μέλος στην Πρώτη Εθνική Επαγγελματική Οργάνωση του τομέα η οποία :  

 Συμμετέχει σαν βασικός φορέας στον διαρκή διάλογο με τις Κρατικές Αρχές (ΕΦΕΤ, ΥΠΑΑΤ, 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κλπ.) προωθώντας τεκμηριωμένες θέσεις και πολιτικές για την ανάπτυξη 

του τομέα και την πρόοδο των εμπλεκόμενων με τα προϊόντα μας διακινητών. 

 Συμμετέχει θεσμικά σε Επιτροπές και Όργανα που συνδιαμορφώνουν αποφάσεις και 

οριστικοποιούν νομοθετικό έργο. 

 Υποστηρίζει προτάσεις και θέσεις για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, την 

οικονομική τους ανάπτυξη, την διεύρυνση της αποσχόλησης κλπ. 

 Είναι ιδρυτικό μέλος της συλλογικής εκπροσώπησης του τομέα, της Εθνικής 

Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ). 

 Πρωτοστατεί σε διεκδικήσεις και ενέργειες βελτίωσης του πλαισίου υγιούς 

επιχειρηματικότητας και των όρων ανταγωνισμού. 

… Γιατί θα είσαι Μέλος στην Οργάνωση που Εκπροσωπεί και Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις του τομέα 

κρέατος η οποία :  

 Παρέχει διαρκή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για κάθε νομοθετική ρύθμιση, εθνική, 

κοινοτική και διεθνή. 

 Παρεμβαίνει και ασκεί επιρροή στην τελική διαμόρφωση των ρυθμίσεων. 

 Παρακολουθεί,  γνωμοδοτεί και ενημερώνει για θέματα τεχνικά, ποιότητας, εξαγωγών, 

έρευνας, ανταγωνισμού, φορολογικά, εργατικά,  κλπ. 

 Σου δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής (και συμμετοχής των αρμοδίων ανά θέμα συνεργατών 

σου) σε Επιτροπές και Ομάδες εργασίας (Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων, Μάρκετινγκ, 

Εξαγωγών) όπου ενημερώνεσαι για αναγκαίες βελτιώσεις της επιχείρησής σου. 

… Γιατί θα είσαι Μέλος σε ένα Σύνδεσμο ΓΝΩΣΗΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ο οποίος  : 

 Ενημερώνει για κάθε εξέλιξη που αφορά τα προϊόντα και τις επιχειρήσεις του κλάδου 

μεταποίησης και του τομέα κρέατος. 

 Συμβουλεύει τα στελέχη της εταιρείας σου για κάθε ειδικό θέμα που τα απασχολεί. 

 Δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στη βιβλιοθήκη μελετών και άρθρων που προβάλουν τα 

προϊόντα του κλάδου. 

 Πληροφορεί για τα εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα επενδύσεων, ανάπτυξης, προβολής 

και προώθησης κλπ. 

 Εξασφαλίζει συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια.  
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… Γιατί θα είσαι Μέλος στο κυριότερο ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΦΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, το οποίο  :  

 Διευκολύνει την επαφή σου με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, ειδικούς εμπειρογνώμονες, 

γνώστες, διαμορφωτές της κοινής γνώμης κλπ. 

 Εξασφαλίζει την συμμετοχή και προβολή σου μέσα από εμπορικές – κλαδικές εκθέσεις. 

 Δημιουργεί επαφές για σύναψη συμφωνιών, επενδύσεων κλπ. 

 Συμβάλλει στην μείωση των αντικινήτρων και εμποδίων στο επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Και τέλος  

Γιατί στο Διεθνές & Ανταγωνιστικό περιβάλλον που ασκούμε επιχειρηματικότητα, 

ΜΟΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ 

είναι ισχυρές & αντιμετωπίζουν τα κοινά θέματα αποτελεσματικότερα !!! 

 

Τελειώνοντας, να ευχαριστήσουμε το Δ.Σ. του ΣΕΒΕΚ και το προσωπικό για το έργο που 

προσέφεραν και αυτή τη χρονιά στο κοινό μας σκοπό, αλλά και τα Μέλη μας για την συνεισφορά 

τους στον κοινό μας αγώνα.  

Ο πρώτος λόγος ανήκει στα Μέλη μας και αναμένουμε μέσα από την έκφραση των απόψεων και 

προτάσεων καθώς και μέσα από τον διάλογο που θα ακολουθήσει να προκύψουν οι καλύτερες 

δυνατές αποφάσεις για το μέλλον των επιχειρήσεών μας και του κλάδου μας.  

 

 

 

 

 


