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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. Εμμανουήλ Δομαζάκη 

 Απολογισμός Δράσης και Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2018. 

3.  Ομιλία Ταμία κ. Γεώργιου Γιατράκου 

 Ετήσιος οικονομικός απολογισμός για την οικονομική χρήση 2018. 

4. Παρατηρήσεις μελών για τον ετήσιο απολογισμό 2018. 

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 2019. 

9. Παρατηρήσεις Μελών επί του προτεινόμενου προϋπολογισμού 2019 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. 
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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 2018.    

Μία, ακόμη δύσκολη χρονιά, 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 2018 (28.3.2018) και του 

έτους 2019, 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 

24/11/2019.  

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.  

 

2.1. Προφίλ 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος / ΣΕΒΕΚ είναι 

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

διασφάλιση των συμφερόντων και την επίλυση των κλαδικών προβλημάτων 

των επιχειρήσεων / μελών του.   

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

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΩΝ’’ εκπροσωπούσε συλλογικά τις επιχειρήσεις αλλαντοποιίας και επεξεργασίας 

κρέατος που νόμιμα λειτουργούσαν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή.  

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

επωνυμία του Συνδέσμου άλλαξε σε ‘‘ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ’’ 

με το διακριτικό τίτλο ΣΕΒΕΚ όπως μέχρι σήμερα παραμένει. 

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

PROCESSING INDUSTRIES’’ – S.E.V.E.K. 

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

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

λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή. 

Σε όλα τα χρόνια της 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.  

2.2. Σκοποί 

Το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας του ΣΕΒΕΚ περιλαμβάνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων 

με στόχο :  

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

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

βιομηχανίας της αλλαντοποιίας και της επεξεργασίας κρέατος και την καλλιέργεια της εμπιστοσύνης 

του καταναλωτικού κοινού προς το είδος αυτό της τροφής. 

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

εμπορικό κόσμο και τις Κρατικές Αρχές. 

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

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

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

θεμάτων και προβλημάτων των Μελών του. 

Η υλοποίηση των στόχων του ΣΕΒΕΚ επιτυγχάνεται με κάθε νόμιμο και πρόσφoρο μέσο, και σύμφωνα με τις 

αποφάσεις του 7μελές Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εκλέγεται ανά τριετία από την Γενική Συνέλευση για 

να διοικεί τον Σύνδεσμο. 
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Η υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τις επιστημονικές και διοικητικές 

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

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

εφαρμογή των βέλτιστων αποδεκτών λύσεων.  

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

κοινά προβλήματα.  

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

όχι την αντιπαράθεση.   

2.3. Οργανωτική δομή – Πρόσωπα  

2.3.1. 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.  

2.3.2.  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.  

Μέχρι 28/3/2018, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η επόμενη :  

Πρόεδρος Αλέξιος Υφαντής Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Δομαζάκης CRETA FARM SA 

Γεν. Γραμματέας Δέσποινα Μπακιρλή  Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Στυλιανός Σκαρίμπας ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ        
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Ταμίας Γεώργιος Γιατράκος  Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ 

Αναπλ. Ταμίας Ευάγγελος Δημητρίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ 

 

Στις 28/3/2018, 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 3/2018 έως 3/2021 οι παρακάτω 

:  

Πρόεδρος Εμμανουήλ Δομαζάκης CRETA FARMS SA 

Αντιπρόεδρος Στυλιανός Σκαρίμπας ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ 

Γεν. Γραμματέας Δέσποινα Μπακιρλή Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Ανδρέας Δημητρίου ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ ΑΕ 

Ταμίας Γεώργιος Γιατράκος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ 

Αναπλ. Ταμίας Ευάγγελος Δημητρίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ 

Μέλος Μαριάννα Δημέλη ΒΙΚΡΕ ΑΕ 

 

Επίσης, η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη της τις αναγνωρισμένες από όλους τους συναδέλφους, 

παραχθείσες εξαιρετικές υπηρεσίες και προσφορά του κ. Αλέξιου Υφαντή προς τον Σύνδεσμο αλλά και 

γενικότερα την πολυετή και πολύτιμη προσφορά και συμβολή του στον κλάδο της αλλαντοβιομηχανίας, 

αποφάσισε ομόφωνα την ανακήρυξή του σε επίτιμο Πρόεδρο του ΣΕΒΕΚ.  

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

απολογισμό και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις.  

2.3.3. 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 19 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 

 

 

 

 
ΣΣ  ΕΕ  

ΕΕ  ΤΤ  
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ενημέρωση προς τα μέλη και ιδιαίτερα σε εκείνα που δεν διαθέτουν ανάλογο μηχανισμό, διευκολύνοντας 

την διαμόρφωση αντικειμενικών και τεκμηριωμένων θέσεων. 

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 2018, εξετάζοντας σημαντικά και επίκαιρα θέματα μεταξύ των οποίων :  

 Δειγματοληψία και έκδοσης δελτίων τύπου που αφορά σε τρόφιμα επιμολυσμένα με σαλμονέλα. 

 Χρήση αλλεργιογόνων συστατικών και επισήμανσή τους. 

 Επισήμανση  1ης ημερομηνίας κατάψυξης . 

 Καν. 775/2018 σχετικά με την ένδειξη της χώρα καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του 

πρωταρχικού συστατικού ενός τροφίμου (έναρξη ισχύος από 1/4/2020). 

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. 

           2.3.4.  Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος 

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, 2019, ο ΣΕΒΕΚ προχώρησε στην σύσταση του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΚΡΕΑΤΟΣ – Ι.Π.Κ. Μια πρωτοβουλία η οποία επί σειρά ετών απουσίαζε από τον τομέα μας και φιλοδοξεί να 

ενώσει την επιστήμη (ακαδημαϊκούς κλπ.), τους κρατικούς φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα του 

κλάδου επεξεργασίας κρέατος, να λειτουργεί ως κέντρο διά βίου μάθησης καθώς και ως κέντρο έρευνας, 

ανάπτυξης και τεχνολογικής παρακολούθησης των κλαδικών θεμάτων, βρίσκεται ήδη στα πρώτα στάδια 

λειτουργίας του.  
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Η πρώτη ιδρυτική συνάντηση των 

εμπειρογνωμόνων του τομέα κρέατος που 

ενστερνίστηκαν την αναγκαιότητα του 

νεοϊδρυθέντος, με πρωτοβουλία του ΣΕΒΕΚ, 

Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος - ΙΠΚ,  

πραγματοποιήθηκε στις 18 

Απριλίου 2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του ΣΕΒΕΚ, και τίμησαν με την παρουσία τους 

καθηγητές Πανεπιστημίων, στελέχη 

επιχειρήσεων του κλάδου μεταποίησης 

κρέατος, χημικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, 

κτηνίατροι καθώς και δημοσιογράφοι του συνόλου του κλαδικού τύπου. 

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, παρουσία και του Προέδρου της ΠΕΤΕΤ κ. Γιάννη Σμαρνάκη, 

επισφραγίσθηκε η συνεργασία της Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων με το ΙΠΚ και η υλοποίηση δράσεων 

κοινού ενδιαφέροντος. Ανάλογη συνεργασία επισφραγίσθηκε και με την  ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΠΡΙΓΑΔΑ. 

Μεταξύ των θεμάτων τα οποία αναδείχθηκαν στην ιδρυτική συνάντηση, περιλαμβάνονται τα εξής: 

 ανάγκη δημιουργίας βάσης δεδομένων με όλους όσους ασχολούνται στον τομέα, την καταγραφή 

των ερευνητικών τους δημοσιεύσεων, μελετών, άρθρων κλπ., 

 καταγραφή όλων των επιχειρήσεων, φορέων, συλλογικών σχημάτων, προμηθευτριών εταιριών κλπ, 

για τα προϊόντα, τις πρώτες και δευτερεύουσες ύλες του κλάδου, 

 σύνταξη και προβολή επιστημονικώς τεκμηριωμένων άρθρων σχετικά με την διαθρεπτική αξία του 

κρέατος και τις αλήθειες που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για τα προϊόντα του, 

 καταγραφή και περαιτέρω μελέτη όλων των παραδοσιακών προϊόντων κρέατος και των προϊόντων 

με βάση το κρέας, 

 προγραμματισμός κύκλου ενημερωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων,  

 διεύρυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους ελεγκτικούς φορείς και τις συναρμόδιες 

δημόσιες υπηρεσίες, 

 συνεργασία με συλλογικά σχήματα γαστρονομίας και μαγείρων, αξιοποίηση εκπομπών μαγειρικής 

κλπ., 

 παρακολούθηση θεμάτων ασφάλειας εργαζομένων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

υποπροϊόντων, 

 ενημέρωση νεανικού κοινού, σχολείων, καταναλωτικών οργανώσεων, κλπ. μεταξύ των άλλων και για 

την γνώση της ορθής διαχείρισης των προϊόντων κρέατος, 

 συνεργασία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 

 εξέταση ενδεχόμενης δημιουργίας μιας νομικής υπόστασης για το ΙΠΚ. 

Πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ομόφωνα οι παρόντες συγκρότησαν Συντονιστική Επιτροπή. 

Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής προτάθηκε και ανέλαβε, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κτηνιατρικής 

Ακαδημίας τ. καθ. Απόστολος Ράντσιος και Αντιπρόεδρος ο Δρ. Στ. Σκαρίμπας. 

Μέλη της Επιτροπής αποτελούν επίσης μεταξύ άλλων, οι καθηγητές (με αλφαβητική σειρά) κ.κ. Ι. 

Αμβροσιάδης, Ν. Θωμαΐδης, Γ. Μπόσκου, Γ. Νυχάς, Σπ. Ραμαντάνης & Ν. Σολωμάκος, οι εμπειρότατοι 
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τεχνοκράτες κ. κ. Α. Αλυσανδράκης & Β. Τσουκαλάς καθώς και τα στελέχη επιχειρήσεων κυρίες Γ. 

Γιαννοπούλου, Ε. Μπαρκονίκου, Π. Σεφέρη & Μ. Τσάκωνα. 

Το Ι.Π.Κ. λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα του ΣΕΒΕΚ, με τη φιλοδοξία να καλύψει το κενό που υπήρχε 

στην διαρκή έρευνα και ενημέρωση της Πολιτείας, του συνόλου των εμπλεκομένων αλλά και των 

καταναλωτών,  για τα θέματα που απασχολούν καθημερινά την μεταποίηση και τα προϊόντα κρέατος. 

Ειδικότερα το Ι.Π.Κ. φιλοδοξεί: 

 να ενώσει την επιστήμη και τους κρατικούς φορείς, με την επιχειρηματική κοινότητα του κλάδου 

επεξεργασίας κρέατος και του ευρύτερου τομέα κρέατος,  

 να λειτουργεί ως κέντρο δια βίου μάθησης, 

 να λειτουργεί ως κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογικής παρακολούθησης των θεμάτων που 

απασχολούν τις επιχειρήσεις που το στηρίζουν. 

Ι.Π.Κ. Σκοποί και στόχοι 

Μεταξύ των σκοπών και στόχων του ΙΠΚ περιλαμβάνονται:   

 η ανάδειξη των προϊόντων με βάση το κρέας και τα παρασκευάσματα κρέατος,  

 η συμβολή τους στη Γαστρονομία, τη μαγειρική, τη μαζική εστίαση και τον τουρισμό, 

 η ανάδειξη της ιδιαίτερης κληρονομιάς των παραδοσιακών εθνικών προϊόντων του κλάδου,  

 η ανάδειξη και προβολή της τοπικής διατροφής περιοχών της χώρας μας, του πλούτου των πρώτων 

υλών, αλλά και της γνώσης που έχει δημιουργηθεί από την εμπειρία ετών στην μεταποιητική 

Βιομηχανία,  

 η επιμόρφωση - εκπαίδευση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, των στελεχών των επιχειρήσεων 

του τομέα, αλλά και όλων των ενδιαφερομένων από το χώρο του λιανεμπορίου, των κρεοπωλών, 

των chefs, του τουρισμού κλπ. 

 η ερμηνεία και η εκλαΐκευση των κοινοτικών κανονισμών, προκειμένου να αποφεύγονται 

παρερμηνείες, 

 η συνεργασία με τις δημόσιες και ιδιωτικές σχολές κρέατος, 

  η επαφή και συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα και φορείς του εξωτερικού, 

 ο συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων με αναθέσεις σε εξειδικευμένα επιστημονικά κέντρα,  

 η διοργάνωση επιμορφωτικών - ενημερωτικών σεμιναρίων, τα οποία θα στοχεύουν στον 

εμπλουτισμό γνώσεων και την πληρέστερη κατάρτιση επαγγελματιών του κλάδου, 

 η πρακτική εξάσκηση σε πιλοτικά εργαστήρια πανεπιστημιακών σχολών, 

 η τεχνολογική υποστήριξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα, οι οποίες δεν διαθέτουν δικά 

τους τμήματα R&D και επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη. 

Ι.Π.Κ. Η αναγκαιότητα 

Η ανάπτυξη και η ευημερία της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας τα επόμενα χρόνια απαιτούν τον 

μετασχηματισμό πολλών υφιστάμενων δομών και την εξέλιξη της νοοτροπίας με προσανατολισμό σε πιο 

δημιουργικούς τρόπους παραγωγής, εργασίας και συνεργασίας κράτους, επιστημονικής κοινότητας και 

επιχειρήσεων. Σε αυτήν τη διαδικασία μετεξέλιξης, εκτιμάται ότι το Ι.Π.Κ. μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο.  
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Σε ποιους απευθύνεται 

Οι δράσεις του Ι.Π.Κ., απευθύνονται σε όλα τα στελέχη του κλάδου, ανεξάρτητα από την θέση και το 

επίπεδο ιεραρχίας και περιλαμβάνουν : 

 ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα, 

 διάλογο μεταξύ ακαδημαϊκών, ελεγκτικών οργάνων και στελεχών επιχειρήσεων,  

 ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις, 

 ετήσιο συνέδριο για τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές της παραγωγικής διαδικασίας, σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο.  

Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Ι.Π.Κ. θα διαχέει στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα,  νέες ιδέες, 

τάσεις και πρακτικές σχετικά με τα θέματα του κλάδου. 

Η ερευνητική δραστηριότητα του Ι.Π.Κ. 

Το ΙΠΚ, σταδιακά θα προσφέρει:  

 βασική ενημέρωση διεθνούς επιπέδου για τα θέματα που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις του κλάδου, 

 εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με τις πρακτικές και προκλήσεις της μεταποίησης, στις επιχειρήσεις 

του κλάδου, 

 ενημέρωση για τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες, 

 εκπαίδευση στελεχών, 

 υπεύθυνη ενημέρωση καταναλωτών. 

Το Ι.Π.Κ. δεν θα εμπλέκεται σε θέματα τα οποία απασχολούν τα ερευνητικά κέντρα του κράτους, καθώς και 

τα τμήματα R & D των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Ιδιαίτερα θετική είναι η μέχρι σήμερα ανταπόκριση που σημειώθηκε από εμπλεκόμενους με τον τομέα 

κρέατος (ακαδημαϊκών, επιστημόνων, τεχνοκρατών, στελεχών επιχειρήσεων κλπ.), γεγονός το οποίο μας 

ενθαρρύνει για την συνέχιση της σχετικής πρωτοβουλίας, την στιγμή κατά την οποία μόνο όφελος 

επικοινωνιακό και θετικό οικονομικό αποτέλεσμα δημιουργεί. 

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 3 συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΙΠΚ (18.4.2019, 16.5.2019, 19.9.2019) 

και σύντομα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε το πρώτο του έργο 

 2.3.5. 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    

2.3.6. 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 
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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. 

2.3.7. 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. 

2.3.8. 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. 

2.3.9. 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. 

2.4. 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 2018. 

Απόρροια του παραπάνω στόχου ήταν η εγγραφή κατά την τελευταία περίοδο 10 νέων επιχειρήσεων στον 

ΣΕΒΕΚ.  

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις επιχειρήσεις  : 

 ΑΦΟΙ Π. & Α. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΙ 

 ΑΡΙΣΤΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 

 ΑΥΦΑΝΤΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ 

 ΒΙΚΡΕ ΑΕ - ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

 ΜΑΚΑΛ - Κ. ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 

 MEATKA AE 

 ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ  

 BELLE MEAT EPE 

 TOP MEAT M. EΠΕ 

 Β. ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ ΑΒΕΕ 

Η προσέλκυση νέων Μελών, 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.  
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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. 

2.5. 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 2018 ήταν το ΥπΑΑΤ και ο 

ΕΦΕΤ. 

Συγκεκριμένα :  

Ι. Στις 3/12/2018, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Συνδέσμου μας (Πρόεδρος Εμ. 

Δομαζάκης, Αντιπρόεδρος Στ. Σκαρίμπας, Εντεταλμένος Σύμβουλος Γ. Οικονόμου) με τον κ. Φάνη 

Γεωργόπουλο (σύμβουλο του τέως ΥπΑΑΤ κ. Στ. Αραχωβίτη). 

Η συνάντηση είχε προγραμματισθεί με τον τέως Υπουργό κ. Σταύρο Αραχωβίτη, ο οποίος λόγω έκτακτων 

υποχρεώσεών του στην επαρχία, δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί. 

Στον Σύμβουλο του Υπουργού τέθηκαν τα πιο κάτω θέματα :  

 Εφαρμογή του Ν. 4492/2017 για την εξόφληση των τιμολογίων νωπών ή ευπαθών προϊόντων, 

εντός 60 ημερών με παράλληλη ένταξη και των παρασκευασμάτων κρέατος. 

 Παρασκευή και διακίνηση νωπού γύρου και οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία. 

 Υποχρεωτική επισήμανση και αυστηροί έλεγχοι στα διακινούμενα προς σημεία μαζικής εστίασης 

παρασκευάσματα κρέατος. 

 Συντονισμός των ελέγχων ποιότητας από μία κρατική αρχή και όχι αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων 

από ΕΦΕΤ, Κτηνιατρικές υπηρεσίες, Αγορανομικές υπηρεσίες, Περιφέρειες κλπ.   

 Τροποποίηση Π.Δ. 40/1977 για τις Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις των προϊόντων ζωικής 

προέλευσης. 

 Αναγνώριση «Ελληνικού γύρου» και «σουβλάκι» ως Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα 

(ΕΠΙΠ) ή και ΠΓΕ. 

 Κατάργηση της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛΟΓΑΚ – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ποσοστού 0,2% ανά κιλό 

εγχωρίου και εισαγόμενου κρέατος, δεδομένου ότι η εν λόγω εισφορά δεν ενισχύει τους ήδη 

υφιστάμενους ελέγχους από τις επίσημες υπηρεσίες ελέγχου του Κράτους για το κρέας και τα 

πουλερικά. 

 

ΙΙ. Επίσημη συνάντηση με τον νέο  Υπουργό ΑΑΤ κ. Μάκη Βορίδη είχε αντιπροσωπεία του Συνδέσμου, 

αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο  κ. Στέλιο Σκαρίμπα, τα Μέλη κα Αγγελική Οικονόμου και κ. Γεώργιο 
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Γιατράκο, και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Γιώργο Οικονόμου, την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019.  Κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του ΣΕΒΕΚ ενημέρωσαν τον Υπουργό για όλα τα θέματα 

που απασχολούν τις επιχειρήσεις παρασκευασμάτων κρέατος και των προϊόντων με βάση το κρέας. 

Ειδικότερα η συζήτηση επικεντρώθηκε στα εξής: 

 Εφαρμογή του Ν. 4492/17 για την εξόφληση από το λιανεμπόριο, των τιμολογίων ευπαθών 

προϊόντων εντός 60 ημερών και παράλληλη ένταξη στην εν λόγω διάταξη και των παρασκευασμάτων 

κρέατος (εκτός των αλλαντικών που ήδη έχουν ενταχθεί). Ο Υπουργός ενημερώθηκε ότι η εν λόγω 

ρύθμιση, που αποτελεί εφαρμογή ενωσιακής νομοθεσίας, δεν έχει μέχρι στιγμής πρακτική εφαρμογή. 

Ο κος Βορίδης επιφυλάχτηκε επί του θέματος, προκειμένου να μελετηθεί τόσο η μέχρι σήμερα πορεία 

του, σε συνδυασμό με την συναρμοδιότητα με τα Υπουργεία Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΥπΑΑΤ, 

Οικονομικών, Εσωτερικών κλπ, καθώς και η πτυχή πιθανών εναρμονισμένων πρακτικών. 
 

 Λήψη μέτρων κατά της παρασκευής & διακίνησης νωπού γύρου προς αποφυγή κινδύνων για την 

δημόσια υγεία. Το ΥπΑΑΤ θα επαναφέρει το θέμα μετά τον ορισμό νέου Προεδρείου στον ΕΦΕΤ. 
 

 Υποχρεωτική επισήμανση και αυστηροί έλεγχοι στα διακινούμενα στην μαζική εστίαση προϊόντα 

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

αρμοδιοτήτων από ΕΦΕΤ, Κτηνιατρικές υπηρεσίες, Αγορανομικές υπηρεσίες, Περιφέρειες κλπ. Η εν 

λόγω πρόταση βρήκε συνολικά σύμφωνο τον Υπουργό. Αναμένεται να δοθεί προτεραιότητα στους 

ελέγχους του ΕΦΕΤ για την πάταξη των φαινομένων του αθέμιτου ανταγωνισμού.   
 

 Κατάργηση της, υπέρ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ειδικής εισφοράς 0,2% ανά κιλό κρέατος, δεδομένου ότι δεν 

περιλαμβάνει καμία ανταποδοτικότητα προς τον τομέα. Από την πλευρά του Υπουργού εκφράσθηκε η 

γενική αρχή την οποία πρεσβεύει η παρούσα διακυβέρνηση, για κατάργηση κάθε πρόσθετου 

διοικητικού βάρους.  Ωστόσο επιφυλάχθηκε προκειμένου να διερευνήσει όλο το καθεστώς, καθώς και 

τις όποιες ανταποδοτικές δράσεις έχει, έως σήμερα, καλύψει. 
 

 Τροποποίηση Π.Δ. 40/1977 για τις Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις των προϊόντων ζωικής προέλευσης για 

την άδεια καταλληλότητας των οχημάτων μεταφοράς κρεάτων και επανέλεγχός τους κάθε 3 ή 5 έτη. 

Το συγκεκριμένο θέμα είναι καθαρά τεχνικής φύσης και θα ασχοληθεί άμεσα η αρμόδια Διεύθυνση 

του ΥπΑΑΤ. 

 Υποβολή του φακέλου ΕΠΙΠ «Ελληνικός γύρος» στην Commission. Παρουσιάσθηκε αναλυτικά στον 

Υπουργό το ιστορικό της μέχρι σήμερα πορείας του θέματος και η προβλεπόμενη εξέλιξή του μετά και 

την πρόσφατη νομική απόρριψη των δύο ενστάσεων που είχαν κατατεθεί. Παρουσιάσθηκαν επίσης οι 

ευκαιρίες που θα δημιουργήσει η εν λόγω (τελική και από πλευράς Ε.Ε) έγκριση του φακέλου στην 

εξωστρέφεια του κλάδου μεταποίησης με προοπτικές διεύρυνσης των εξαγωγών στην ευρωπαϊκή και 

παγκόσμια αγορά και στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα χοιρείου κρέατος. Ο κος Βορίδης 

εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για μια λεπτομερή ενημέρωσή του, εξετάζοντας μεταξύ των 

άλλων και τις νομικές πτυχές του θέματος.  

ΙΙΙ. Στις 6.2.2018, συμμετείχε στην ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο τέως Πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Ι. 

Τσιάλτας, 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), για το θέμα του μικροβίου salmonella spp σε παρασκευάσματα κρέατος. 

IV. Στις 7.6.2019, πραγματοποιήθηκε σε κλίμα κατανόησης και συνεργασίας, η εθιμοτυπική συνάντηση 

γνωριμίας αντιπροσωπείας του Συνδέσμου μας (κες Δ. Μπακιρλή, Αγγ. Οικονόμου, κ.κ. Στ. Σκαρίμπας, Γ. 

Γιατράκος, Γ. Οικονόμου) με το νέο Προεδρείο του ΕΦΕΤ (Πρόεδρος κ. Πολ. Πολυχρονίου, Διον. Βλάχος, 

Θεοφ. Γεωργόπουλος).  
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Στην συνάντηση παρευρέθηκαν και αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του φορέα. 

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τρέχοντα προβλήματα και εκκρεμή θέματα, όπως :  

 Οι ανακοινώσεις για τα περιστατικά παρουσίας Σαλμονέλας σε παρασκευάσματα κρέατος. 

 Η επισήμανση, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι έλεγχοι για τη χρήση πρόσθετων, αλλεργιογόνων κλπ.  

 Οι παραπλανητικές ενδείξεις σε παραδοσιακά προϊόντα της χώρας μας, διακινούμενα τόσο στην 

εσωτερική αγορά, όσο και στη διεθνή, 

 Τα «γκρίζα» σημεία στην ερμηνεία της κοινοτικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα στην περίπτωση ανίχνευσης 

σαλμονέλας στα πουλερικά. 

 Η ανάγκη δειγματοληπτικών ελέγχων σε όλη την αλυσίδα διακίνησης  των προϊόντων του τομέα. 

 Η αποτροπή κινδύνων από ενδεχόμενες δόλιες πρακτικές και νοθεία. 

 Η παράνομη χρήση κωδικών έγκρισης άλλων κατηγοριών αντί των εγκεκριμένων. 

 Ο αθέμιτος ανταγωνισμός προς τις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις του κλάδου μας, από 

δραστηριότητες άλλων κατηγοριών επιτηδευματιών. 

 Η αναγκαιότητα και η στρατηγική της αναγνώρισης του Γύρου ως προϊόν ΕΠΙΠ. 

Ως ανακεφαλαίωση των συζητήσεων και τοποθετήσεων αποφασίσθηκαν τα επόμενα :  

 Θα γίνει από πλευράς του ΣΕΒΕΚ, καταγραφή των θεμάτων που χρίζουν διευκρινήσεων και 

παρεμβάσεων. 

 Θα πραγματοποιηθεί η σύγκλιση μιας Ομάδας Εργασίας  μεταξύ ΕΦΕΤ και ΣΕΒΕΚ για θέματα 

επισήμανσης (αλλεργιογόνα, QUID, διατροφική επισήμανση). 

 Θα εκδοθούν – για όποια θέματα χρειάζεται – διευκρινιστικές και κατευθυντήριες οδηγίες. 

 Θα υπάρξει κατανομή και διασπορά των ελέγχων, τόσο γεωγραφικά όσο και σε κατηγορίες 

παραγωγικών μονάδων. 

 

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.  

2.6. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος - ΕΔΟΚ 

Ο ΣΕΒΕΚ υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση της περσινής μας Γενικής Συνέλευσης στις  28/3/2018, με 

την από 10/4/2018 εξώδικη επιστολή του, ανακοίνωσε την αποχώρισή του από την Εθνική 

Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος – ΕΔΟΚ.  

2.7. Ενημέρωση – Πληροφόρηση 

Πρωταρχικό στόχο του ΣΕΒΕΚ και για το έτος 2018 απετέλεσε η διασφάλιση υψηλού επιπέδου επικοινωνίας 

με τα Μέλη του και η επίλυση προβλημάτων που αυτά αντιμετωπίζουν.  
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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 ανταπόκριση και διεκπεραίωση των 

αιτημάτων των Μελών του, αλλά και την πληροφόρησή τους σε θέματα που τα αφορούν.  

Ειδικότερα :  

2.7.1. 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 2018, κυκλοφόρησαν 

37 ενημερωτικά Newsletter (Νο 655 – Νο 690), με ειδήσεις και 

πληροφορίες που ενδιέφεραν άμεσα τα μέλη μας.  

2.7.2. 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 2018, κυκλοφόρησαν 67 ενημερωτικά Newsletter (Νο 1321 – 

Νο 1387).     

2.7.3. 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.   

2.7.4. 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 προβλέψεις 

του ΣΕΒΕΚ για τις τρέχουσες εξελίξεις, να εκθέσει τις απόψεις του για θέματα που τον ενδιαφέρουν.  

http://www.sevek.gr/
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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 :  

 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.  
 

 Στις 12/2/2019, συγκάλεσε στα γραφεία του, ανοιχτή συνάντηση των επιχειρήσεων παρασκευής 

Γύρου, με στόχο την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και λήψη αποφάσεων για τις επόμενες 

κινήσεις επί του θέματος της καταχώρισης της ονομασίας «ΓΥΡΟΣ»  ως Εγγυημένου Παραδοσιακού 

Ιδιότυπου Προϊόντος -   ΕΠΙΠ - στο μητρώο προστατευόμενων σημάτων της Ε.Ε. 

2.7.5. Ημερίδες -  Εκδηλώσεις 

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

Στα πλαίσια αυτά :  

Ι. Ο ΣΕΒΕΚ, στοχεύοντας : 

 στην ενημέρωση των στελεχών των επιχειρήσεων του κλάδου σχετικά με τις τεχνολογικές και 

νομοθετικές εξελίξεις,  

 στην  ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τη διατροφική αξία των αλλαντικών και των 

προϊόντων με βάση το κρέας και τη σημασία του κλάδου για την εθνική οικονομία,  

 στην προβολή της αναπτυξιακής δυναμικής του κλάδου και του τομέα κρέατος, και 

 στην ευαισθητοποίηση των αρμοδίων κυβερνητικών αξιωματούχων και υπηρεσιακών παραγόντων 

σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις του κλάδου,   

διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία και με πλούσια ατζέντα θεμάτων, στις 29 Οκτωβρίου 2018, υπό την 

αιγίδα του ΥπΑΑΤ, του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και του ΕΦΕΤ, σε μία κατάμεστη αίθουσα του 

ξενοδοχείου ATHENS HILTON ημερίδα με θέμα «Επώνυμα Προϊόντα Κρέατος: Τάσεις και Ευκαιρίες 

Ανάπτυξης». 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο τέως ΥπΑΑΤ κ. Σταύρος Αραχωβίτης, ο 

Γενικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ κ. Νίκος Αντώνογλου, οι εκπρόσωποι του τέως Υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης κ.κ. Στέργιου Πιτσιόρλα, Παναγιώτης Πέτρου, ο Πρόεδρος της ΠΟΚΚ Σταύρος Πέρρος, ο 

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδας Ιωάννης Μπούρας, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΚ 

Γεώργιος Διδάγγελος, ο Πρόεδρος των Εμπορικών Αντιπροσώπων Κρέατος Γιώργος Αργυρίου, η Πρόεδρος 

της ΕΚΠΟΙΖΩ Ελένη Αλευρίτου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανικών Σφαγείων Ελλάδος Βασίλειος 

Μεγαλοβασίλης και ο Πρόεδρος της ΠΕΤΕΤ Ιωάννης Σμαρνάκης.  

Μεταξύ των θεμάτων τα οποία ανεδείχθησαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ήταν η έναρξη διαδικασίας 

αναγνώρισης του Ελληνικού Γύρου ως του πρώτου πιστοποιημένου στην Ευρωπαϊκή   Ένωση ελληνικού ΕΠΙΠ 

(Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα), την οποία ανακοίνωσε ο τέως Υπουργός Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχωβίτης και η δημιουργία Ινστιτούτου Προϊόντων Επεξεργασίας 

Κρέατος, το οποίο ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕΚ Εμμανουήλ Δομαζάκης.  
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Ο τομέας κρέατος, αλλά και ευρύτερα των τροφίμων, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς της εθνικής οικονομίας. Ο ΣΕΒΕΚ, τόνισε, προσφέρει 

προϊόντα με εξαιρετική ποιότητα. Ως Κυβέρνηση, πρόσθεσε, στοχεύουμε στην επίλυση ζητημάτων που 

αφορούν τις εξαγωγές ελληνικών ποιοτικών κρεάτων και κρεατοσκευασμάτων στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τις 

Αραβικές Χώρες, στην ενίσχυση του εισοδήματος του Έλληνα παραγωγού και κτηνοτρόφου και την τόνωση 

της εγχώριας παραγωγής κρέατος.  

Ο Πρόεδρος του   ΕΦΕΤ Ιωάννης Τσιάλτας αναφέρθηκε 

στην πολύ καλή συνεργασία του Φορέα με τον ΣΕΒΕΚ 

και τις επιχειρήσεις του. Η τήρηση των κανόνων υγιεινής, 

ασφάλειας και επισήμανσης από τις επιχειρήσεις και η 

επιβεβαίωση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του 

ΕΦΕΤ, αποτελούν διαβατήριο για τα προϊόντα κρέατος, 

τόσο στην ελληνική, όσο και στη διεθνή αγορά.  

Ο Πρόεδρος του 

ΕΟΤ 

Χαράλαμπος 

Καρίμαλης επεσήμανε ότι τα τοπικά προϊόντα, όπως το ελληνικό 

κρέας με την υψηλή ποιότητά τους, δίνουν προστιθέμενη αξία στο 

τουριστικό προϊόν της χώρας. Ο ΕΟΤ, ο εθνικός φορέας για την 

παγκόσμια τουριστική προώθηση και προβολή της Ελλάδας, δήλωσε, 

μέσα από τη διεθνή παρουσία και συμμετοχή του σε τουριστικές 

εκθέσεις του εξωτερικού, καθώς και με εκδηλώσεις στις διεθνείς 

αγορές, προωθεί και προβάλει διαρκώς την τοπική γαστρονομία και 

τα τοπικά προϊόντα της χώρας. 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕΚ Εμμανουήλ Δομαζάκης δήλωσε ότι το Ινστιτούτο 

Προϊόντων Επεξεργασίας Κρέατος θα λειτουργεί ως Κέντρο δια Βίου 

Μάθησης και ως Κέντρο Έρευνας, Ανάπτυξης και Τεχνολογικής 

Παρακολούθησης των θεμάτων του κλάδου επεξεργασίας κρέατος και του 

ευρύτερου τομέα κρέατος. 

Αναφερόμενος στον κλάδο των ελληνικών επιχειρήσεων επεξεργασίας 

κρέατος επεσήμανε ότι παρέμεινε σταθερός καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης. Το τέλος της κρίσης, πρόσθεσε, μας βρίσκει σε ελαφρά 

ανοδικούς ρυθμούς, εξαιτίας κυρίως της ανόδου της εστίασης και του 

τουρισμού και αυτή  η συγκυρία θα πρέπει να στηριχθεί με νέες επενδύσεις, 

οι οποίες προϋποθέτουν μείωση γραφειοκρατίας και σταθερό φορολογικό 

πλαίσιο. 

Περιληπτικά τα βασικά συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι 

συμμετέχοντες στα τέσσερα εξειδικευμένα πάνελ, έχουν 

ως εξής: 

Α΄ ΠΑΝΕΛ 

Τεχνολογικές Εξελίξεις και Ασφάλεια στη Βιομηχανία 

Κρέατος 

Συντονίστρια Ευαγγελία Μπαρκονίκου Βιοχημικός-MSc 

Βιοτεχνολογία Τροφίμων, Μέλος Συμβουλευτικής 
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Επιτροπής Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων ΣΕΒΕΚ, Διευθύντρια Διαχείρισης Ποιότητας Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ 

Συμμετείχαν στο πάνελ: Ισίδωρος Δαλέζιος Γεωπόνος – Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Ασφάλειας 

Τροφίμων και Ποιότητας TÜV HELLAS, Αλέξανδρος Θέος Γεωπόνος – Τεχνολόγος Τροφίμων, Sales Manager 

ECOLAB, Ευγένιος Κατσανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΠΘ, Δημόκριτος Ρουκάς 

DVM, Μικροβιολόγος – Υγιεινολόγος MSc PH, Επιστημονικός Διευθυντής ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΕ, Μάρκος Σκευοφύλαξ Managing Director BIZERBA HELLAS.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι διαρκείς τεχνολογικές εξελίξεις έχουν ενισχύσει την ασφάλεια των παραγομένων προϊόντων κρέατος και 

ιδιαίτερα οι εξελίξεις στις αυτοποιημένες γραμμές παραγωγές, στις εργαστηριακές αναλύσεις για πολλές 

παραμέτρους σε πραγματικά γρήγορο χρόνο, στον τρόπο εξυγίανσης των εγκαταστάσεων με φιλικά προς το 

περιβάλλον υλικά, αλλά και στα ενδοεταιρικά logistics με εφαρμογές λογισμικού ελέγχου παραγωγής 

ιχνηλασιμότητας – διανομής. Το επώνυμο προϊόν επεξεργασίας κρέατος, από επώνυμη πιστοποιημένη 

εταιρία, ισοδυναμεί με τεκμηριωμένα διασφαλισμένο προϊόν. 

Β΄ ΠΑΝΕΛ 

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ως Ασπίδα Προστασίας: 

Ερμηνεία και Εφαρμοστικές δυσκολίες 

Συντονίστρια: Δέσποινα Μπακιρλή, Γενική Γραμματέας 

Δ.Σ. ΣΕΒΕΚ - Διευθύνουσα Σύμβουλος ΑΛΛΑΝΤΟΝ. 

Συμμετείχαν: Θεόδωρος Βαφειαδάκης Τμηματάρχης 

Αξιοποίησης Κρέατος & Λοιπών Προϊόντων Ζωικής 

Προέλευσης ΥΠΑΑΤ, Βασιλική Γιαννούλη Κτηνίατρος 

Μ.Sc., Προϊσταμένη Τμήματος Κρέατος &  

Αλιευμάτων, Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ – ΚΥ, Παναγιώτης Κατοίκος Κτηνίατρος M. Sc, 

Επιστημονικός Σύμβουλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρεοπωλών, Βασίλης Παριανός Νομικός Σύμβουλος 

ΣΕΒΕΚ, Βασίλης Τσουκαλάς Χημικός Τροφίμων – Σύμβουλος Επιχειρήσεων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι από την  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πορίσματα των οποίων τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακά.  

Η αρμόδια ευρωπαϊκή ελεγκτική υπηρεσία έδωσε τα εύσημα προς τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, 

δικαιώνοντας την ιδιαίτερα υψηλή αντίληψη των εταίρων μας για την ελληνική βιομηχανία παραγωγής 

προϊόντων κρέατος.  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης προτάθηκε η έκδοση ενός οδηγού εφαρμογής της νομοθεσίας, από  κοινή 

Ομάδα Εργασίας μεταξύ ΣΕΒΕΚ και ΕΦΕΤ, με αντικείμενο την επικύρωση της διαθρεπτικής αξίας κάθε 

προϊόντος, στο πλαίσιο της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας περί επισήμανσης. 

Για την αποτελεσματικότερη κατανόηση της επισήμανσης από το καταναλωτικό κοινό προτάθηκε επίσης να 

αναλάβει ο ΣΕΒΕΚ, από κοινού με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, την εκπαίδευση των καταναλωτών σε 

θέματα που αφορούν στο σύνολο των πληροφοριών που φέρει μία ετικέτα.  
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Γ΄ ΠΑΝΕΛ 

Συμβολή του Τομέα Κρέατος στην Τοπική και 

Εθνική Οικονομία 

Συντονιστής: Γιώργος Οικονόμου, Εντεταλμένος 

Σύμβουλος ΣΕΒΕΚ 

Συμμετείχαν: Θωμάς Αλεξανδρόπουλος Γενικός 

Διευθυντής Κτηνιατρικής ΥΠΑΑΤ, Στέλιος 

Γεραζούνης Διευθυντής Εξαγωγών ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΕ, 

Σοφία Μανανά Τμηματάρχης ΠΟΠ – ΠΓΕ ΥΠΑΑΤ, 

Γεώργιος Νυχάς Καθηγητής ΓΠΑ, Αγγελική 

Οικονόμου CEO – Managing Director ΝΙΚΑΣ ΑΕ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητα σημαντική συμβολή του τομέα στην τοπική και εθνική 

οικονομία. Η αξία των προϊόντων των 1.200 επιχειρήσεων επεξεργασίας κρέατος αποτελούν το 11% του 

συνόλου της αγοράς των τροφίμων, η συνολική αξία  των  πωλήσεων ανέρχεται σε 1,5 δις ευρώ και ο 

αριθμός των άμεσα και έμμεσα εργαζομένων στους 15.000.  

Στην αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου συμβάλουν, μεταξύ άλλων: α) η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων, β) 

το γεγονός ότι έχουν υιοθετηθεί στη διατροφή της πλειοψηφίας των καταναλωτών, στο πρωινό, το γεύμα και 

το βραδινό, ως κύριο πιάτο ή συνοδευτικό, γ) καθώς και η διαρκής προσαρμογή των επιχειρήσεων στις 

επιλογές του καταναλωτικού κοινού, με την παραγωγή προϊόντων για καταναλωτές με ιδιαίτερες 

διατροφικές απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα τα προϊόντα χωρίς γλουτένη.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου, παρά το γεγονός ότι έχουν, σε μεγάλο βαθμό, εξάρτηση από τις εισαγωγές 

πρώτων υλών, έχουν ήδη αναπτύξει τα τελευταία χρόνια έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Παράλληλα 

αυξάνει ο αριθμός των θυγατρικών επιχειρήσεων με εγκαταστάσεις παραγωγής, ενώ η δυναμική των 

ελληνικών προϊόντων με βάση το κρέας και των παρασκευασμάτων κρέατος – ιδίως για προϊόντα 

περισσότερο γνωστά όπως ο ελληνικός γύρος – διαρκώς διευρύνεται. 

Δ΄ ΠΑΝΕΛ 

Διατροφικές Τάσεις, Γαστρονομία, Τουρισμός και 

Μαζική Εστίαση 

Συντονιστής: Στέλιος Σκαρίμπας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

ΣΕΒΕΚ – Διευθύνων Σύμβουλος ELVIDA FOODS – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ  

Συμμετείχαν: Ιωάννης Αμβροσιάδης Καθηγητής ΑΠΘ, 

Γιώργος Καββαθάς Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ – ΠΟΕΣΕ, Ηλίας 

Κικίλιας Γενικός Διευθυντής, Ινστιτούτο ΣΕΤΕ, Μυρσίνη 

Λαμπράκη Executive Meat & Grill Chef, Γεώργιος 

Μπόσκου Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο    

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο σύγχρονος καταναλωτής ενημερωμένος, αν και όχι σωστά εκπαιδευμένος, αναζητά ιδιαίτερες γεύσεις και 

δείχνει προτίμηση σε τοπικές σπεσιαλιτέ. Η μαζική εστίαση παράλληλα στρέφεται προς την αυθεντική 

ελληνική κουζίνα επηρεασμένη τόσο από τις νέες τάσεις διεθνώς, αλλά και από το γεγονός ότι ο τουρισμός 

αποτελεί βασικό καταναλωτικό κοινό. Η τοπική κουζίνα είναι το πρώτο ζητούμενο του γαστρονομικού 
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τουρισμού και κάθε γωνιά της Ελλάδας διαθέτει μια πλούσια ποικιλία προϊόντων επεξεργασίας κρέατος, τα 

οποία αποτελούν τους γαστρονομικούς  πρεσβευτές μας. Αποτελεί σημαντική πρόκληση οι γαστρονομικές 

δημιουργίες των προϊόντων κρέατος να καταγραφούν και να περιγραφεί ο τρόπος παραγωγής τους, ώστε 

να αποτελέσουν προϊόν με συγκεκριμένη ταυτότητα. Ο γύρος και το σουβλάκι, είναι πλέον ήδη γνωστά σε 

πολλά σημεία του πλανήτη, ενώ κερδίζουν σε φήμη τα παραδοσιακά λουκάνικα και άλλα προϊόντα.  

Στο πλαίσιο  της ενημέρωσης των καταναλωτών, προτάθηκε να εφαρμοστεί η αναγραφή πληροφοριών 

συστατικών ή μέρους αυτών (θερμίδες, ή λιπαρών, κλπ) και στους καταλόγους των εστιατορίων στα σημεία 

εστίασης.   

Ο κύριος Γιώργος Γιατράκος, Ταμίας του Δ.Σ. ΣΕΒΕΚ και Διευθυντής Παραγωγικών Λειτουργιών    ΝΙΚΑΣ ΑΕ, 

συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των εργασιών της ημερίδας, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του ΣΕΒΕΚ 

για το 2019, μεταξύ των οποίων η εφαρμογή του Ν.4492/17 για την εξόφληση των τιμολογίων και για τα 

προϊόντα του κλάδου μας, το αργότερο εντός 60 ημερών, η διεύρυνση του αριθμού των εγγεγραμμένων 

Μελών του Συνδέσμου, η υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης 

Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα και η δραστηριοποίηση του Ινστιτούτου 

Προϊόντων Επεξεργασίας  Κρέατος.  

Ο κος Γιατράκος αναφέρθηκε επίσης στην προσφορά προς τον κλάδο του εκλιπόντος πρώην Προέδρου του 

ΣΕΒΕΚ Παναγιώτη Νίκα, καθώς και του πρώην Προέδρου του ΣΕΒΕΚ κυρίου Αλέξιου Υφαντή. 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:  

 EXCECUTIVE: ΑΤRADIUS  

 GOLD SPONSORS: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ, ΒΙΖΕRBA HELLAS EΠΕ  

 SILVER SPONSORS: ΤÜV HELLAS (TÜV NORD GROUP)  

 BRONGE SPONSORS: ECOLAB AE, ETPA PACKAGING,  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΡΠΙΡΗΣ ΕΠΕ  

 SUPPORTERS: CARNEL AE,MEAT GRILL DAYS 2018, FOOD MAKER ΕΠΕ, PROVIL AE, SIVVAS AE  

 ΤΕΧΝΙΚΑ INOX ΟΕ  

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: AGRENDA, AGRONEWS, GREEK FOOD PANORAMA, THE GRILL, MEAT NEWS, 

MEAT PLACE, ΨΗΤΟ. 
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ΙΙ.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΒΕΚ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2019 για 

το κρέας και τα προϊόντα του «ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΒΛΟ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ»,. 

Μεταξύ των εξαιρετικών εισηγήσεων από καθηγητές, επιστήμονες, 

ερευνητές κλπ. που παρουσιάσθηκαν στο Πανελλήνιο Συνέδριο 

κρέατος, το οποίο διοργάνωσε για 6η συνεχή το κλαδικό περιοδικό 

Meat News στη Θεσ/νίκη, στο πλαίσιο της έκθεσης ZOOTECHNIA 

2019 (1 – 3/2/2019), την Κυριακή 3/1/2019 εντάχθηκε η 

ενότητα του ΣΕΒΕΚ “ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ”, με τις παρακάτω 

εισηγήσεις.  

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2019 

B’ Συνεδρίαση: 11.15-12.30 

ΧΙV. ΣΕΒΕΚ 

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

ΧΙV.01 Η Συμβολή και η Δυναμική του Τομέα Κρέατος στην Τοπική και Εθνική Οικονομία 

           Δ. Μπακιρλή, Γενική Γραμματέας Δ.Σ ΣΕΒΕΚ 

ΧΙV.02 Η μετάβαση από την τέχνη των παρασκευασμάτων κρέατος, στην επιστήμη των σύγχρονων 

παραγωγικών διαδικασιών 

           Σ. Σκαρίμπας, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΒΕΚ 

ΧΙV.03 Παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα κρέατος. Από την κατοχύρωση, στην εμπορική τους 

αξιοποίηση 

           Ι. Αμβροσιάδης, Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. 

ΧIV.04 Σύγχρονες διατροφικές τάσεις: ο ρόλος τους στην ανάπτυξη νέων προϊόντων 

           Μ. Ε. Κουντουρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος 

ΧIV.05 Η συμβουλευτική επιτροπή τεχνικών εμπειρογνωμόνων του ΣΕΒΕΚ και το Ινστιτούτο προϊόντων 

κρέατος 

            Γ. Ι. Οικονόμου, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΣΕΒΕΚ 

  

ΙΙΙ.  Ημερίδα ΣΕΒΕΚ στην Έκθεση Food Expo 2019 

«Επώνυμα Προϊόντα Κρέατος: Στρατηγική ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς και αξιοποίησης των 

εξαγωγικών δυνατοτήτων των επιχειρήσεων», ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης – συζήτησης που διοργάνωσε ο 

ΣΕΒΕΚ την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00 – 16:00, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην 

Διεθνή Έκθεση FOOD EXPO 2019 (16-18 Μαρτίου 2019, Metropolitan Expo, Αεροδρ. Ελ.   Βενιζέλος).  

Στόχος της διοργάνωσης ήταν η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και οι δυνατότητες ανάπτυξης του 

κλάδου στην Ελληνική και διεθνή αγορά.  

Η θεματολογία της εκδήλωσης αναπτύχθηκε σε δύο πάνελ συζήτησης:  

 στο πρώτο πάνελ, με θέμα «Η θέση των προϊόντων κρέατος στο μεταβαλλόμενο τοπίο της 

εγχώριας αγοράς τροφίμων» αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με την εσωτερική αγορά,  όπως ο 
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ρόλος των καταστημάτων λιανικής πώλησης και μαζικής εστίασης, η καταναλωτική 

συμπεριφορά, ενώ  

 στο δεύτερο πάνελ, με θέμα «Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων κρέατος: παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανάπτυξή τους», αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν στη διεθνή αγορά, όπως 

η δυναμική, ο ανταγωνισμός, τα κανάλια διάθεσης, οι διακρατικές συμφωνίες, κ.α. 

Ο κλάδος των προϊόντων επεξεργασίας κρέατος εμφανίζει δυναμική ανάπτυξη, η οποία οφείλεται τόσο στην 

αύξηση – αν και μικρή – της κατανάλωσης της εγχώριας αγοράς, καθώς και στα θετικά μηνύματα από τις 

εξαγωγές, επεσήμανε τόσο ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕΚ Μάνος Δομαζάκης όσο και οι συμμετέχοντες στα δύο 

πάνελ της εκδήλωσης.   

Η  ελληνική βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας 

προϊόντων  κρέατος, ανέφερε ο κος Δομαζάκης,   επιχειρεί  σε 

τρεις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης: στην ανταγωνιστικότητα , 

την εξωστρέφεια και τις νέες επενδύσεις.  

Τα δυνατά σημεία της βιομηχανίας προϊόντων κρέατος, καθώς 

και οι ευκαιρίες ανάπτυξης, πρόσθεσε, είναι πολύ περισσότερα 

από τα αδύνατα σημεία. Ωστόσο τα προβλήματα θα πρέπει 

άμεσα να αντιμετωπισθούν, προκειμένου η τροχιά ανάπτυξης να ολοκληρώσει την πορεία της. Σημαντικές 

παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν, δήλωσε, στα παρακάτω σημεία:  

 σταθερό φορολογικό, οικονομικό και διοικητικό περιβάλλον, 

 μείωση γραφειοκρατίας, 

 εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις, 

 εθνική πολιτική βούληση και αποτελεσματικές στρατηγικές, 

 ενδυνάμωση των συνεργασιών σε όλη την αλυσίδα κρέατος και ενεργή  συμμετοχή της 

επιστημονικής κοινότητας. 

“Η θέση των Προϊόντων Κρέατος στο μεταβαλλόμενο τοπίο 

της εγχώριας Αγοράς Τροφίμων” ήταν το θέμα που 

απασχόλησε το 1ο πάνελ της εκδήλωσης, με συντονίστρια την 

κα Δέσποινα Μπακιρλή, Γεν. Γραμματέα ΣΕΒΕΚ και 

Διευθύνουσα Σύμβουλο της βιομηχανίας ΑΛΛΑΝΤΟΝ και 

συμμετέχοντες την κα Μαρία Εκμεκτσίογλου, Επιχειρηματία, 

Καθηγήτρια Μαγειρικής – Chef και Συγγραφέα, σε Ελλάδα 

και Τουρκία και τους κ.κ. Ξενοφώντα Βεργίνη, Πρόεδρο EURO 

FOOD QUALITΥ και Γεώργιο Μπόσκου, Επ. Καθηγητή στο 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 

«Η Ελλάδα είναι μια ευλογημένη χώρα, τόνισε η κα Εκμεκτσίογλου, με μια μεγάλη ποικιλία ποιοτικών 

προϊόντων και παραδοσιακών συνταγών, μεταξύ των οποίων και τα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος. Όλοι 

εμείς που ασχολούμαστε με τη μαζική εστίαση, πρόσθεσε, γνωρίζουμε ότι ο Έλληνας καταναλωτής αγαπάει 

το κρέας και τα προϊόντα του. Καβουρμάς, σαλάμι αέρος, σύγλινο, απάκι, τόσα πολλά παραδοσιακά 

προϊόντα, τα οποία  προσφέρουν πολλές μικρές, αλλά και μεγάλες εργοστασιακές μονάδες, δίνουν μεγάλες 

δυνατότητες στις νοικοκυρές και στη μαζική εστίαση να τα αξιοποιήσουν στην καθημερινή τους διατροφή.  

Θα πρέπει ωστόσο η Πολιτεία να πάρει μέτρα για να αυξηθεί η παραγωγή ελληνικού κρέατος, το οποίο είναι 

ανώτερο ποιοτικά και το ζητά ο καταναλωτής”. 

«Η βιομηχανία αλλαντικών, αλλάζει τα δεδομένα, επεσήμανε ο κος Μπόσκου, επιστρέφει στα παραδοσιακά 

αλλαντικά, με νέα μοντέρνα και ασφαλή συσκευασία, προσαρμοζόμενη στις σύγχρονες διατροφικές 

απαιτήσεις. Προκειμένου να αυξήσουμε την κατανάλωση θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τον τουρισμό, 

προσφέροντας προϊόντα κρέατος και στα ξενοδοχεία. Ο τουρίστας, γνωρίζουμε, ότι ξεκινά την εκπαίδευση 
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του στην τοπική γαστρονομία ήδη με το πρωινό στο ξενοδοχείο, με το αλλαντικό που θα δοκιμάσει». Ο κος 

Μπόσκου αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη σωστής επισήμανσης των τροφίμων. Πολλά πράγματα που 

ισχύουν για τα συσκευασμένα θα ισχύουν σύντομα και στη μαζική εστίαση, είπε, όπως για παράδειγμα η 

επισήμανση για τα αλλεργιογόνα. Οι διατροφικές πληροφορίες θα μπουν στα εστιατόρια, δημιουργώντας 

ένα  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στην προώθηση της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας, που είναι 

αναγνωρισμένα ως ιδιαιτέρως υγιεινή. 

Αναφερόμενος στο ρόλο του λιανεμπορίου στην προώθηση των προϊόντων κρέατος, ο κος Βεργίνης ανέφερε 

ότι τα σούπερ μάρκετ έφεραν τη δική τους επανάσταση στον κλάδο, με προσιτές τιμές και παρέμβαση σε 

όλη την αλυσίδα από την κτηνοτροφική μονάδα ως τον καταναλωτή. Εξελίξεις όπως η προσφορά 

τεμαχισμένου συσκευασμένου κρέατος σε μικρές ποσότητες, η διακίνηση αποστεωμένου προϊόντος και 

άλλες, διευκόλυναν τον καταναλωτή και κάλυψαν ορθολογικά τις καθημερινές ανάγκες του. 

Το δεύτερο πάνελ συζήτησης με συντονιστή τον κο 

Γιώργο Κατερίνη, Αρχισυντάκτη του κλαδικού 

περιοδικού MEAT NEWS, ανέλυσε το θέμα των 

εξαγωγών των ελληνικών Προϊόντων Κρέατος και 

τους παράγοντες που επηρεάζουν την Ανάπτυξή τους. 

Στο πάνελ συμμετείχαν η κα Γιούλη Παπαδάκη από τη 

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας ΥΠΑΑΤ και 

οι κ.κ. Γιάννης Δάρας, Διευθυντής Εξαγωγών ELVIDA 

FOODS SA και Σπύρος Ραμαντάνης, Καθηγητής Παν. 

Δυτικής Αττικής.  

Η κα Παπαδάκη αναφερόμενη στις διακρατικές συμφωνίες τόνισε ότι ζητήματα υπάρχουν με ορισμένες 

τρίτες χώρες, όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, κλπ. Παράλληλα με τις προσπάθειές μας να εξαλειφθούν τα εμπόδια 

στις αγορές αυτές, ανέφερε, αναπτύσσουμε άλλες αγορές, όπως η Αυστραλία, το Κατάρ, η Σαουδική 

Αραβία, το Κουβέιτ, το HONG KONG, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, απαιτείται σχέδιο προκειμένου να 

στηρίξουμε αποτελεσματικά την ελληνική παραγωγή. 

Ο κος Δάρας χαρακτήρισε άμεση την ανάγκη υποστήριξης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο 

θέμα των διακρατικών συμφωνιών. Η βιομηχανία, τόνισε, έχει όλα τα προαπαιτούμενα για να εξάγει, εάν και 

η Πολιτεία συμβάλλει σε αυτό ανοίγοντας αγορές. Πολλά είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 

βιομηχανίας, όπως η υψηλή ποιότητα των προϊόντων, η μοναδικότητα (γύρος), η ευκολία κατανάλωσής τους 

(σουβλάκια, κεμπάπ), η προστιθέμενη αξία που τα συνοδεύει, η παραγωγή προϊόντων χωρίς συντηρητικά, 

χωρίς γλουτένη, κ.λπ. Τα προβλήματα, τόνισε,  αφορούν κατά βάση στη φορολογία, τη γραφειοκρατία, και 

τα logistics, λόγω έλλειψης εγχώρια παραγόμενης πρώτης ύλης, στις χαμηλές διεθνείς τιμές σε ανάλογα 

προϊόντα, λόγω μικρότερου κόστους, που πολλές φορές οφείλεται στην αμφίβολη ποιότητας πρώτη ύλη.  

Ο κος Ραμαντάνης παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα τελευταία 2 χρόνια έχουν αυξηθεί οι 

εξαγωγές των προϊόντων κρέατος, ενώ μικρή αύξηση εμφανίζει και η κατανάλωση στην Ελλάδα. Η μικρή 

αύξηση της κατανάλωσης στην Ελλάδα οφείλεται, ανέφερε, στη γήρανση του πληθυσμού, στη μείωση του 

εισοδήματος και στην αλλαγή των διατροφικών συνηθειών.  

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η κα Ανθούλα Λάγιου από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής και 

Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ, ο Διευθυντής Εργαστηριακών Ελέγχων του ΕΦΕΤ Κώστας Μπαρμπέρης, ο 

Πρόεδρος της Ένωσης Κρεοπωλών Αθήνας Βασίλης Ντεληφιλιππίδης, επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι. 

ΙV.  Επιστημονικές Ημερίδες στα πλαίσια της  Έκθεσης FoodTech 2019 με τη στήριξη του ΣΕΒΕΚ 

Με τη συνεργασία τωνου ΣΕΒΕΚ, ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων), ΠΕΤΕΤ (Πανελλήνια 

Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων), ΣΕΒΙΤΕΛ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου), 
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ΣΥΒΙΠΥΣ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας) πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 

Διεθνούς Έκθεσης FoodTech 2019 οι παρακάτω Επιστημονικές Ημερίδες :  

Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου διεξήχθει Επιστημονική 

Ημερίδα με θεματικές ομάδες που προσέγγισαν τις 

“Τεχνολογίες και καινοτομίες στην παραγωγή και 

συσκευασία Τροφίμων & ποτών”. 

Η ημερίδα, περιελάμβανε έξι ενότητες, μεταξύ των 

οποίων η ενότητα 3 (ώρα 13.30-14.45) με θέμα  

Κρέας-Κρεατοσκευάσματα. 

Συντονίστρια την Μαργαρίτα Τσάκωνα / Γεωπόνος-

Επιστήμης Τροφίμων, μέλος ΠΕΤΕΤ και Ομιλητές τους 

κ.κ. : 

 Νικόλαο Σολωμάκο, Καθηγητής Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας.  

 Θεόδωρο Καλλίτση, Τεχνολόγος Τροφίμων – Κτηνίατρος – Perrotis College της Αμερικάνικης 

Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης & Μπίκας Α.Ε.  

 Βογιάννου Γεώργιο, Τεχνολόγος Τροφίμων, PROVIL. 

 Μάρκο Σκευοφύλαξ, Γ. Διευθυντής, BIZERBA. 

 Σκαρίμπας Στέλιος, Δ. Σύμβουλος Elvida Foods. 

Η τεχνολογική επανάσταση των τελευταίων χρόνων (Industry 4.0) στην παραγωγή, τα logistics, αλλά και τον 

ποιοτικό έλεγχο στη βιομηχανία κρέατος και προϊόντων του, ήταν τα ζητήματα που αναλύθηκαν κατά την 

διάρκεια της Ημερίδας. 

Οι νέες εφαρμογές της ψηφιακής εποχής, οι τάσεις που επηρεάζουν σήμερα τις επιλογές των καταναλωτών, 

αλλά και η εξωστρέφεια του κλάδου ήταν τα θέματα που ανέδειξαν οι προσκεκλημένοι ομιλητές, Στέλιος 

Σκαρίμπας (Διευθύνων Σύμβουλος Elvida Foods), Μάρκος Σκευοφύλαξ (Γεν. Διευθυντής BIZERBA), 

Θεόδωρος Καλλίτσης (Τεχνολόγος Τροφίμων – Κτηνίατρος, Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής 

Σχολής Θεσσαλονίκης & Μπίκας Α.Ε.), Νίκος Σολωμάκος (Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) 

και Γιώργος Βογιάννου (Τεχνολόγος Τροφίμων, PROVIL). 

Η συζήτηση, έδωσε την ευκαιρία σε όσους την παρακολούθησαν, να πάρουν μια γεύση από το μέλλον της 

βιομηχανίας κρέατος, ένα μέλλον που έχει ήδη αρχίσει όμως, καθώς η ψηφιακή τεχνολογία και σύγχρονες 

εφαρμογές χρησιμοποιούνται σήμερα σε πολλές από τις διαδικασίες της παραγωγής και της διακίνησης. 

«Σήμερα έχει μειωθεί αρκετά το κόστος εισαγωγής της νέας τεχνολογίας και δεν είναι πλέον απαγορευτικό 

για μια βιομηχανία, όπως στο παρελθόν» είπε χαρακτηριστικά ο Στέλιος Σκαρίμπας, δίνοντας και 

παραδείγματα για το πώς η ELVIDA έχει ενσωματώσει τις εξελίξεις αυτές εκμεταλλευόμενη την επανάσταση 

που φέρνει στον 21ο αιώνα το γρήγορο Ιντερνετ για τη βιομηχανία. Ο ίδιος μίλησε για μια νέα κατάσταση 

όπου μπορείς να ελέγχεις τις διαδικασίες από το κινητό σου, ενώ αναφέρθηκε ακόμη και στις «χωρίς χαρτί» 

διαδικασίες που έχει υιοθετήσει η εταιρεία φεύγοντας οριστικά από αυτό το ατελείωτο χαρτομάνι που 

επιβάλλουν οι κανόνες και η τήρησή τους. Οι αλλαγές είναι πλέον ραγδαίες και για να είναι σε θέση η 

βιομηχανία κρέατος να ενσωματώσει όλες αυτές τις εξελίξεις, ο ΣΕΒΕΚ (αντιπρόεδρος του οποίου είναι ο κ. 

Σκαρίμπας) δημιουργεί δομές συνεχούς επιμόρφωσης των στελεχών των μελών του. 

Ο Μάρκος Σκευοφύλαξ από την πλευρά της BIZERBA, μίλησε για τον διαρκή στόχο της καινοτομίας που 

θέτει ως στόχο η εταιρεία συμμετέχοντας από το 2011 στην ομάδα για την εξέλιξη του Industry 4.0 στη 

Γερμανία. Ο ίδιος μίλησε για μια νέα γενιά μηχανημάτων που αυτοδιαχειρίζονται και αυτοβελτιώνονται 

αποτελώντας μέρη μιας αυτόματης αλυσίδας παραγωγής όπου όλα τα συστήματα συντονίζονται από μια 
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κεντρική μονάδα συντελώντας τελικά σε ταχύτερη παραγωγή, χαμηλότερο κόστος, μεγαλύτερο κέρδος και 

ανταγωνιστικότητα. 

Η Διαφάνεια είναι, κοντά στους ήδη γνωστούς (υγιεινή, αειφορία κλπ.), ένας καινούργιος όρος επιλογής 

τροφίμου από τον καταναλωτή, υπογράμμισε ο Θεόδωρος Καλλίτσης από το Perrotis College και την 

Μπίκας Α.Ε.. Την χαρακτήρισε μάλιστα έναν υπερ-παράγοντα επηρεασμού της καταναλωτικής επιλογής και 

σημείωσε με παραδείγματα την ξεχωριστή συμβολή που μπορεί να έχει η τεχνολογία στην ανάδειξη του 

ελληνικού ποιοτικού κρέατος μιλώντας μάλιστα για τον χαρακτηρισμό του, την καταγραφή όλων των 

στοιχείων και την κωδικοποίησή τους, που θα φτάνουν έως το τέλος της αλυσίδας, δηλαδή τον καταναλωτή. 

Σημαντικό ρόλο σε αυτά θα παίξει το ερευνητικό έργο GreQuM, που αφορά την εφαρμογή καινοτόμων 

τεχνολογιών για αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού κρέατος, ανέφερε ο κ. Καλλίτσης. 

Παράγοντες όπως η τιμή, η καλή μεταχείριση των ζώων, η εμπιστοσύνη, είναι καθοριστικοί στην επιλογή του 

καταναλωτή ανέφερε ο Νίκος Σολωμάκος από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, χρησιμοποιώντας στοιχεία 

ερευνών κοινού που έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα. Η ευζωία των ζώων αναδεικνύεται και πανευρωπαϊκά 

καθοριστικός παράγοντας επιλογής κρέατος, όπως έδειξε και το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο που δημοσίευσε 

προ διετίας η Ε.Ε. Πρόκειται, είπε ο κ. Σολωμάκος, για μία γενικότερη τάση την οποία έχουν λάβει υπόψη 

τους και οι μεγάλοι του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου θέτοντας αυστηρά πρότυπα στους προμηθευτές. 

«Κοστίζει πολύ η ευζωία των ζώων;» αναρωτήθηκε καταλήγοντας ο κ. Σολωμάκος, για να απαντήσει ότι 

οφείλουμε να δούμε το κέρδος που ενυπάρχει, εφόσον η τήρηση των κανόνων καλής μεταχείρισης των 

ζώων συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα, στην υψηλότερη παραγωγικότητα, αλλά ανταποκρίνεται και στην 

εικόνα σεβασμού των ζώων, που απαιτεί από τον κλάδο κρέατος ο καταναλωτής.  

Στις εξαγωγικές δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας κρέατος αναφέρθηκε κατά την ομιλία του ο 

Γιώργος Βογιάννου (PROVIL) εντοπίζοντας από την πλευρά του τρία στοιχεία που παρατηρούνται στη χώρα 

μας και πρέπει να ξεπεραστούν: έλλειψη εξαγωγικής κουλτούρας, απουσία ελληνικού μπραντ, απουσία 

συνεργασιών. Τα ελληνικά προϊόντα κρέατος έχουν πολλές δυνατότητες είπε, και αναφέρθηκε ειδικότερα 

στην περίπτωση του χοιρινού Γύρου που μπορεί να εξαχθεί σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, ενώ σημείωσε 

ότι υπάρχουν και άλλα προϊόντα που μπορούν να κινηθούν με μεγάλες αξιώσεις στη διεθνή αγορά 

στηριζόμενα σε καθαρά ελληνική συνταγή, φέρνοντας ως παράδειγμα το χωριάτικο λουκάνικο όπως π.χ. 

αυτό με το πορτοκάλι, που εντυπωσίασε όσους το δοκίμασαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια εκθέσεων στις 

οποίες πήρε μέρος η PROVIL. 

Επίσης την Κυριακή 13 Οκτωβρίου διεξήχθη η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα “Industry 4.0, Εργαλεία & 

Λύσεις για την Παραγωγή και Συσκευασία Τροφίμων” και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου η Επιστημονική 

Ημερίδα με θέμα “Επανασχεδιασμός Συσκευασίας Τροφίμων στην Κυκλική Οικονομία”. 

 

2.7.6. 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. 
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2.7.7. Εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου  

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

Διοικητικού Συμβουλίου ή εξειδικευμένα στελέχη Μελών δίνουν άμεσα τη λύση σε κάθε ερώτημα που 

τίθεται. 

2.7.8. Ιστοσελίδα www.sevek.gr,    Σελίδα facebook 

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.).  

Επίσης, διαδραστική επικοινωνία με τα Μέλη και του «φίλους» μας, παρέχεται μέσα από τη σελίδα μας 

ΣΕΒΕΚ στο Facebook, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με θέματα που αφορούν όλους μας. Περιμένουμε την 

στήριξή σας «LIKE !!!!» για να αυξηθεί η προβολή της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sevek.gr/
http://www.sevek.gr/
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3.  

 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι σημαντικότερες δράσεις και παρεμβάσεις του 

ΣΕΒΕΚ, στη διάρκεια του παρελθόντος έτους 2018 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.  

3.1. 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.  

Κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, σημειώθηκαν συνεχείς αλλαγές στην ηγεσία του ΕΦΕΤ. 

Συγκεκριμένα :  

Ι. Στις 19.11.2018, την παραίτησή του υπέβαλε στον τέως Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

Σταύρο Αραχωβίτη, ο Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Ιωάννης Τσιάλτας, 

επισημαίνοντας τους βασικούς λόγους που εστιάζονται, σύμφωνα με επιστολή του, στην αδυναμία ή μάλλον 

στην αδιαφορία του ΥΠΑΑΤ να εξασφαλίσει την λειτουργία του φορέα, καθώς και στη διαφαινόμενη 

βούληση να παρεκκλίνει ο φορέας από το κύριο έργο του που είναι η ασφάλεια των τροφίμων και η 

προστασία του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας. 

Σημαντικό ρόλο στην απόφασή του αυτή, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην επιστολή του, έπαιξαν και οι 

εξελισσόμενοι σχεδιασμοί άλλων υπουργείων να διασπάσουν τον επίσημο έλεγχο τροφίμων και με τον τρόπο 

αυτό να υπονομεύσουν όλο το έργο που έχει επιτευχθεί με την ίδρυση και λειτουργία του ΕΦΕΤ, αλλά και την 

εμφανή αδιαφορία της νέας πολιτικής ηγεσίας να αντιμετωπίσει το θέμα. 

Κατόπιν τούτου, με την αριθμ. 33832/171951/11.12.2018 (ΦΕΚ 748/Υ.Ο.Δ.Δ./14.12.2018) Απόφαση 

του τέως Υπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρου Αραχωβίτη, Πρόεδρος του Ε.Φ.Ε.Τ. 

ανέλαβε ο κ. Πολυχρόνης Πολυχρονίου, συνταξιούχος, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών, 

Αντιπρόεδρος ο κ. Διονύσιος Βλάχος, γεωπόνος, υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ Μέλη του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. ορίσθηκαν οι 

κ.κ. Θωμάς Μπουρνάρης, επίκουρος καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Τμήματος 

Γεωπονίας, Θεοφάνης Γεωργόπουλος, γεωπόνος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων – 

Λέκτορας στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Ελένη Αλευρίτου, Νικόλαος 

Κατσαμπέρης &  Λεωνίδας Παλίλης. 

 

 

http://www.efet.gr/
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ΙΙ. Στις 9.7.2019, με αφορμή την ανάληψη της νέας Κυβέρνησης, υπέβαλε την παραίτησή του ο κ. 

Πολυχρονίου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ορισθεί νέος Πρόεδρος. 

Παρά ταύτα, ο ΣΕΒΕΚ δεν σταμάτησε στιγμή να παρακολουθεί το έργο και τις δραστηριότητες του ΕΦΕΤ,  

και παράλληλα να βρίσκεται διαρκώς σε «ανοιχτή γραμμή» επικοινωνίας τόσο με την εκάστοτε διοίκηση όσο 

και με τους υπερεσιακούς παράγοντες του ΕΦΕΤ, χαράζοντας την κατάλληλη για τον τομέα μας στρατηγική.  

Συγκεκριμένα :  

3.1.1. Συναντήσεις ΣΕΒΕΚ – ΕΦΕΤ 

α) 6.2.2018, συμμετοχή ΣΕΒΕΚ στην ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο τέως Πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Ι. 

Τσιάλτας, 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), για το θέμα του μικροβίου salmonella spp σε παρασκευάσματα κρέατος. (δες ενότητα 

3.1.2.).1 

β) Στις 7.6.2019, πραγματοποιήθηκε σε κλίμα κατανόησης και συνεργασίας, η εθιμοτυπική συνάντηση 

γνωριμίας αντιπροσωπείας του Συνδέσμου μας (κες Δ. Μπακιρλή, Αγγ. Οικονόμου, κ.κ. Στ. Σκαρίμπας, Γ. 

Γιατράκος, Γ. Οικονόμου) με το νέο Προεδρείο του ΕΦΕΤ (Πρόεδρος κ. Πολ. Πολυχρονίου, Διον. Βλάχος, 

Θεοφ. Γεωργόπουλος).  

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν και αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του φορέα. 2 

γ) Εκπρόσωποι του ΕΦΕΤ παρευρέθησαν :  

 Στην 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 (κες Παντελεάκη, Γκίζα, κ. Μπαρμπέρης). 
 

 Στην ημερίδα «Επώνυμα Προϊόντα Κρέατος: Τάσεις και Ευκαιρίες Ανάπτυξης» που διοργάνωσε ο 

ΣΕΒΕΚ στις 29.10.2019 στο ξενοδοχείο Athens Hilton.  3 

 

 Στην εκδήλωση - συζήτηση «Επώνυμα Προϊόντα Κρέατος: Στρατηγική ανάπτυξης της εγχώριας 

αγοράς και αξιοποίησης των εξαγωγικών δυνατοτήτων των επιχειρήσεων», που διοργάνωσε ο ΣΕΒΕΚ 

την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 στο πλαίσιο συμμετοχής του στην Διεθνή  Έκθεση Food Expo 2019 

(κ. Κων/νος Μπαρμπέρης).4 

3.1.2.  Βακτήριο Salmonella spp σε παρασκευάσματα κρέατος 

Η ανάκληση προϊόντων κυρίως επιχειρήσεων - Μελών του Συνδέσμου μας λόγω ανίχνευσης σαλμονέλας, 

είναι ένα θέμα που διαρκώς απασχολεί τον ΣΕΒΕΚ και με κάθε ευκαιρία θέτει  στην αρμόδια ελεγκτική 

αρχή (ΕΦΕΤ). 

Κατά την διάρκεια του 2018, ο ΣΕΒΕΚ :  

                                                 
1
 Σχετική Ενότητα 3.1.2. 

2
 Σχετική Ενότητα 2.5, παρ. IV 

3
 Σχετική Ενότητα 2.7.5, παρ. Ι 

4
 Σχετική Ενότητα 2.7.5, παρ. ΙΙΙ 
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Ι. συμμετείχε στην ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο τέως Πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Ι. Τσιάλτας στις 6 

Φεβρουαρίου 2018, 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), 

 αναλύοντας τις παρακάτω απόψεις /προτάσεις :  

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. 

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. 
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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. 

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.  
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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 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. 

 

ΙΙ. Ανακοινώσεις του ΕΦΕΤ για τα περιστατικά παρουσίας Σαλμονέλας σε παρασκευάσματα 

κρέατος. Πρόταση ΣΕΒΕΚ προς ΕΦΕΤ  

Σε συνέχεια της παραπάνω αναφερομένης συνάντησης, ο Σύνδεσμός μας, μετά από εσωτερικές 

διαβουλεύσεις και μελέτη του θέματος τόσο από την Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων 

όσο και του Δ.Σ., υπέβαλε στις 30/5/2018 στον τέως Πρόεδρο του ΕΦΕΤ  κ. Ι. Τσιάλτα, το παρακάτω 

κείμενο σχεδίου Ανακοίνωσης η οποία αφενός ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό, αφετέρου δεν 

δημιουργεί επιπρόσθετο πρόβλημα δυσφήμισης στην επιχείρηση η οποία θα προβεί στις σχετικές 

ανακλήσεις προϊόντων. 

Πρόταση του ΣΕΒΕΚ για ανακοίνωση του ΕΦΕΤ  για τα περιστατικά παρουσίας Σαλμονέλας σε 

παρασκευάσματα κρέατος 

Τίτλος Ανακοίνωσης :  

Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργεί ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων –ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε η 

εμπορία παρασκευασμάτων κρέατος και συγκεκριμένα (… προϊόν… περιγραφή – συσκευασία .. 

ημερ/νία λήξης…..) της εταιρίας (….εταιρία …) για τα οποία οι μικροβιολογικές εργαστηριακές  

αναλύσεις έδειξαν παρουσία σαλμονέλας. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα τρόφιμα κρίνονται ως μη ασφαλή και ως εκ τούτου 

ανακαλούνται προληπτικά από την αγορά. 

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω παρασκευάσματα κρέατος ανήκουν στα μη μαγειρεμένα προϊόντα και το 

παθογόνο αναφοράς δύναται να εξαλειφθεί, εφόσον τηρηθούν οι προτεινόμενες στην επισήμανση, 

οδηγίες χρήσης του (επαρκές ψήσιμο, σωστό μαγείρεμα). 

Παρουσίαση Προϊόντος 

Κατηγορία :  

Περιγραφή : 

Συσκευασία :  

Ημερομηνία Λήξης : 

Ενέργειες από πλευράς εταιρείας 

Η εταιρία ανακαλεί το παραπάνω προϊόν.  

Οι συμβουλές προς τους καταναλωτές 
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Αν έχετε αγοράσει κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα, μην το φάτε και  επιστρέψτε το στο 

κατάστημα από όπου αγοράστηκε. Αν επιθυμείτε να μην το επιστρέψετε, ακολουθήστε τις οδηγίες 

σωστού μαγειρέματός του. 

Σχετικά με τις ανακλήσεις προϊόντων και τις αποσύρσεις 

Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με ένα προϊόν διατροφής που σημαίνει ότι δεν πρέπει να πωληθεί, 

τότε μπορεί να «αποσύρεται» (αποσύρεται από τα ράφια) ή να «ανακληθεί» (όταν ζητείται από τους 

πελάτες να επιστρέψουν το προϊόν.  

Ο ΕΦΕΤ εκδίδει ανακοινώσεις πληροφοριών απόσυρσης προϊόντος και ανακοινώσεις πληροφοριών 

ανάκλησης προϊόντων, για να ενημερώσει τους καταναλωτές και τις τοπικές αρχές σχετικά με τα 

προβλήματα που σχετίζονται με τα τρόφιμα.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δύνανται να εκδίδονται και  ειδοποιήσεις για περαιτέρω ενέργειες. Αυτό 

παρέχει στις τοπικές αρχές λεπτομέρειες για συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν 

για λογαριασμό των καταναλωτών. 

ΙΙΙ.  Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνητικού προγράμματος για τη ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ 

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η έρευνα που ξεκίνησε αρχές του 2017 ο ΕΦΕΤ και το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσ/κης (ΑΠΘ) με τον αρμόδιο Καθηγητή και Διευθυντή του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και 

Υγιεινής Τροφίμων στον Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας κ. Κώστα 

Κουτσουμανή, για την εκτίμηση επικινδυνότητας της λιστερίωσης από την κατανάλωση μη 

προσυσκευασμένων ετοίμων προς κατανάλωση αλλαντικών θερμικής επεξεργασίας (πάριζα, καπνιστή 

γαλοπούλα, πάριζα, βραστή χοιρινή ωμοπλάτη). 

Υπενθυμίζουμε ότι η αρμόδια Διεύθυνση Διατροφικής Πολιτικής και Ερευνών (τμήμα έρευνας και 

διατροφικών μελετών) του ΕΦΕΤ ζήτησε την υποστήριξη του ΣΕΒΕΚ για παροχή στοιχείων σύστασης και 

διατηρησιμότητας των σχετικών προϊόντων, στοιχεία όγκου παραγωγής, διακινούμενης ποσότητας κλπ. 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού αυτού Προγράμματος πραγματοποιήθηε σε διημερίδα 

στις 14-15/2/2019 και τα αποτελέσματά της κοινοποιήθηκαν σε όλα μας τα Μέλη. 

Το ευχάριστο είναι ότι μόνο 2 από τα 300 δείγματα βρέθηκαν με κάποιο πρόβλημα. 

Συνεπώς μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι τα προϊόντα που διακινούνται στα σημεία λιανικής πώλησης είναι 

ασφαλή, μη επικίνδυνα (με χαμηλό έως μηδενικό βαθμό επικινδυνότητας) λόγω της προσοχής που 

επιδεικνύουν τόσο οι επιχειρήσεις του κλάδου μας όσο και οι συνεργάτες - σούπερ μάρκετ, καταστήματα 

διακίνησης των προϊόντων των εν λόγω κατηγοριών κλπ. 

Υπενθυμίζουμε ότι το συνέδριο υποστηρίχθηκε από τον ΣΕΒΕΚ, δια της προβολής των απόψεών μας σχετικά 

με την ασφάλεια των επιχειρήσεων του κλάδου, μέσω της παρουσίας του εξωτερικού μας συνεργάτη 

Κτηνίατρου, M.Sc., Παναγιώτη Κατοίκου, ο οποίος συμμετείχε με εισήγηση με τίτλο «Self-controls of the 

meat products industry for safe and high-quality products», την Πέμπτη 14/2/2019. 

 

3.1.3.  Πρόγραμμα Επίσημων Ελέγχων του ΕΦΕΤ για τα έτη 2019 - 2010 στο   

ΚΡΕΑΣ & τα  ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ  

Ενημερώθηκαν τα Μέλη μας για το εγκεκριμένο, από το Δ.Σ. του  ΕΦΕΤ,  Πρόγραμμα Επίσημων Ελέγχων για 

τα έτη 2019 και 2020, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί 

τροφίμων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δράσεων προηγούμενων ετών και την αξιοποίηση κάθε 

σχετικής πληροφορίας (από αποστολές της Ε.Ε. DG SANTE, RASFF, AAC κ.ά.).   
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Το Πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει συνδυαστικούς ελέγχους (επιθεώρηση – δειγματοληψία και 

εργαστηριακή ανάλυση), αφορά στην: 

 Συνέχιση εστιασμένων δράσεων στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.  

 Διασφάλιση της απαιτούμενης συχνότητας σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων σύμφωνα με την 

ανάλυση επικινδυνότητας. 

 Αποτίμηση του επιπέδου συμμόρφωσης. 

 Επαλήθευση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας συστημάτων αυτοελέγχου και 

ιχνηλασιμότητας. 

 Αντιμετώπιση ελληνοποιήσεων και δόλιων πρακτικών στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, 

των επιτραπέζιων ελιών και των αυγών.   

 Αντιμετώπιση φαινομένων παραπλάνησης του καταναλωτή, σε σχέση με την αναγραφή ισχυρισμών 

διατροφής και υγείας. 

 Ενίσχυση της εποπτείας και επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων. 

Επισημαίνεται ότι ο συνολικός ετήσιος αριθμός επιθεωρήσεων του ΕΦΕΤ προσδιορίζεται σε 8.330, εκ των 

οποίων 1.370 περίπου αφορούν στο κρέας και τα προϊόντα του. 

Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός αριθμός ελέγχων ποιότητας των τροφίμων, από όλες τις συναρμόδιες 

Υπηρεσίες και Ελεγκτικές Περιφερειακές Αρχές, ξεπερνά κατ' έτος τις 70.000. 

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει μία ολοκληρωμένη κατεύθυνση, καθοδήγηση και συνδρομή στις 

αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της χώρας, ώστε η διεξαγωγή των επίσημων ελέγχων να πραγματοποιείται με 

τρόπο ομοιόμορφο, ενιαίο, αποτελεσματικό, αποδοτικό, σε απόλυτη συμβατότητα με τους εθνικούς 

στρατηγικούς στόχους, στο πλαίσιο της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας.  

Οι έλεγχοι για το κρέας και τα προϊόντα του προβλέπονται για : 

α)  ανίχνευση Salmonella spp/25gr   

 σε συσκευασμένο κιμά & παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών στη λιανική αγορά 

 σε συσκευασμένο κιμά & παρασκευάσματα από κρέας εκτός πουλερικών στη λιανική αγορά  

 συσκευασμένο νωπό κρέας πουλερικών στην λιανική αγορά 

β) ανίχνευση Listeria σε παρασκευασμένα μαγειρεμένα γεύματα  

γ) καταμέτρηση  E.coli σε κιμά και παρασκευάσματα κρέατος στις επιχειρήσεις στο τέλος της διαδικασίας 

παρασκευής 

δ) Πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες σε καπνιστό κρέας και προϊόντα του 

ε) Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών σε λίπος χοιροειδών, πουλερικών και προβάτων. 

 

3.1.4.  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. 
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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. 

 

3.1.5. Κ.Τ.Π. 

I.   Σύντομη ιστορική αναδρομή 

Υπενθυμίζουμε ότι 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.  

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. 

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. 

Αποτέλεσμα των εν λόγω ενεργειών, ήταν οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές (ΕΦΕΤ, ΓΧΚ) να καλέσουν τον ΣΕΒΕΚ, 

ως επίσημο όργανο που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις μεταποίησης κρέατος, κατά την Αναθεώρηση του 

Ελληνικού Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) να διαμορφώσουν μαζί το νέο κεφάλαιο που αφορούσε τα 

παρασκευάσματα και τα Προϊόντα με βάση το κρέας.  
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Στις κοινές αυτές Συνεδριάσεις συμμετείχαν ο ΣΕΒΕΚ μέσω της επιτροπής Τεχνικών εμπειρογνωμόνων του - 

ΣΕΤΕ, ο ΕΦΕΤ, το Γενικό Χημείο του Κράτους, το ΥπΑΑΤ καθώς και ο ΣΠΑΚΒΕ το όργανο που εκπροσωπούσε 

κάποιες επιχειρήσεις του χώρου από την Βόρεια Ελλάδα.  

Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, ήταν το αναθεωρημένο Κεφάλαιο 10 (Χ), Άρθρα  88, 89, 90 και 91 

του ΚΤΠ που ολοκληρώθηκε το 2012 και δημοσιεύτηκε αναθεωρημένο το 2014 (ΦΕΚ 525 Β΄/28.2.2014). 

Εκεί για πρώτη φορά περιγράφηκαν νέοι μέθοδοι παραγωγής, όπως  το μαρινάρισμα, η καρύκευση (υγρή 

και ξηρή), η διαμόρφωση, επεκτείνοντας τους ορισμούς και τις μέχρι τότε περιγεγραμμένες μεθόδους που 

περιορίζονταν στην αλάτιση και στην αφυδάτωση, περιγράφοντας διαδικασίες του προηγούμενο αιώνα. 

Επιπλέον περιεγράφηκε η παραγωγή του Γύρου, το Σουβλάκι, το Μπιφτέκι, το Ντονέρ, το κεμπάπ και πολλών 

άλλων προϊόντων που παράγει η Ελληνική Μεταποίηση και καταναλώνει ο Έλληνας καταναλωτής. 

Έτσι, για παράδειγμα, περιεγράφηκε ότι ο Γύρος παράγεται στην Ελλάδα από ολόκληρα τεμάχια κρέατος 

(και όχι κιμά ή τεμαχισμένο κρέας) καρυκεύεται και, στήνεται με ειδικό τρόπο σε όρθια σούβλα, και 

ολοκληρώνεται η έψηση του σε κάθετη περιστρεφόμενη σούβλα. Αυτό μπορεί να ακούγεται πασιφανές, δεν 

ήταν όμως. Στην αγορά κυκλοφορούσαν, (που σήμερα δεν μπορούν), προϊόντα με το όνομα Γύρος που ήταν 

– πρακτικά -  κομματάκια κρέας μαριναρισμένο, ώστε να ψηθεί σε τηγάνι και να σερβιριστεί ως Γύρος. Με 

βάση την προδιαγραφή του Γύρου αυτό σήμερα δεν επιτρέπεται. Ο Γύρος πρέπει να στηθεί από ολόκληρα 

κομμάτια και θα να ψηθεί όρθιος σε κάθετη περιστρεφόμενη σούβλα για να μπορεί να προσφερθεί ως 

Γύρος. 

II. Αλλαγές στον ΚΤΠ 

Κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, συντελέστηκαν οι παρακάτω αλλαγές στον ΚΤΠ οι οποίες 

κοινοποιήθηκαν σε όλα μας τα Μέλη. 

α) Με την υπ΄ αριθμ. 97/2017 απόφαση του ΑΧΣ (ΦΕΚ Β’ 4883/29-12-17), αντικαταστάθηκε ένα από τα 

βασικότερα Άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, το άρθρο 11, για την επισήμανση και παρουσίαση των 

τροφίμων, ενώ παράλληλα καταργήθηκε το άρθρο 11α που αφορούσε στην διαθρεπτική επισήμανση. 

Για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα, ισχύουν πλέον οι διατάξεις του Καν.(ΕΕ) 1169/2011. 

β) Επίσης με την Απόφαση του ΑΧΣ 28/2018 (ΦΕΚ 2242 Β’/15-6-2018 ) επήλθαν τροποποιήσεις στο 

Άρθρο 2 (Ορισμοί) του ΚΤΠ, 

ενώ με την Απόφαση του ΑΧΣ 29/2018, επήλθε Τροποποίηση του Άρθρου 13 του ΚΤΠ (Δειγματοληψία  

τροφίμων). 

 

ΙΙΙ. Κοινοποιήθηκε, από την ιστοσελίδα του ΓΧΚ, σε όλα τα Μέλη μας ο επικαιροποιημένος ΚΤΠ. 

 

3.1.6. Κλαδικός Οδηγός Ορθής Υγιεινής Πρακτικής 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων - ΣΕΤΕ του Συνδέσμου μας, ανέλαβε την 

επικαιροποίηση του σχεδίου “Οδηγού Υγιεινής για τις μονάδες επεξεργασίας κρέατος, παραγωγής 

προϊόντων με βάση το κρέας, κιμάδων και παρασκευασμάτων” ο οποίος ως σχέδιο έχει  υποβληθεί στις 

υπηρεσίες του ΕΦΕΤ, από το τέλος του έτους 2002.  

Το κείμενο του εν λόγω σχεδίου θα επικαιροποιηθεί αρχικά από τα Μέλη της ΣΕΤΕ/ΣΕΒΕΚ και στη συνέχεια 

θα κοινοποιηθεί στα Μέλη της Ομάδα Σύνταξης κατευθυντήριων οδηγιών, εγχειριδίων του Ινστιτούτου 

Προϊόντων Κρέατος και σε όλα τα Μέλη του ΣΕΒΕΚ, για τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. 

Υπενθυμίζουμε ότι κατά την αρχική σύνταξη του Οδηγού, επιδίωξή μας ήταν η διαμόρφωση ενός εύχρηστου 

οδηγού ο οποίος εκτός των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας να παρέχει σαφείς οδηγίες και 
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διευκρινήσεις των απολύτως απαραίτητων υποχρεώσεων – συμμορφώσεων για κάθε παραγωγική 

διαδικασία. 

3.1.7. 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. 

  

            3.1.8. Απόσυρση τροφίμων κρέατος και προϊόντων κρέατος από τις Βελγικές 

Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων 

Στις 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. 

3.1.9. Διακίνηση «ύποπτου» βοδινού κρέατος από την Πολωνία 

Κοινοποιήθηκε στα Μέλη μας η υπ΄ αριθμ. 1335/1.2.2019 ενημέρωση της Δ/νσης Προστασίας 

Καταναλωτή του ΕΦΕΤ, σχετικά με τη διακίνηση «ύποπτου» (απουσία post - mortem επιθεώρησης) βοδινού 

κρέατος το οποίο διακινήθηκε από την Πολωνία, σε Ρουμανία, Σουηδία, Ουγγαρία, Εσθονία, Φινλανδία, 

Γαλλία, Ισπανία, Λιθουανία, Πορτογαλία και Σλοβακία, εφιστώντας την προσοχή τους για σχετικές με το 

θέμα προληπτικές ενέργειες προκειμένου να αποτραπεί η όποια διακίνηση του εν λόγω «ύποπτου» βοδινού 

και στη χώρα μας. 

3.1.10. Πιο αυστηρά όρια στην περιεκτικότητα trans-λιπαρών στα τρόφιμα 

Νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία –Κανονισμός (ΕΕ) 2019/649 – θέτει αυστηρά όρια στην περιεκτικότητα trans-

λιπαρών στα τρόφιμα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό, η περιεκτικότητα σε trans-λιπαρά (εκτός των trans-λιπαρών 

που αποτελούν φυσικά συστατικά του λίπους ζωικής προέλευσης) σε τρόφιμα που προορίζονται για τον 

τελικό καταναλωτή και σε τρόφιμα που προορίζονται για προμήθεια εμπόρων λιανικής, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 2 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια λίπους. Η συμμόρφωση των επιχειρήσεων τροφίμων ως 

προς τα trans-λιπαρά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Απριλίου 2021. 
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Όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ, τα trans-λιπαρά είναι ένα είδος ακόρεστων λιπαρών οξέων. 

Στη φύση, υπάρχουν trans-λιπαρά σε μικρές ποσότητες στο λίπος του γάλακτος και του κρέατος που 

προέρχονται από μηρυκαστικά ζώα (3% – 8% επί του ολικού λίπους), αλλά ο αντίκτυπός τους στη δημόσια 

υγεία είναι σχετικά μικρός. Αντίθετα, τα έλαια που έχουν υδρογονωθεί μερικώς, για καθαρά τεχνολογικούς 

σκοπούς, μπορεί να περιέχουν trans-λιπαρά ("βιομηχανικώς παραγόμενα" trans-λιπαρά) σε πολύ 

μεγαλύτερες ποσότητες. 

Το θέμα των τρανς λιπαρών δεν είναι καινούργιο στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Οι επιζήμιες 

επιδράσεις των βιομηχανικώς παραγόμενων τρανς λιπαρών οξέων στο καρδιαγγειακό σύστημα, πλέον, είναι 

πέρα από οποιαδήποτε αμφισβήτηση. Τα trans-λιπαρά αυξάνουν στον ορό του αίματος τα επίπεδα της 

"κακής" χοληστερόλης (LDL cholesterol), ενώ μειώνουν τα επίπεδα της "καλής" χοληστερόλης (HDL 

cholesterol). Μάλιστα, ο κίνδυνος καρδιαγγειακών νοσημάτων ανά γραμμάριο πρόσληψης trans-λιπαρών 

οξέων, είναι τέσσερις με πέντε φορές υψηλότερος συγκριτικά με την ίδια ποσότητα κορεσμένων λιπαρών. 
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Παράλληλα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η υψηλή διαιτητική πρόσληψη trans-

λιπαρών έχει συσχετιστεί και με άλλες αρνητικές επιδράσεις. Για τους λόγους αυτούς, η εξάλειψη των 

βιομηχανικώς παραγόμενων trans-λιπαρών έχει αποτελέσει τα τελευταία χρόνια μία από τις προτεραιότητες 

του ΠΟΥ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Εθνικών Φορέων. 

Αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα από τη βιομηχανία τροφίμων ως προς τη μείωση των βιομηχανικώς 

παραγόμενων trans-λιπαρών στα τρόφιμα, η νέα νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπικουρεί προς την 

κατεύθυνση εξάλειψης των λιπαρών αυτών.  

Μελέτη του ΕΦΕΤ σε εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα Ελλήνων σχετικά με τις γνώσεις και την στάση των 

ενηλίκων απέναντι στα trans-λιπαρά, καταδεικνύει ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δεν έχουν ακούσει τον 

όρο trans λιπαρά. Για το λόγο αυτό και βάσει της νέας νομοθεσίας, ο ΕΦΕΤ ενημερώνει τους Έλληνες 

καταναλωτές με το παραπάνω πληροφοριακό γράφημα για τα trans λιπαρά. 

3.1.11.  Διάφορες δραστηριότητες 

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

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

 Για το από 24/4/2018 Δελτίο Τύπου του Σωματείου Μονίμων Υπαλλήλων ΕΦΕΤ με θέμα «Απουσία 

πολιτικής για τον εξορθολογισμό του ελέγχου των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών». 

 Για το Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΓΧΚ –ΕΦΕΤ σχετικά με τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων 

για το έτος 2018. 

 Για το Προεδρικό Διάταγμα 71/17.7.2018 (ΦΕΚ Α’ 134/24.7.2018) με έναρξη ισχύος από 

6/8/2018, με το οποίο καταργήθηκε το Π.Δ. 223/2000 «Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 

Τροφίμων» (Α ́ 192) και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα 

θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του νέου Π.Δ. 

 Για την Ετήσια Έκθεση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις 

Ζωοτροφές (RASFF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2017. 

 Για τις συμβουλές τους ΕΦΕΤ προς τους καταναλωτές για την αγορά τροφίμων ενόψει των 

Χριστουγέννων. 

 Για το από 23.4.2019 Δελτίο τύπου «Εντατικοποίηση των ελέγχων και συμβουλές του ΕΦΕΤ προς 

τους καταναλωτές ενόψει του Πάσχα». 

 Για το από 10.6.2019 Δελτίο Τύπου του ΕΦΕΤ «Κύρια συμπεράσματα που αφορούν την Ελλάδα 

και το Eurobarometer με θέμα : Ασφαλής διατροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση». 

 Για το υπ΄ αρ. πρωτ. 11663/8-10-2019 έγγραφο του ΕΦΕΤ με θέμα "Ενημέρωση σχετικά με 

δόλιες πρακτικές στη διακίνηση κρέατος πουλερικών προέλευσης Βραζιλίας». 

 

β) 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.   
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Με την 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 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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3.2. ΥΠΑΑΤ 

Το βασικότερο από τα Υπουργεία με το οποίο ο ΣΕΒΕΚ 

συνέχισε την επικοινωνία του καθ΄ όλη τη διάρκεια και 

του έτους 2018, παρακολουθώντας τις δραστηριότητές 

του και υποβάλλοντας τις απόψεις / προτάσεις του για 

τα διάφορα θέματα του τομέα, ήταν το ΥπΑΑΤ. 

Κι εδώ, οι αλλαγές ήταν συχνές κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση 

δρομολόγησης κλαδικών μας θεμάτων. 

Συγκεκριμένα, κατά τον ανασχηματισμό στις 28.8.2018, της προηγούμενης Κυβέρνησης, το «τιμόνι» του 

ΥπΑΑΤ ανέλαβε ο Λάκωνας Βουλευτής κ. Σταύρος Αραχωβίτης, με Υφυπουργούς τον κ. Βασίλη Κόκκαλη και 

την κα Ολυμπία Τελιγιορίδου. 

Οι εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, έφεραν στο «τιμόνι» του ΥπΑΑΤ τον κ. Μάκη Βορίδη και στις θέσεις 

των Υφυπουργών τον κ. Κώστα Σκρέκα (αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική) και την κα Φωτεινή 

Αραμπατζή (αρμόδια για την αλιευτική πολιτική). 

Μεταξύ των θεμάτων που μας απασχόλησαν και θέσαμε με κάθε ευκαιρία στον εκάστοτε Υπουργό 

και στα υπηρεσιακά του στελέχη, ήταν τα παρακάτω. 

3.2.1. Συναντήσεις ΣΕΒΕΚ – ΥπΑΑΤ 

Ι. Στις 3/12/2018, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Συνδέσμου μας (Πρόεδρος Εμ. 

Δομαζάκης, Αντιπρόεδρος Στ. Σκαρίμπας, Εντεταλμένος Σύμβουλος Γ. Οικονόμου) με τον κ. Φάνη 

Γεωργόπουλο (σύμβουλο του τέως ΥπΑΑΤ κ. Στ. Αραχωβίτη). 

Η συνάντηση είχε προγραμματισθεί με τον τέως Υπουργό κ. Σταύρο Αραχωβίτη, ο οποίος λόγω έκτακτων 

υποχρεώσεών του στην επαρχία, δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί. 

Στον Σύμβουλο του Υπουργού τέθηκαν τα πιο κάτω θέματα :  

 Εφαρμογή του Ν. 4492/2017 για την εξόφληση των τιμολογίων νωπών ή ευπαθών προϊόντων, 

εντός 60 ημερών με παράλληλη ένταξη και των παρασκευασμάτων κρέατος. 

 Παρασκευή και διακίνηση νωπού γύρου και οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία. 

 Υποχρεωτική επισήμανση και αυστηροί έλεγχοι στα διακινούμενα προς σημεία μαζικής εστίασης 

παρασκευάσματα κρέατος. 

 Συντονισμός των ελέγχων ποιότητας από μία κρατική αρχή και όχι αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων 

από ΕΦΕΤ, Κτηνιατρικές υπηρεσίες, Αγορανομικές υπηρεσίες, Περιφέρειες κλπ.   

 Τροποποίηση Π.Δ. 40/1977 για τις Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις των προϊόντων ζωικής 

προέλευσης. 

 Αναγνώριση «Ελληνικού γύρου» και «σουβλάκι» ως Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα 

(ΕΠΙΠ) ή και ΠΓΕ. 

 Κατάργηση της ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛΟΓΑΚ – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ποσοστού 0,2% ανά κιλό 

εγχωρίου και εισαγόμενου κρέατος, δεδομένου ότι η εν λόγω εισφορά δεν ενισχύει τους ήδη 

υφιστάμενους ελέγχους από τις επίσημες υπηρεσίες ελέγχου του Κράτους για το κρέας και τα 

πουλερικά. 

 

ΙΙ. Επίσημη συνάντηση με τον νέο  Υπουργό ΑΑΤ κ. Μάκη Βορίδη είχε αντιπροσωπεία του Συνδέσμου, 

αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο  κ. Στέλιο Σκαρίμπα, τα Μέλη κα Αγγελική Οικονόμου και κ. Γεώργιο 

Γιατράκο, και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Γιώργο Οικονόμου, την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019.  Κατά τη 

 

http://www.minagric.gr/index.php/el/


                                                                ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ    

 

 44  

 

διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του ΣΕΒΕΚ ενημέρωσαν τον Υπουργό για όλα τα θέματα 

που απασχολούν τις επιχειρήσεις παρασκευασμάτων κρέατος και των προϊόντων με βάση το κρέας. 

Ειδικότερα η συζήτηση επικεντρώθηκε στα εξής: 

 Εφαρμογή του Ν. 4492/17 για την εξόφληση από το λιανεμπόριο, των τιμολογίων ευπαθών 

προϊόντων εντός 60 ημερών και παράλληλη ένταξη στην εν λόγω διάταξη και των παρασκευασμάτων 

κρέατος (εκτός των αλλαντικών που ήδη έχουν ενταχθεί). Ο Υπουργός ενημερώθηκε ότι η εν λόγω 

ρύθμιση, που αποτελεί εφαρμογή ενωσιακής νομοθεσίας, δεν έχει μέχρι στιγμής πρακτική εφαρμογή. 

Ο κος Βορίδης επιφυλάχτηκε επί του θέματος, προκειμένου να μελετηθεί τόσο η μέχρι σήμερα πορεία 

του, σε συνδυασμό με την συναρμοδιότητα με τα Υπουργεία Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΥπΑΑΤ, 

Οικονομικών, Εσωτερικών κλπ, καθώς και η πτυχή πιθανών εναρμονισμένων πρακτικών. 
 

 Λήψη μέτρων κατά της παρασκευής & διακίνησης νωπού γύρου προς αποφυγή κινδύνων για την 

δημόσια υγεία. Το ΥπΑΑΤ θα επαναφέρει το θέμα μετά τον ορισμό νέου Προεδρείου στον ΕΦΕΤ. 
 

 Υποχρεωτική επισήμανση και αυστηροί έλεγχοι στα διακινούμενα στην μαζική εστίαση προϊόντα 

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

αρμοδιοτήτων από ΕΦΕΤ, Κτηνιατρικές υπηρεσίες, Αγορανομικές υπηρεσίες, Περιφέρειες κλπ. Η εν 

λόγω πρόταση βρήκε συνολικά σύμφωνο τον Υπουργό. Αναμένεται να δοθεί προτεραιότητα στους 

ελέγχους του ΕΦΕΤ για την πάταξη των φαινομένων του αθέμιτου ανταγωνισμού.   
 

 Κατάργηση της, υπέρ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ειδικής εισφοράς 0,2% ανά κιλό κρέατος, δεδομένου ότι δεν 

περιλαμβάνει καμία ανταποδοτικότητα προς τον τομέα. Από την πλευρά του Υπουργού εκφράσθηκε η 

γενική αρχή την οποία πρεσβεύει η παρούσα διακυβέρνηση, για κατάργηση κάθε πρόσθετου 

διοικητικού βάρους.  Ωστόσο επιφυλάχθηκε προκειμένου να διερευνήσει όλο το καθεστώς, καθώς και 

τις όποιες ανταποδοτικές δράσεις έχει, έως σήμερα, καλύψει. 
 

 Τροποποίηση Π.Δ. 40/1977 για τις Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις των προϊόντων ζωικής προέλευσης για 

την άδεια καταλληλότητας των οχημάτων μεταφοράς κρεάτων και επανέλεγχός τους κάθε 3 ή 5 έτη. 

Το συγκεκριμένο θέμα είναι καθαρά τεχνικής φύσης και θα ασχοληθεί άμεσα η αρμόδια Διεύθυνση 

του ΥπΑΑΤ. 

 Υποβολή του φακέλου ΕΠΙΠ «Ελληνικός γύρος» στην Commission. Παρουσιάσθηκε αναλυτικά στον 

Υπουργό το ιστορικό της μέχρι σήμερα πορείας του θέματος και η προβλεπόμενη εξέλιξή του μετά και 

την πρόσφατη νομική απόρριψη των δύο ενστάσεων που είχαν κατατεθεί. Παρουσιάσθηκαν επίσης οι 

ευκαιρίες που θα δημιουργήσει η εν λόγω (τελική και από πλευράς Ε.Ε) έγκριση του φακέλου στην 

εξωστρέφεια του κλάδου μεταποίησης με προοπτικές διεύρυνσης των εξαγωγών στην ευρωπαϊκή και 

παγκόσμια αγορά και στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα χοιρείου κρέατος. Ο κος Βορίδης 

εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για μια λεπτομερή ενημέρωσή του, εξετάζοντας μεταξύ των 

άλλων και τις νομικές πτυχές του θέματος.  

 

3.2.2.  Επίσπευση πληρωμής στα νωπά και ευπαθή προϊόντα 

Με το νόμο 4492/2017/Α΄156, όπως τροποποιήθηκε (ν. 4587/2018/Α΄218) και ισχύει, λειτουργεί 

ψηφιακή υπηρεσία για τη «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων» η 

εποπτεία της οποίας ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δια της Διεύθυνσης 

Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων του Υπ.Α.Α.Τ. 

Η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων έχει οριστεί ως η αρμόδια αρχή για την τήρηση των 

διατάξεων για τη διακίνηση των νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και για την τήρηση της 

σχετικής ψηφιακής υπηρεσίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥπΑΑΤ. 
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Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, έμπορος που προμηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα από 

παραγωγό ο οποίος εκδίδει τιμολόγια, οφείλει να εξοφλεί το τιμολόγιο του παραγωγού μέσα σε 60 ημέρες 

από την έκδοσή του. 

Τα στοιχεία των τιμολογίων των νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων καταχωρίζει στην ψηφιακή 

υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ ο παραγωγός, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 80/26402/08.02.2019 (ΦΕΚ 453, Β’, 

15.02.2019). 

Στις 14/3/2019 το ΥπΑΑΤ προχώρησε στην έκδοση της παρακάτω Διευκρινιστικής εγκυκλίου για την 

εφαρμογή της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 80/26402/Β΄/15.02.2019   
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Με νεότερη διορθωμένη εγκύκλιο στις 13/6/2019, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

διευκρινίζει ότι όχι μόνο οι κυρώσεις, αλλά και η ίδια η υποχρέωση καταχώρισης τιμολογίων για νωπά και 

ευαλλοίωτα προϊόντα στη σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα, αναστέλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου.  

Ακολουθεί η ορθή επανάληψη της εγκυκλίου. 
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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 ένταξη και των αλλαντικών (όπως και όλες τις κατηγορίες κρεάτων) στα νωπά 

και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα. Δυστυχώς όμως δεν εντάχθηκαν τα Παρασκευάσματα κρέατος, κάτι το 

οποίο από την πρώτη στιγμή ψήφισης του νόμου αιτούμαστε από τον εκάστοτε Υπουργό. 

Ευελπιστούμε οι στόχοι μας να ολοκληρωθούν, με την εφαρμογή του νόμου και την ένταξη και των 

παρασκευασμάτων σε αυτόν.   

3.2.3. 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/). 

3.2.4.  Επιβολή ειδικής εισφοράς 0,2% στο κρέας 

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

θέτουμε με κάθε ευκαιρία στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία, είναι η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 0,2 % για 

το κρέας, υπέρ του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, η οποία καθιερώθηκε με το άρθρο 13 του Νόμου 3698/2008 

«Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας & άλλες διατάξεις». 

Πάγια θέση του 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. 

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. 

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. 

 

 

 

 

http://srv-web.elogak.gr/ArtemisDev/
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3.2.5. Καταχώριση «ΓΥΡΟΥ» ως Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν (ΕΠΙΠ)  

Μία προσπάθεια που ξεκίνησε από τον ΣΕΒΕΚ πριν από 15 περίπου χρόνια, και με επιμονή και επίπονη 

βρίσκει σιγά – σιγά το δρόμο της.               

Κάνοντας μία ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι, να 

αναφέρουμε ότι η οργανωμένη παραγωγή του Γύρου, όπως αυτός καταναλώνεται στην Ελλάδα, ξεκίνησε 

δυναμικά από τις αρχές του 2000. Τότε για πρώτη φορά εμφανίστηκαν εταιρείες σε οργανωμένο και μαζικό   

επίπεδο με αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή Γύρου και Σουβλάκι, για την τροφοδοσία κυρίως 

σημείων μαζικής εστίασης. 

Ο ΣΕΒΕΚ, μέσω της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τεχνικών Εμπειρογνώμων ΣΕΤΕ/ΣΕΒΕΚ,  η οποία έχει   

συγκροτηθεί και λειτουργεί  από το 2000, ξεκίνησε ήδη από το 2004 τις πρώτες συζητήσεις για τις 

προδιαγραφές στην παραγωγή του Γύρου αλλά και άλλων παρασκευασμάτων κρέατος, όπως το μπιφτέκι, το 

σουβλάκι κλπ. Ο προβληματισμός που δημιουργήθηκε στις επιχειρήσεις - μέλη του συνδέσμου τότε ήταν 

διπλός. Αρχικά η έλλειψη κανόνων δημιουργούσε πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των νέο 

αναπτυσσόμενων οργανωμένων μονάδων παραγωγής, επιπλέον δε, οι πρώτες συζητήσεις για προστασία 

αυτών των προϊόντων σε διεθνές επίπεδο είχαν ως προαπαιτούμενο την Εθνική περιγραφή του τρόπου 

παραγωγής και των χαρακτηριστικών αυτών των προϊόντων, δηλαδή αυτό που λέμε εν συντομία 

«προδιαγραφές».  

Σε αυτές τις συζητήσεις - συνεδριάσεις του ΣΕΒΕΚ που έγιναν εκείνη την αρχική περίοδο, οι συναντήσεις 

ήταν σχεδόν καθημερινές.  Θυμίζουμε ότι την ίδια εποχή το σύνολο του πλαισίου υγιεινής-ελέγχων-

νομοθεσίας ήταν σε καθεστώς συντριπτικών αλλαγών : δημιουργία EFSA (Ευρωπαϊκού φορέα Ελέγχου), 

δημιουργία ΕΦΕΤ, αναδιοργάνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, εφαρμογή νέας Κοινοτικής νομοθεσίας 

όπως των ενωσιακών Κανονισμών 852, 853, 854, του 178 κλπ. καθώς και η    εφαρμογή του διάσημου 

QUID (μέθοδος προσδιορισμού ποσοστού κρέατος), αλλαγές στην επισήμανση κλπ. Πολύ δουλειά για όλους 

στις Επιτροπές μας και ένας οργασμός ιδεών, προτάσεων και οργανωμένης κατάταξης τρόπων παραγωγής, 

συστατικών, μικροβιολογικών κριτηρίων, χημικών ορίων. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτές οι 

συνεδριάσεις αναμόρφωσης, σύνταξης κανόνων και προδιαγραφών ήταν ανοιχτές σε όλες τις επιχειρήσεις 

του κλάδου. Όχι μόνο τα Μέλη του ΣΕΒΕΚ, αλλά όλες οι επιχειρήσεις λάμβαναν προσκλήσεις για ανοιχτή 

συμμετοχή ώστε αυτή η προσπάθεια να είναι όχι μόνο αντιπροσωπευτική αλλά και καθολική. 

Η επίσημη κατοχύρωση αυτών των κανόνων για την δημιουργία προδιαγραφών και standards, τόσο στην 

ποιότητα όσο και στον τρόπο παραγωγής αυτών των προϊόντων έγινε το 2008, όταν οι αρμόδιες Ελληνικές 

αρχές (ΕΦΕΤ, ΓΧΚ) κάλεσαν το επίσημο όργανο που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις μεταποίησης κρέατος, τον 

ΣΕΒΕΚ, κατά την Αναθεώρηση του Ελληνικού Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) να διαμορφώσουν μαζί το 

νέο κεφάλαιο που αφορούσε τα παρασκευάσματα και τα Προϊόντα με βάση το κρέας. Στις κοινές αυτές 

Συνεδριάσεις συμμετείχε ο ΣΕΒΕΚ μέσω της επιτροπής  Τεχνικών εμπειρογνωμόνων του - ΣΕΤΕ, ο ΕΦΕΤ, το 

Γενικό Χημείο του Κράτους και οι Κτηνιατρικές Αρχές, καθώς και ο ΣΠΑΚΒΕ το όργανο που εκπροσωπούσε 

κάποιες επιχειρήσεις του χώρου από την Βόρεια Ελλάδα. Σε αυτές τις συνεδριάσεις για άλλη μία φορά ο 

ΣΕΒΕΚ προσκαλούσε με ανοιχτή    πρόσκληση και εταιρείες που δεν ήταν Μέλη του. 

Η προσπάθεια αυτή των Ελληνικών Αρχών και της Ελληνικής Μεταποίησης, συνέπεσε χρονικά με την 

Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Κανονισμού 1333/2008 όπου για πρώτη φορά        

προσπάθησε η Ε.Ε να βάλει τάξη και να οργανώσει σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο την Κατάταξη των τροφίμων 

αλλά και την νομοθεσία που διέπει την χρήση πρόσθετων στα Τρόφιμα. Η Οδηγία που έλαβαν τα Κράτη - 

Μέλη ήταν απλή και ξεκάθαρη. Πείτε μας, σε συνεργασία με τον κλάδο της εγχώριας     μεταποίησης, τι 

προϊόντα παράγετε, πώς τα παράγετε και με τι επιτρεπόμενα πρόσθετα ώστε να ενσωματωθούν στο 

Παράρτημα που θα έβγαινε τρία χρόνια μετά (Καν.1129/2011) και θα περιελάμβανε αυτά τα στοιχεία για 

όλα τα τρόφιμα που παράγονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Μέσω αυτής της καταγραφής,  η οποία σημειώνουμε ότι ήταν ανοιχτή σε όλη τον Κλάδο της μεταποίησης, 

έγινε και η πρώτη σοβαρή προσπάθεια να προστατευτούν τα προϊόντα αυτά με το όνομά τους σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, ήταν καταρχάς το αναθεωρημένο Κεφάλαιο 10 

(Χ), Άρθρα  88, 89, 90 και 91 που ολοκληρώθηκε το 2012 και δημοσιεύτηκε αναθεωρημένο το 2014. Εκεί 

για πρώτη φορά περιγράφηκαν νέοι μέθοδοι παραγωγής, όπως  το μαρινάρισμα, η καρύκευση (υγρή και 

ξηρή), η διαμόρφωση, επεκτείνοντας τους ορισμούς και τις μέχρι τότε περιγεγραμμένες μεθόδους που 

περιορίζονταν στην αλάτιση και στην αφυδάτωση, περιγράφοντας διαδικασίες του προηγούμενο αιώνα. 

Επιπλέον περιγράφηκε η παραγωγή του Γύρου, το Σουβλάκι, το Μπιφτέκι, το Ντονέρ, το κεμπάπ και πολλών 

άλλων προϊόντων που παράγει η Ελληνική Μεταποίηση και καταναλώνει ο Έλληνας καταναλωτής. 

Έτσι, για παράδειγμα, περιγράφηκε ότι ο Γύρος παράγεται στην Ελλάδα από ολόκληρα τεμάχια κρέατος (και 

όχι κιμά ή τεμαχισμένο κρέας) καρυκεύεται και, στήνεται με ειδικό τρόπο σε όρθια σούβλα, και 

ολοκληρώνεται η έψηση του σε κάθετη περιστρεφόμενη σούβλα. Αυτό μπορεί να ακούγεται πασιφανές, δεν 

ήταν όμως. Στην αγορά κυκλοφορούσαν, (που σήμερα δεν μπορούν), προϊόντα με το όνομα Γύρος που ήταν 

– πρακτικά -  κομματάκια κρέας μαριναρισμένο, ώστε να ψηθεί σε τηγάνι και να σερβιριστεί ως Γύρος. Με 

βάση την προδιαγραφή του Γύρου αυτό σήμερα δεν επιτρέπεται. Ο Γύρος πρέπει να στηθεί από ολόκληρα 

κομμάτια και θα να ψηθεί όρθιος σε κάθετη περιστρεφόμενη σούβλα για να μπορεί να προσφερθεί ως 

Γύρος. 

Η πρώτη φάση της δουλειάς είχε τελειώσει, εκεί όμως μας περίμενε η δεύτερη και πιο δύσκολη περίοδος, να 

καταφέρουμε να περιγράψουμε στα Αγγλικά και να ενσωματώσουμε αυτές τις προδιαγραφές σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, ζητούσαν επιτακτικά σημαντικά μεγαλύτερη απελευθέρωση προσθέτων 

στην βιομηχανική παραγωγή κρεατοσκευασμάτων. Η πίεση της Ελληνικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες 

κατάφερε να εμποδίσει την χρήση των περισσότερων προσθέτων με εξαίρεση αυτών που είχαν σχέση με 

μικροβιοσυστατικά και  με τον χρόνο ζωής των προϊόντων (οξικά, κιτρικά, ασκορβικά άλατα). Η πρώτη 

επιτυχία ήταν να εμποδίσουμε την διεύρυνση χρήσης των περισσότερων πρόσθετων στον Γύρο, στο 

Σουβλάκι καθώς και σε άλλα προϊόντα, όπως το μπιφτέκι, το σουτζουκάκι και το κεμπάπ. Το πιο σημαντικό 

όμως επίτευγμα της Ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ότι έβαλε για πρώτη φορά σε ενωσιακό Κανονισμό (τον 

Καν. 1129/2011 και την αναθεώρηση αυτού Καν.601/2014) τις λέξεις Gyros, Souvlaki, Bifteki να 

φαίνονται ως προϊόντα Ελληνικής προέλευσης σε Ευρωπαϊκό κείμενο. Άνοιξε έτσι τον δρόμο να ξεκινήσει πιο 

εύκολα η διαδικασία για την προστασία των προϊόντων αυτών.  

Το Πρώτο και το Δεύτερο μέρος της κατοχύρωσης είχε ολοκληρωθεί. Υπομονετική και επίμονη δουλειά, 

συνεργασία αλλά και διπλωματία, είχαν συμβάλει προκειμένου να περιγράψουμε τις προδιαγραφές του 

Γύρου και να επιβάλουμε σε ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα την χρήση των λέξεων Gyros, Souvlaki, Bifteki, 

ως Ελληνικού ενδιαφέροντος προϊόντα.  

Μας έμενε το τρίτο και ίσως πιο δύσκολο κομμάτι της προστασίας του ονόματος του Γύρου για αρχή και σε 

δεύτερη φάση των υπόλοιπων προϊόντων. Οι επιλογές ήταν τρείς. ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ.  

ΠΟΠ – ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης,  

ΠΓΕ- ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης, και  

ΕΠΙΠ- ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν.  

Η επιλογή για κατοχύρωση ως ΠΟΠ απορρίφτηκε από την αρχή λόγω της πολύ μικρής τοπικής εμβέλειας 

που απαιτείται για να αποκτήσει ένα προϊόν τον χαρακτηρισμό ΠΟΠ. Οι επιλογές που απέμεναν για τον 

ΣΕΒΕΚ ήταν δύο, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ.  

Η διερεύνηση που κάναμε στον ΣΕΒΕΚ καθώς και η καθοδήγηση από το Νομικό Τμήμα τόσο του ΣΕΒΕΚ όσο 

και ανθρώπων με μεγάλη εμπειρία στην κατοχύρωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ήταν ότι οι δυσκολίες για την 

κατοχύρωση ΠΓΕ θα ήταν πολύ μεγαλύτερες από ότι σε ΕΠΙΠ. Η βασική αιτία είναι ότι δυστυχώς αργήσαμε. 

Αργήσαμε ως χώρα, ως φορείς και ως παραγωγοί να κατοχυρώσουμε τα προϊόντα αυτά σε Ευρωπαϊκό 
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επίπεδο, ή ακόμα και σε διεθνές, και σήμερα υπάρχουν εταιρείες εκτός Ελλάδας που παράγουν προϊόντα με 

αυτή την κατηγορία.  

Η στρατηγική μας βασίστηκε πάλι στην Ευρωπαϊκή εμπειρία, δηλαδή να προχωρήσουμε αρχικά σε 

προστασία ως ΕΠΙΠ που δεν απαγορεύει την παραγωγή του προϊόντος «ΓΥΡΟΣ» να παραχθεί από παραγωγό 

που βρίσκεται εκτός της Ελλάδας, αλλά ωστόσο επιβάλει το προϊόν αυτό που θα πωληθεί ως «ΓΥΡΟΣ» να έχει 

συγκεκριμένες προδιαγραφές και τρόπο παραγωγής, αυτές που και οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις 

εφαρμόζουν απαρέγκλιτα.  Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να ανταγωνιστούμε με ίσους όρους τους 

ανταγωνιστές μας από το εξωτερικό αλλά και να βγάλουμε από την αγορά όλα αυτά τα προϊόντα που 

σήμερα ονομάζονται «ΓΥΡΟΣ» αλλά δεν φτιάχνονται με τον παραδοσιακό ελληνικό τρόπο που έχουμε ήδη 

περιγράψει στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών από το 2014.  

Σε δεύτερη φάση και με πολύ μικρή χρονική διαφορά θα έπρεπε να καταθέσουμε την κατοχύρωση και του 

προϊόντος «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ» ως ΠΓΕ, όπου εκτός του τρόπου παραγωγής θα επιβάλαμε και την Ελληνική 

προέλευση του Προϊόντος.  

Αντίστοιχα παραδείγματα στην Ευρωπαϊκή διαδικασία υπάρχουν και άλλα, με πρωτεργάτες βέβαια του 

Ιταλούς που έχουν και τον μεγαλύτερο αριθμό προστατευμένων προϊόντων. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η 

Mozzarella, καθώς και η Pizza Napoletana. Όπου επειδή ακριβώς δεν μπορούσαν να προστατευτούν ως 

προϊόντα με Γεωγραφική ένδειξη ή προέλευση, προστατεύθηκαν ως τρόπος παραγωγής/προδιαγραφής ως 

ΕΠΙΕΠ (TSG στα Αγγλικά) με το γενικό όνομα (Generic) Mozzarella. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και ως 

προστατευμένα με Γεωγραφική ένδειξη, ενώ πολλά παραδείγματα πολλαπλών φακέλων προστατευόμενης 

ένδειξης για το ίδιο προϊόν υπάρχουν και σε άλλες χώρες, 

Mozzarella Italia, 1996 TSG (ΕΠΙΠ) 

Mozzarella di Bufala Campana Italia, 1996 PDO (ΠΟΠ) 

Aceto Balsamico di Modena Italia, 2009 IGP (ΠΓΕ) 

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Italia, 2000 PDO (ΠΟΠ) 

Aceto Balsamico Tradizionale de Reggio Emilia Italia, 2000 PDO (ΠΟΠ) 

Το Δ.Σ. του  ΣΕΒΕΚ, με απόφαση που έχει λάβει ήδη από τις αρχές του 2018, για την κατάθεση και των δύο 

Φακέλων «ΓΥΡΟΣ» ως ΕΠΙΠ και «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ» ως ΠΓΕ, κατέθεσε αρχικά το φάκελο για την 

κατοχύρωση του Ονόματος «ΓΥΡΟΣ» το καλοκαίρι του 2018. Εκεί μας περίμενε μία έκπληξη. Δεν υπήρχε 

Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο για την κατοχύρωση στην κατηγορία ΕΠΙΠ. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

κινήθηκε γρήγορα και τελικά στα τέλη του 2018 με Νομοθετικό Πλαίσιο εν ισχύ, ο Φάκελος «ΓΥΡΟΣ» έγινε το 

πρώτο Ελληνικό προϊόν υποψήφιο για ΕΠΙΠ. Η διαδικασία δεν είναι εύκολη. Η Αίτηση τέθηκε σε διαβούλευση 

έως τον Μάρτιο του 2019 για τυχόν αντιρρήσεις από Ελληνικούς φορείς, και έλαβε ενστάσεις από την 

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) και από την Νέα Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων 

Ελλάδος (ΝΟΧΣΕ). Ο ΣΕΒΕΚ κατάφερε να αντικρούσει τις εν λόγω ενστάσεις, με αποτέλεσμα η αίτησή του να 

εγκριθεί από το αρμόδιο ΥπΑΑΤ και να πάρει πλέον τον δρόμο για τις Βρυξέλλες, όπου η Commission θα την 

θέσει σε ευρύτερη δημόσια διαβούλευση από όλα τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε αλλά και από τρίτες-εκτός Ε.Ε 

χώρες. Εκεί πραγματικά θα έχουμε να δώσουμε ένα δύσκολο αγώνα απέναντι στις ενστάσεις που θα 

κατατεθούν από επιχειρήσεις του εξωτερικού.  

Παράλληλα, ο ΣΕΒΕΚ έχει απευθύνει κάλεσμα προς όλες τις λοιπές οργανώσεις του τομέα κρέατος, για την 

συνδιαμόρφωση και άμεση υποβολή δεύτερου φακέλου, για την κατοχύρωση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ» ως 

προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). 

Με αυτή την ενέργεια επιδιώκεται να κατοχυρωθεί και το εγχωρίως παραγόμενο κρέας όλων των ειδών 

(χοιρινό και κοτόπουλο), να αναδειχθεί επιπρόσθετα η ποιότητα του εγχωρίως παραγόμενου κρέατος και να 

διευρυνθεί η συνεργασία της πρωτογενούς παραγωγής με τον κλάδο της μεταποίησης. 
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Αρχική επιδίωξη ήταν η προστασία του ΓΥΡΟΥ ως ΕΠΙΠ που πράγματι δεν απαγορεύει την παραγωγή του 

προϊόντος «ΓΥΡΟΣ» να παραχθεί από παραγωγό και εκτός της Ελλάδας, αλλά ωστόσο επιβάλει το προϊόν που 

θα πωληθεί ως «ΓΥΡΟΣ» να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και τρόπο παραγωγής, ίδιες με αυτές που και 

οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν αυστηρά εδώ και πολλά χρόνια.   

Εθνικός μας στόχος είναι να αντιμετωπίζουμε πλέον με ίσους όρους τους ανταγωνιστές μας από το 

εξωτερικό αλλά και να εκτοπίσουμε από την αγορά όλα αυτά τα προϊόντα που σήμερα 

αυτοχαρακτηρίζονται «ΓΥΡΟΣ» αλλά ωστόσο,  

α) δεν είναι από ολόκληρα τεμάχια κρέατος (είναι συνήθως ντονέρ από μοσχαρίσιο κιμά)  

β) δεν παράγονται με τον παραδοσιακό ελληνικό τρόπο που έχουμε ήδη κατοχυρώσει στον ελληνικό 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών από το 2014 και  

γ) πωλούνται σχεδόν στην μισή τιμή με τα δικά μας αυτούσια προϊόντα. 

Να υπενθυμίσουμε ότι ο ΓΥΡΟΣ είναι ένα ελληνικό παραδοσιακό προϊόν, το οποίο σύμφωνα με τον ελληνικό 

Κ.Τ.Π (Κώδικα Τροφίμων και Ποτών) κατατάσσεται στην κατηγορία «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΚΡΕΑΤΟΣ» και το οποίο αποτελείται από ολόκληρα κομμάτια κρέατος τοποθετημένα σε στρώσεις κατά 

τρόπον ώστε να δημιουργείται ένα κωνοειδές σχήμα.  

Το προϊόν αυτό περιστρέφεται απέναντι από μία εστία φωτιάς προκειμένου να ψηθεί. Βαθμηδόν τα 

εξωτερικά του τμήματα τεμαχίζονται σε λεπτές λωρίδες, αφού ψηθούν επαρκώς και αποκτήσουν το 

επιθυμητό χρώμα και προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή. Η προέλευση του κρέατος μπορεί να είναι 

από χοίρο ή κοτόπουλο και ο γύρος μπορεί να παράγεται μόνο από κρέας ενός είδους ζώου (γύρος χοιρινός, 

γύρος κοτόπουλου), το oπoίο θα πρέπει να δηλώνεται στην ονομασία του προϊόντος. 

Αυτόν τον αυθεντικό τρόπο παρασκευής οφείλουμε ως χώρα να προασπίσουμε, δεδομένου ότι τα τελευταία 

χρόνια είναι μεγάλες οι ποσότητες εισαγόμενου «γύρου» παραγόμενου με άλλους τρόπους σε γειτονικές μας 

χώρες, δυστυχώς με χρήση απαγορευμένων προσθέτων και με περιέργως χαμηλές τιμές πώλησης. 

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι με την έγκριση αρχικά του ΓΥΡΟΥ μας ως ΕΠΙΠ, με την σημερινή και τηρούμενη 

στη χώρα μας διαδικασία η οποία διατηρεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα, με τα ελάχιστα συστατικά που 

προβλέπει η αυστηρή μας νομοθεσία, την περιορισμένη λιποπεριεκτικότητα, θα δημιουργήσουμε αρχικώς 

μια ασπίδα προστασίας από τον αθέμητο εισαγόμενο ανταγωνισμό και παράλληλα θα συμβάλουμε στην 

περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών μας, ένα αποτέλεσμα που το χρειάζεται και η δοκιμαζόμενη εθνική μας 

οικονομία.  

Παράλληλα όταν η παρασκευή του θα στηρίζεται αποκλειστικά σε ελληνικής προέλευσης πρώτη ύλη, θα 

χαρακτηρίζεται ως «ΠΓΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ». 

Είναι γνωστό σε όλους ότι η παραγωγή χοιρινού κρέατος στην χώρα μας δυστυχώς δεν επαρκεί ούτε για την 

διακίνηση νωπού στα κρεοπωλεία και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αν αναλογιστούμε ότι στην παρασκευή 

του γύρου χρησιμοποιούνται μόνο συγκεκριμένα τμήματα του χοίρου (παντσέτα, σπάλα και μπούτι), το 

ετήσιο σύνολο της εγχώριας παραγωγής χοιρινού κρέατος δεν δύναται να καλύψει τις ανάγκες παραγωγής 

των 10 μεγάλων επιχειρήσεων παρασκευής γύρου,  μόλις για δύο μήνες. 

Συνοψίζοντας, ο στόχος είναι να αξιοποιήσουμε την φήμη του ΓΥΡΟΥ ως εθνικό μας brand, με τον 

παραδοσιακό τρόπο παρασκευής του, (από ολόκληρα τεμάχια κρέατος, χωρίς συντηρητικά κλπ), αλλά 

αρχικά χωρίς περιορισμό είδους και προέλευσης κρέατος, με τον χαρακτηρισμό «ΕΠΙΠ ΓΥΡΟΣ», ενώ 

παράλληλα όταν η παρασκευή του θα στηρίζεται αποκλειστικά σε ελληνικής προέλευσης κρέατα θα 

χαρακτηρίζεται ως «ΠΓΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ». 

Είναι επιβεβλημένο να ενεργήσουμε ενωμένοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις ενστάσεις που θα 

συναντήσουμε από εταιρίες του εξωτερικού. 
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Μεγάλη κατηγορία διακίνησης αποτελεί ο επώνυμος – τυποποιημένος ΓΥΡΟΣ σε ειδικές συσκευασίες 

«σκαφάκια», στο λιανεμπόριο και σε μεγάλες υπεραγορές τροφίμων, κυρίως στο εξωτερικό. Συνεπώς δεν 

πρέπει να έχουμε υπόψη μας μόνο την χρήση του γύρου στα ελληνικά ψητοπωλεία. 

Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι μέσα από το νέο ιδρυθέν ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΡΕΑΤΟΣ του 

ΣΕΒΕΚ, συντάσσονται και επιπλέον φάκελοι για παραδοσιακά Ελληνικά προϊόντα με βάση το κρέας όπως το 

Απάκι, το Σύγκλινο, προϊόντα (19 συνολικά από όλη την Ελλάδα) που η ΣΕΤΕ/ΣΕΒΕΚ μελέτησε και 

κατέγραψε τις προδιαγραφές τους για πρώτη φορά το 2014 κατά την Αναθεώρηση του Κώδικα Τροφίμων 

και ποτών μαζί με την σημαντική βοήθεια του κου Ιωάννη Αμβροσιάδη, καθηγητή του ΑΠΘ, ο 

οποίος ουσιαστικά συνέλεξε και κατέταξε το σύνολο των πληροφοριών. 

Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκινήσαμε χθες. Μας πήρε πολύ χρόνο και πάρα πολύ κόπο για να φτάσουμε 

σήμερα να μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα της κατοχύρωσης αυτών των Ελληνικών Προϊόντων που 

παράγονται στην Ελλάδα, καταναλώνονται ως αγαπημένα φαγητά από όλους τους ¨Έλληνες και αποτελούν 

τα τελευταία 10 χρόνια προϊόντα με πολύ δυναμικό εξαγωγικό χαρακτήρα.  

Επιμονή, Υπομονή, και καλή θέληση, αυτά είναι τα όπλα μας για το δύσκολο εγχείρημα που ξεκινήσαμε πριν 

περίπου 15 χρόνια. 

3.2.6.  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. 

3.2.7. Νέες διατάξεις για την αναγνώριση και λειτουργία Εθνικών 

Διεπαγγελματικών Οργανώσεων 

Στο ΦΕΚ 2424/Β/20.6.2019, δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση 1943/142299/2019 «Καθορισμός 

των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016, για 

την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165 και 210 του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθμ. 1308/2013, σχετικά με τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο, στους τομείς της 

παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013». 

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε αιφνιδιαστικά λίγες ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές, χωρίς καμία 

διαβούλευση ούτε καν απλή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων.  

Έτσι, σε συνάντηση των 9 Εθνικών Διεπαγγελματικών Oργανώσεων, από τα επιχειρήματα που 

παρουσιάστηκαν από την καθεμία ξεχωριστά, προέκυψε ότι η απόφαση αυτή είναι ανεφάρμοστη και θα 

επιδράσει ανασταλτικά στη λειτουργία των διεπαγγελματικών οργανώσεων στη χώρα μας. 

Αποφασίσθηκε ομόφωνα κι εστάλει κοινό υπόμνημα στον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκη 

Βορίδη, με το οποίο ζητήθηκε η αναστολή εφαρμογής της απόφασης και διαβούλευση για την κατάρτιση 

νέας Υπουργικής Απόφασης στο πλαίσιο αναγνώρισης του θεσμικού ρόλου και της αναγκαιότητας ύπαρξης 

και λειτουργίας των Εθνικών Διεπαγγελματικών φορέων. 

Κατόπιν συνάντησης του ΥπΑΑΤ κ. Μάκη Βορίδη με εκπροσώπους του συντονιστικού οργάνου των 

Διεπαγγελματικών στις 20.8.2019, ο Υπουργός προχώρησε στις 26.8.2019 σε κατάργηση την Υπουργικής 
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απόφασης, δεσμευόμενος να εξετάσεις το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων 

στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για το σχέδιο νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις ομάδες 

παραγωγών. 

3.2.8. Οδηγός για το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των μεταποιητικών και 

συναφών δραστηριοτήτων 
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3.2.9. Εγκύκλιος ΥΠΑΑΤ για τις εξαγωγές τροφίμων σε Τρίτες Χώρες 
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3.2.10 . Προβλήματα στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων 
 

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 737/45413 – 6/3/2019 έγγραφο Δ/νσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων του ΥπΑΑΤ. 
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3.2.11.   Διάφορες Ενημερώσεις 

Όσον αφορά διάφορες δραστηριότητες του ΥΠΑΑΤ, ενημερώθηκαν τα Μέλη μας για τα εξής :  

 Για το από 16/4/2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ με θέμα «Απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή  απάντηση για τις 

αθέμιτες πρακτικές στη διακίνηση τροφίμων». 

 Για την ημερίδα «Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ» που 

συνδιοργάνωσε το ΥπΑΑΤ και ο ΣΕΒΕ, στις 8 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της 83ης ΔΕ Θεσ/νίκης.  

 Για την Συνέντευξη της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ολυμπίας Τελιγιορίδου, 

στο μηνιαίο περιοδικό Meat News του Οκτωβρίου 2018 με τίτλο «Όποιος κλέβει τον ιδρώτα του 

Έλληνα αγρότη ή κτηνοτρόφου θα μας βρει απέναντί του». 

 Για το από 23.10.2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ με θέμα «Άμεσα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας 

ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης». 

 Για το από 16.1.2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ «Προκήρυξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων προώθησης 

αγροτικών προϊόντων ύψους 191,6 εκατ. Ευρώ». 

 Για το υπ΄ αριθμ. 332/36915 – 22.2.2019 έγγραφο της Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ με θέμα 

«Εμπορική Αποστολή Επιτρόπου κ. Hogan στην Ιαπωνία 8-11.5.2019». 

 Κοινοποιήθηκε στα Μέλη μας, το εγχειρίδιο για τον Επίσημο Έλεγχο στα σφαγεία οπληφόρων 

(μηρυκαστικά – χοίροι) της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Σφαγείων, του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το εγχειρίδιο αναφέρεται στα καθήκοντα ελέγχου 

(inspection tasks) κι όχι στα λοιπά καθήκοντα του επίσημου κτηνιάτρου. Για την υλοποίησή του 

χρησιμοποιήθηκε υλικό από το ανάλογο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Ε.Ε. “Better training for safer 

food” για το κρέας και τα παρασκευάσματα κρέατος.  

 Για τον Οδηγό Διαχείρισης ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Super Markets). Ο εν λόγω οδηγός, αποτελεί ένα εγχειρίδιο, στόχοι του οποίου είναι :  

Α. Η παρουσίαση κατευθυντήριων οδηγιών για την ορθή διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) 

στις υπεραγορές λιανικής πώλησης τροφίμων (super markets) σε πλήρη εναρμόνιση με την 

ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Αναφέρονται οι απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται από τις εν 

λόγω επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται ο σωστός χειρισμός (θέματα υγιεινής) και o περαιτέρω 

προορισμός (τήρηση ιχνηλασιμότητας) των ζωικών υποπροϊόντων που παράγονται.  

Η κατάταξη των ΖΥΠ σε κατηγορίες, ο διαχωρισμός, η αποθήκευση, η μεταφορά και η αποστολή 

αυτών σε εγκεκριμένες μονάδες αποτελούν κρίσιμα στάδια στη διαχείρισή τους. Η ιχνηλασιμότητα 

αποτελεί εργαλείο συνεχούς ελέγχου της πορείας των ΖΥΠ και επιβεβαίωσης της ορθής διαχείρισης 

αυτών. Στον παρόντα οδηγό παρουσιάζονται επίσης τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τα ΖΥΠ 

από τις επιχειρήσεις προς τους παραλήπτες καθώς και τα αρχεία που πρέπει να τηρούνται.  

Β. Η ενημέρωση όσων έχουν στην κατοχή τους ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από 

καταστήματα λιανικής πώλησης, για τις πολλαπλές δυνατότητες περαιτέρω χρήσης και καλύτερης 

δυνατής αξιοποίησης τους και της εφαρμογής των ανάλογων χειρισμών για όσο διάστημα 

βρίσκονται στo πεδίο ευθύνης τους.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αυτά μπορούν να αποτελέσουν πρώτη ύλη για παραγωγή λιπασμάτων ή 

βιοαερίου αλλά και πρώτη ύλη για παραγωγή τροφών για ζώα συντροφιάς αλλά και παραγωγικών 

ζώων, με προϋποθέσεις. Συνεπώς, έχει σημασία αλλά και αξία η ορθή διαχείρισή τους, τόσο για την 

τροφική αλυσίδα του ανθρώπου (μέσω των λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών) όσο και την τροφική 

αλυσίδα των ζώων. 

 Για το από 16.9.2019 Δελτίο Τύπου με θέμα την ενεργοποίηση του Συμβουλίου Στρατηγικού 

Σχεδιασμού του ΥπΑΑΤ. 
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 Για το από 19.9.2019 Δελτίο Τύπου «Φωτεινή Αραμπατζή στο ΔΣ του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού 

«Πίνδος»: «Δεν σκοπεύουμε να «πνίξουμε» με υπερβολικές ρυθμίσεις τους συνεταιρισμούς, τους 

θέλουμε ευέλικτους και αποτελεσματικούς στην αγορά». «Η Κυβέρνηση εφαρμόζει ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο ελάφρυνσης αγροτών και συνεταιρισμών. Το 2020 ο ΕΝΦΙΑ πρόκειται να 

επανεξεταστεί συνολικά». «Η πτηνοτροφία αποτελεί για την Κυβέρνηση στρατηγικής σημασίας τομέα 

της αγροτικής οικονομίας». 

 Για το από 3.10.2019 Δελτίο Τύπου : «Η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή 

Αραμπατζή, σε συνάντηση με εκπροσώπους της αγοράς κρέατος: «Ενιαιοποιούνται οι βάσεις 

δεδομένων για την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων». Αξιοποιείται το πρόγραμμα στήριξης 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που παρέμεινε ανενεργό επί 4,5 χρόνια». 

 Για το υπ΄ αριθμ. 2519/249886 - 3.10.2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ 

με θέμα «Συγκρότηση Εθνικής Ομάδας Ειδικών για την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων». 

 Κοινοποιήθηκε στα Μέλη μας ο νέος αναθεωρημένος Οδηγό για τις ελάχιστες απαιτήσεις 

αναφορικά με την Εφαρμογή Συστήματος βάσει των Αρχών του HACCP στα Σφαγεία Οπληφόρων, 

που εξέδωσε το Τμήμα Σφαγείων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Γ.Δ. Κτηνιατρικής 

του ΥΠΑΑΤ. 
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3.3. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

3.3.1. Μελέτη για την βακτηριακή ασφάλεια του νωπού Γύρου 

Ο ΣΕΒΕΚ ανέθεσε στον Αν. Καθηγητή Παναγιώτη Ν. Σκανδάμη του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου & 

Υγιεινής Τροφίμων & Ποτών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, την εκπόνηση μελέτης για την βακτηριακή ασφάλεια του νωπού Γύρου, υπό 

εμπορικές συνθήκες έψησης και μη.  

Η εν λόγω μελέτη βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσής της και σύντομα θα είμαστε σε θέση να 

παρουσιάσουμε τα αποτελέσματά της. 

3.3.2. Πρόταση Προγράμματος στο πλαίσιο του «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΙΙ» από ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ & ΣΕΒΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Στο πλαίσιο της Β΄ φάσης του προγράμματος ΕΣΠΑ, “ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”, ο ΣΕΒΕΚ, σε 

συνεργασία με την ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ, το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας και το Εργαστήριο Βιοχημείας και 

Μοριακής Βιολογίας του ΕΚΠΑ (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), το Δίκτυο Πράξη και την 

εταιρία συμβούλων QC consultant υπέβαλε προς έγκριση, πρόταση για την Αυθεντικότητα του Ελληνικού 

Γύρου κοτόπουλου, την τεκμηρίωση και προβολή του, ενόψη και της προσεχούς υποβολής σχετικού 

φακέλου αναγνωρισής του ως ΠΓΕ. 

Η αυθεντικότητα ενός τροφίμου είναι μείζονος σημασίας και συνδέεται με τη συμμόρφωσή του είτε με την 

κείμενη νομοθεσία είτε με τις δηλωθείσες πληροφορίες στην ετικέτα του τροφίμου.  

Το κρέας ανήκει στην κατηγορία των υψηλής διατροφικής αξίας τροφίμων που καταναλώνονται με μεγάλη 

συχνότητα από σημαντικό μέρος του πληθυσμού.  

Συνεπώς, ο προσδιορισμός της αυθεντικότητας του κρέατος είναι ιδιαίτερα σημαντικά και προσελκύουν 

τόσο το ενδιαφέρον των παραγωγών όσο και των καταναλωτών.  

Στην Ελλάδα, ο γύρος είναι ένα τρόφιμο που καταναλώνεται ευρέως τόσο από το γηγενή πληθυσμό όσο και 

από τους ανθρώπους που επισκέπτονται τη χώρα μας, καθώς είναι ευρέως γνωστό ως εθνικό προϊόν.  

Ωστόσο, η παραπλάνηση μέσω ψευδούς δήλωσης της γεωγραφικής του προέλευσης (εισαγόμενος γύρος 

πωλείται ως ελληνικός) καθώς και η νοθεία του με χαμηλότερης ποιότητας κρέατα, αποτελούν συνήθεις 

πρακτικές κάποιων παραγωγών με απώτερο σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερου κέρδους. 

Συνεπώς, η εξασφάλιση της αυθεντικότητας του τροφίμου, με τη δυνατότητα εντοπισμού μη επιθυμητών ή 

μη αποδεκτών ειδών σε προϊόντα γύρου είναι σημαντική τόσο για την υγεία των καταναλωτών όσο και για 

οικονομικούς, θρησκευτικούς, ηθικούς λόγους. 

Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο του Έργου είναι η διασφάλιση της γνησιότητας/αυθεντικότητας του ελληνικού 

γύρου από κοτόπουλο, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων μεθοδολογιών ελέγχου και προηγμένων λογισμικών-

εργαλείων. 

Το έργο αυτό, θα συμβάλλει στην αναλυτική καταγραφή των χαρακτηριστικών ποιότητας του ελληνικού 

γύρου από κοτόπουλο, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση πρακτικών απάτης μέσω ελληνοποίησης 

του γύρου από γειτονικές χώρες και την εξασφάλιση προϊόντων απαλλαγμένων από κινδύνους πιθανής 

νοθείας. 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος είναι:  
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 ο προσδιορισμός και η αποτύπωση του συνολικού μεταβολικού και λιπιδομικού προφίλ, καθώς και 

του πρωτεόματος του ελληνικού γύρου κοτόπουλου, με χρήση φασματομετρίας υψηλής διακριτικής 

ικανότητας και χημειομετρίας. 

 η ανάπτυξη μοριακής μεθοδολογίας ειδικής και ασφαλούς ταυτοποίηση της ελληνικής προέλευσης 

του γύρου με χρήση τεχνολογιών αλληλούχησης νέας γενεάς (next generation sequencing/NGS) 

 η εύρεση νέων, αξιόπιστων μοριακών και μεταβολικών δεικτών αυθεντικότητας του ελληνικού 

γύρου, που να καταδεικνύουν την προέλευσή του και η σύγκριση της ακρίβειας πρόβλεψης τους σε 

σχέση με ήδη γνωστούς δείκτες.  

 η δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης με τα χημικά και γονιδιακά προφίλ/λίστες των δεικτών 

αυθεντικότητας του ελληνικού γύρου, διαφορετικής ζωϊκής προέλευσης. 

 η ανάπτυξη αξιόπιστων λογισμικών-εργαλείων με βάση χημειομετρικά μοντέλα πρόβλεψης για την 

τεκμηρίωση της αυθεντικότητας του ελληνικού γύρου. 

 η διαπίστευση των μεθοδολογιών τεκμηρίωσης της γνησιότητας του ελληνικού γύρου και η 

απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

 

3.3.3.  Νέος νόμος στην Γερμανία, για τις συσκευασίες και την ανακύκλωσή 

τους από 1η Ιανουαρίου 2019 

Ενημερώθηκαν τα Μέλη μας ότι σύμφωνα με Νόμο που ισχύει από 1/1/2019 στην Γερμανία, 

δημιουργήθηκε «Κεντρικό Μητρώο Συσκευασίας  <https://www.verpackungsregister.org/> «(Zentrale 

Stelle)» και όλες οι εταιρείες που θέτουν καταναλωτικά αγαθά στην γερμανική αγορά θα πρέπει 

να καταχωρηθούν άμεσα σε μία νέα ενιαία βάση δεδομένων, με την κωδική ονομασία “ UCID 

<https://lucid.verpackungsregister.org/?>".  

Eίναι σημαντικό όλες οι παραγωγικές μονάδες να προβούν στην εγγραφή τους στο Μητρώο ανακύκλωσης 

πριν την διακίνηση των προϊόντων τους στην γερμανική αγορά. 

Οι εγγεγραμμένοι - καταχωρημένοι στην βάση δεδομένων - παραγωγοί, θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο 

της Zentrale Stelle ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά. 

Με την εφαρμογή του νέου Νόμου, οι στόχοι για την ανακύκλωση των συσκευασιών θα αυξηθούν από 

1/1/2019 και μέχρι 1/1/2022 σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα.   

                                            

ΥΛΙΚΟ    

2017 2019 2021 

Ποτήρι 75% 80% 90% 

Χαρτί και χαρτόνι 70% 85% 90% 

Σιδηρούχα μέταλλα 70% 80% 90% 

Αλουμίνιο 60% 80% 90% 

Συσκευασία χάρτινων ποτών 60% 75% 80% 

Άλλες σύνθετες συσκευασίες 60% 55% 70% 

Πλαστικά (ανακύκλωση υλικών) 36% 58,5% 63% 

  

Εκτός από την εγγραφή, οι παραγωγοί  θα πρέπει επίσης να διαβιβάζουν άμεσα στη βάση 

δεδομένων Zentrale Stelle, τα δεδομένα σχετικά με τη συσκευασία, με τουλάχιστον τα επόμενα στοιχεία: 

 Αριθμός καταχώρισης (που παρέχεται από το Zentrale Stelle με την εγγραφή) 

https://www.verpackungsregister.org/
https://lucid.verpackungsregister.org/?
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 Υλικό και όγκος των συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά 

 Όνομα του συστήματος συσκευασίας που έχει συνάψει ο παραγωγός 

 Περίοδος για την οποία συμφωνήθηκε η σύμβαση με ένα σύστημα συσκευασίας 

Σε αντίθεση με τη δήλωση πληρότητας ( Vollständigkeitserklärung ), δεν θα υπάρχει κατώτατο όριο για την 

εν λόγω υποχρέωση αναφοράς. Έτσι, ακόμη και οι διανομείς μικρών ποσοτήτων πρέπει να αναφέρουν τα 

στοιχεία τους στο Zentrale Stelle σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. 

Δεδομένου ότι τα συστήματα πρέπει επίσης να διαβιβάζουν τα αντίστοιχα δεδομένα στο Zentrale Stelle , θα 

είναι δυνατή η απλή σύγκριση δεδομένων, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό διαφάνειας. 

Χρήσιμα Links για την εγγραφή είναι τα ακόλουθα :  

1. Πλατφόρμα πληροφόρησης για τους κατασκευαστές και τους διανομείς 

σχετικά με το νόμο περί συσκευασιών Information Platform for Manufacturers 

<https://verpackungsgesetz-info.de/en/> 

2. Οδηγός "how to guide" 

3. Registration in the <https://www.youtube.com/watch?v=sA1hwcFddYA>       

4. Packaging Register LUCID - Step by step guide γι 

Στους παραβάτες που δεν θα προβούν στην καταχώρηση θα επιβάλλεται πρόστιμο και θα αίρεται η 

δυνατότητα διακίνησης των αγαθών τους στην αγορά της Γερμανίας. 

 

3.3.4 Νέος Κανονισμός 775/2018 σχετικά με  την ένδειξη της χώρας 

καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού 

ενός τροφίμου. Έναρξη ισχύος από 1/4/2020 

Η Commission εξέδωσε στις 28.5.2018 (ως όφειλε προ καιρού καιρού),  το νέο Εκτελεστικό Καν. 

775/2018 σχετικά με τους κανόνες  ένδειξης της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του 

πρωταρχικού συστατικού ενός τροφίμου, σε εφαρμογή του άρθρου 26, παρ.3 του Καν.1169/2011. 

Ο εν λόγω Κανονισμός εξεδόθη μάλλον βιαστικό και αρκετά θέματα δεν έχουν απόλυτα διευκρινιστεί. 

Ενδεικτικό είναι ότι μάλλον θα επαναλάβει το κείμενο του Κανονισμού, λόγω κάποιου λάθους που τις 

ξέφυγε. 

Πιο συγκεκριμένα, εκτιμούμε ότι τελικά και αναφορές όπως «λουκάνικα τύπου Λευκάδας, τύπου Τρικάλων» 

κλπ. ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ στην υποχρέωση δήλωσης προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού. 

Πληροφορίες θέλουν την Commission να σχεδιάζει έκδοση διευκρινιστικών οδηγιών επί του Κανονισμού. 

3.3.5. Μη αναγραφή στην ετικέτα τελικού προϊόντος του μέρους του ζώου 

από το οποίο προέρχεται το προϊόν 

Με αφορμή σχετικό ερώτημα Μέλους μας, σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στην 

Απόφαση για τους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή στην ετικέτα   τελικού 

προϊόντος και του μέρους του ζώου από το οποίο προέρχεται παρά μόνο το είδος του  ζώου ( π.χ. βόειο…). 

3.3.6. Υποβολή πρότασης ΣΕΒΕΚ στο έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 

Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα» 

Όπως γνωρίζετε, 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.  

https://verpackungsgesetz-info.de/en/
https://www.youtube.com/watch?v=sA1hwcFddYA
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:EL:PDF
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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 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. 
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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. 

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, για την εκτέλεση του Προγράμματος. 

3.3.7.  Πρόγραμμα δράσεων Προβολής – Προώθησης των προϊόντων μας 

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που επανέλαβε ο ΣΕΒΕΚ κατά την διάρκεια του έτους 2018, ήταν η επικύρωση 

συμφωνίας μεταξύ των Μελών του Συνδέσμου, για την υποβολή Πρότασης 3 ετούς συγχρηματοδοτούμενου 

Προγράμματος Προβολής -  Ενημέρωσης και Προώθησης κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας στην 

εσωτερική αγορά της Ε.Ε. (Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία). 

Δυστυχώς κι αυτή τη χρονιά, η πρόταση του ΣΕΒΕΚ δεν συμπεριελήφθη μεταξύ των Προγραμμάτων 

Προώθησης που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

3.3.8. Aναθεώρηση της Γενικής Νομοθεσίας για τα Τρόφιμα στην Ε.Ε. – 

Εφαρμογή από το 2021 

Έναν αναθεωρημένο Κανονισμό που ρυθμίζει εκ νέου τη διαφάνεια στην αξιολόγηση κινδύνου στον τομέα 

των τροφίμων, αλλά και ενισχύει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA), 
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υιοθέτησε στις 13/6/2019 το Συμβούλιο. Η εξέλιξη αυτή ήλθε μετά την έγκριση που παρείχε στις 17 

Απριλίου 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Έτσι, αναμένεται ότι στο μέλλον οι επιστημονικές πληροφορίες που υποστηρίζουν την εκτίμηση κινδύνου 

στην τροφική αλυσίδα, όπως και η επικοινωνία σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων θα είναι πιο 

διαφανείς και ευκολότερα προσβάσιμες για τους πολίτες.  

Ο νέος Κανονισμός, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό για τη Γενική Νομοθεσία Τροφίμων (Καν. 

178/2002), αναθεωρεί οκτώ νομοθετικές πράξεις που αφορούν συγκεκριμένους τομείς της αλυσίδας 

τροφίμων και αναμένεται να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τον 

Σεπτέμβριο, ενώ στα περισσότερα σημεία του θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2021. Υπενθυμίζουμε ότι 

από τον Απρίλιο 2018 η Κομισιόν πρότεινε να αναθεωρηθεί ο Κανονισμός σχετικά με τη Γενική Νομοθεσία 

Τροφίμων και να τροποποιηθούν 8 νομοθετικές πράξεις που αφορούν τους εξής συγκεκριμένους τομείς της 

τροφικής αλυσίδας: Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, πρόσθετα ζωοτροφών, αρτύματα καπνιστών 

τροφίμων, υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα και αρωματικές ύλες 

τροφίμων, φυτοπροστατευτικά προϊόντα και νέα τρόφιμα. 

Όπως ανακοίνωσε το Συμβούλιο, σύμφωνα με τους νέους κανόνες τα υποστηρικτικά δεδομένα και οι 

πληροφορίες που αφορούν μια αίτηση αδειοδότησης από την EFSA, θα δημοσιοποιούνται αυτομάτως όταν 

η αίτηση ενός υπεύθυνου επιχείρησης τροφίμων επικυρώνεται ή κρίνεται παραδεκτή. Οι εμπιστευτικές 

πληροφορίες θα προστατεύονται σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και τα αιτήματα εμπιστευτικότητας θα 

αξιολογούνται από την EFSA.  

Άλλα μέτρα που θεσπίστηκαν με τον αναθεωρημένο Γενικό Κανονισμό για τα Τρόφιμα αφορούν: 

 τη δυνατότητα της Κομισιόν να ζητήσει από την EFSA να αναθέσει μελέτες σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις προκειμένου να επαληθεύσει τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιεί στη διαδικασία 

εκτίμησης κινδύνου 

 μία νέα βάση δεδομένων με μελέτες που ανατέθηκαν από υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων 

 έναν πιο ενεργό ρόλο για τα κράτη μέλη προκειμένου να βοηθήσουν την EFSA να προσελκύσει 

περισσότερους και τους καλύτερους επιστήμονες να συμμετάσχουν σε επιστημονικές ομάδες 

 καλύτερη επικοινωνία κινδύνου μεταξύ όλων των παραγόντων: Κομισιόν, EFSA, κράτη μέλη και 

δημόσιοι φορείς 

 τη δυνατότητα της Κομισιόν να οργανώνει αποστολές διερεύνησης για να διασφαλίσει ότι τα 

εργαστήρια/μελέτες συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές.  
 

3.3.9. 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 :  
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 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) 

 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. 

3.3.10. 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 
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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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3.3.11. Αποτελέσματα της μελέτης της EFSA για την αντίληψη του 

καταναλωτή ως προς τους αναδυόμενους κινδύνους για την 

αλυσίδα των τροφίμων 

Η EFSA διεξήγαγε μελέτη για την καταγραφή των απόψεων των καταναλωτών για τους αναδυόμενους 

κινδύνους για την τροφική αλυσίδα, καθώς και για τις προτιμήσεις τους ως προς τον τρόπο με τον οποίον θα 

ήθελαν να ενημερώνονται για αυτούς. 

Η μελέτη έγινε σε δείγμα 6,268 καταναλωτών από 25 Κράτη Μέλη μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου. 

Για την ερμηνεία των δεδομένων που συλλέχθηκαν και την εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων 

χρησιμοποιήθηκαν και συναφή στοιχεία από τη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία. 

Από τη μελέτη έγινε σαφές ότι υπάρχει μεγάλο εύρος στη συμπεριφορά των καταναλωτών μεταξύ των 

Κρατών Μελών, όπως επίσης και διαφορές στη συμπεριφορά απέναντι σε διαφορετικούς   αναδυόμενους 

κινδύνους. Για παράδειγμα, οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται πιο συντηρητικοί ως προς τον ρόλο της 

επιστήμης και των τεχνολογικών καινοτομιών στην ασφάλεια των τροφίμων σε σχέση με τους καταναλωτές 

σε αρκετά άλλα Κράτη Μέλη. Επίσης, οι Έλληνες καταναλωτές ήταν μεταξύ αυτών όπου η αίσθηση της 

επικινδυνότητας για τους αναδυόμενους κινδύνους φαίνεται να αυξάνεται όταν αυτοί διαβάζουν 

πληροφορίες που εμπεριέχουν αβεβαιότητα ή ασάφειες. 

Πέρα από τα παραπάνω, παρατηρήθηκε διαφορετική αντίληψη των καταναλωτών ως προς κινδύνους που 

είναι ήδη γνωστοί και κινδύνους που είναι αναδυόμενοι. Έτσι, γενικά, οι καταναλωτές εξέφρασαν 

μεγαλύτερη ανησυχία για γνωστούς κινδύνους παρά για αναδυόμενους κινδύνους. Μεταξύ των 

διαφορετικών κατηγοριών αναδυόμενων κινδύνων, μεγαλύτερη ανησυχία φάνηκε να προκαλούν αυτοί που 

σχετίζονται με νοθεία. 

Η μελέτη έδειξε ότι παρόλο που οι καταναλωτές είχαν μικρή γνώση για τους αναδυόμενους κινδύνους όπου 

έκανε αναφορά το ερωτηματολόγιο, αυτοί είχαν έντονη επιθυμία να μάθουν περισσότερα σχετικά με 

αυτούς. Ως προς τον χρόνο που θα ήθελαν να λαμβάνουν ενημέρωση, οι καταναλωτές έδειξαν να 

προτιμούν την άμεση πληροφόρηση, παρόλο που αυτό μπορεί να σημαίνει αυξημένη αβεβαιότητα ως προς 

την αξιολόγηση της επικινδυνότητας. Οι καταναλωτές φαίνεται, επίσης, να επιθυμούν να λαμβάνουν όχι 

μόνο γενικές πληροφορίες αλλά πληροφορίες που θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να αποφασίζουν για το 

πως θα χειριστούν τον κίνδυνο, όπως, π.χ., πως μπορούν να τον αποφύγουν ή πως αυτός μπορεί να τους 

επηρεάσει. Ως προς τα κανάλια ενημέρωσης, οι καταναλωτές φαίνεται να προτιμούν τα παραδοσιακά μέσα 

(τηλεόραση, εφημερίδες) καθώς και τους ιστότοπους των αρμόδιων εθνικών αρχών. Τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και οι ιστότοποι των Ευρωπαϊκών αρμόδιων αρχών ήταν επίσης δημοφιλή στις ηλικίες μεταξύ 18 

και 34. 

Η ανακοίνωση της EFSA βρίσκεται στη διεύθυνση: 

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180418-0 

Η μελέτη της EFSA έχει δημοσιευτεί στη διεύθυνση: 

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1394e 

 

 

 

 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180418-0
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1394e
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3.3.12. 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. 

 

3.3.13.  Ιχνηλασιμότητα – Ανιχνευσιμότητα 

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. 

Κατά την διάρκεια του έτους 2018, ενημερώθηκαν τα Μέλη μας : 

 Για την υπ΄ αριθμ. 1384/41923 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1127/28.3.2018) «Καθορισμός των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μέτρων για την ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ και την ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ του κρέατος καθώς 

και την διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος. 

 Για το ΦΕΚ 1311 Β΄/17.4.2018 στο οποίο διορθώθηκαν σφάλματα που σημειώθηκαν στην 

1384/41923/16.3.2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1127 Β΄/28.3.2018, με τίτλο «Καθορισμός των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν. 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 

σχετικά με την  ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσημων 

ελέγχων στην αγορά κρέατος». 
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3.3.14. 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. 

        3.3.15. Πώληση τυροκομικών προϊόντων και αλλαντικών στις λαϊκές αγορές 

Επίσημη άδεια για την πώληση τυροκομικών προϊόντων και αλλαντικών στις λαϊκές αγορές θα μπορούν να 

λαμβάνουν από τώρα και στο εξής οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων.  

Μετά τη ψήφιση του νόμου 4497/2017 (για το υπαίθριο εμπόριο), δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 6 Ιουνίου 

2018 στο ΦΕΚ 2035 Β΄/2018, η απαραίτητη εφαρμοστική απόφαση, Υπ΄ αριθμ. 56740/29.5.2018, του 

υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

 

3.3.16. Έλεγχοι και αναλύσεις στον τομέα της υγείας και των τροφίμων 

Κοινοποιήθηκε στα Μέλη μας η τελική Έκθεση Ελέγχου που πραγματοποίησε η Γενική Δ/νση Υγείας και 

Ασφάλειας Τροφίμων της Ε.Ε. στην Ελλάδα, από τις 5 – 12 Μαρτίου 2018, με σκοπό την αξιολόγηση του 

συστήματος για την εφαρμογή του άρθρου 4, παράγραφος 6 του Καν. (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία 

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

Ο έλεγχος κάλυψε τις διαδικασίες που έχουν καθιερωθεί για την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 6 

από τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την πλειονότητα των επίσημων ελέγχων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 : 

 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) 

 Tον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) 

Ο παρών έλεγχος δεν καλύπτει τους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας και τον 

Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. 

Συνολικά, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Παρεχόμενων 

Υπηρεσιών του ΕΦΕΤ (ΔΠΠΥ) έχει καθιερώσει ρυθμίσεις ελέγχου οι οποίες πληρούν σε μεγάλο βαθμό τις 

απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και, σε γενικές γραμμές, 

λαμβάνουν υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της απόφασης 2006/677/ΕΚ της Επιτροπής. Ο ΕΦΕΤ έχει 

υιοθετήσει και χρησιμοποιεί τα πρότυπα ISO για τη διαχείριση της ποιότητας (ISO9001) και για την εκτίμηση 

της συμμόρφωσης (ISO17020), ως εργαλείο για τη συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις των 

επιθεωρήσεων. 

Το εσωτερικό σχέδιο ελέγχου του ΕΦΕΤ καλύπτει όλες τις επιχειρησιακές μονάδες του, σε κεντρικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας, οι εσωτερικοί έλεγχοι δεν καλύπτουν αρμόδιες 

αρχές στις οποίες ο ΕΦΕΤ έχει αναθέσει αρμοδιότητες επίσημων ελέγχων των τροφίμων. 

Έχουν καθιερωθεί επαρκείς ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του Τμήματος ΔΠΠΥ, 

καθώς υπάρχει διαδικασία ελέγχου, υπάρχουν ελεγκτές και σχετικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν την 

ανεξάρτητη εξέταση. 
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Το πολυετές πρόγραμμα ελέγχων για την περίοδο 2014-2018 συμπληρώνεται από ετήσια προγράμματα 

ελέγχου. Ωστόσο, δεν καταδείχτηκε ότι τα κριτήρια κινδύνου που περιγράφονται στις διαδικασίες του 

Τμήματος ΔΠΠΥ εφαρμόζονται πλήρως. Επομένως, σ’ αυτόν τον τομέα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. 

Παρότι μόνο το 60 % περίπου των ελέγχων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του πολυετών ελέγχων 

μπορεί να διενεργηθεί πριν από το τέλος της πενταετούς περιόδου, ο συνολικός στόχος του Τμήματος ΔΠΠΥ 

να διενεργήσει τουλάχιστον έναν έλεγχο σε κάθε τομέα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ και σε 

κάθε περιφερειακή διεύθυνση (με εξαίρεση τα περιφερειακά γραφεία Πελοποννήσου και Αιγαίου) μπορεί 

ακόμα να επιτευχθεί εάν υλοποιηθεί πλήρως το πρόγραμμα του 2018. 

Το Τμήμα ΔΠΠΥ έχει καθιερώσει διαδικασίες για τη διενέργεια των ελέγχων και την παρακολούθηση των 

ευρημάτων τους, οι οποίες ακολουθούνται σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν συμπληρώνονται πάντα από τα 

σχετικά βοηθητικά έγγραφα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι έλεγχοι διενεργούνται με συνέπεια και διαφάνεια 

από τους διάφορους ελεγκτές. 

Οι έλεγχοι του Τμήματος ΔΠΠΥ έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν ότι η συμμόρφωση με τις 

προγραμματισμένες ρυθμίσεις ελέγχεται αποτελεσματικά. Τα ευρήματα των ελέγχων του Τμήματος ΔΠΠΥ 

αφορούν ζητήματα αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας. Ωστόσο, οι εκθέσεις ελέγχου δεν επιτρέπουν 

πάντα τον εύκολο εντοπισμό των ευρημάτων αυτών, αλλά και η αποτελεσματικότητα και η καταλληλότητα 

των ελέγχων δεν τεκμηριώνεται καλά. 

Οι εκθέσεις ελέγχου του Τμήματος ΔΠΠΥ δεν είναι επαρκώς σαφείς όσον αφορά τα συμπεράσματα και τις 

συστάσεις, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις που εξετάστηκαν αποτελούν επανάληψη των 

ευρημάτων. Οι εκθέσεις ελέγχου δεν παρέχουν σαφή ανάλυση του κατά πόσον οι έλεγχοι διενεργήθηκαν με 

τρόπο αποτελεσματικό και κατάλληλο, ενώ οι συστάσεις δεν καλύπτουν επαρκώς τοτελικό επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα. 

Το Τμήμα ΔΠΠΥ έχει καθιερώσει ρυθμίσεις για την παρακολούθηση των συστάσεων και έχει λάβει μέτρα για 

να αντιμετωπίσει σημαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά την εκτέλεση των σχεδίων δράσης από τους 

ελεγχομένους. 

Το ΥΠΑΑΤ αυτή τη στιγμή αναπτύσσει δύο διαφορετικά συστήματα εσωτερικής επιθεώρησης, τα 

οποία ακολουθούν δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις. Η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και 

Επιθεωρήσεων (ΔΓΕΕ) είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε όλους τους τομείς 

αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ, με εξαίρεση τις επιθεωρήσεις που αφορούν τους ελέγχους για υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων και για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι οποίες 

κανονικά διενεργούνται από μια επιτροπή. Κανένα από τα δύο συστήματα ελέγχου δεν είναι ακόμα σε 

λειτουργία. Η ΔΓΕΕ διενέργησε τέσσερις δοκιμαστικές επιθεωρήσεις το 2017, ενώ το δεύτερο σύστημα δεν 

έχει ακόμα ξεκινήσει τους ελέγχους. 

Η ΔΓΕΕ αντιμετωπίζει, αφενός, διάφορες προκλήσεις όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος 

ελέγχου, οι οποίες έως και υπονομεύουν την ανεξαρτησία του οργανισμού ελέγχου, και, αφετέρου, 

πρόσθετα απρόβλεπτα καθήκοντα που έχουν αντίκτυπο στους πόρους που διατίθενται για την υλοποίηση 

του προγράμματος ελέγχων. 

Μια κοινή υπουργική απόφαση βρίσκεται στο στάδιο σχεδίου και πρέπει να εγκριθεί ώστε να παράσχει το 

διαδικαστικό πλαίσιο για το σύστημα ελέγχου του ΥΠΑΑΤ. 

Η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που 

διαπιστώθηκαν. 

Σημείωση : η παρούσα έκθεση έχει δημοσιευθεί στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση : 

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/country_profiles/details.cfm?co_id=GR 

 

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/country_profiles/details.cfm?co_id=GR
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3.3.17. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών EatORIGINal «Μάθε τι τρως».  

Συλλογή υπογραφών για να γίνει υποχρεωτική η δήλωση 

προέλευσης για όλα τα τρόφιμα 

“Μάθε τι τρως” είναι η νέα πρόσκληση που απευθύνει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών προς όλους 

τους πολίτες της Ε.Ε. με σκοπό τη συλλογή  υπογραφών και κυρίαρχο αίτημα προς  την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να προστατέψει την υγεία μας και να αποτρέψει διατροφικές απάτες επιβάλλοντας την 

υποχρεωτική δήλωση προέλευσης για όλα τα τρόφιμα. 

Οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών θεσπίστηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και δρομολογήθηκαν ως 

ένα εργαλείο μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. 

Εγκαινιάστηκαν τον Απρίλιο του 2012, όταν άρχισε να ισχύει ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Πολιτών, ο οποίος θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις της Συνθήκης. 

Αφού καταχωριστεί επίσημα, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο 

πολίτες από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών της ΕΕ να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς στους οποίους έχει τη σχετική αρμοδιότητα. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, οι προϋποθέσεις του παραδεκτού 

μιας πρωτοβουλίας είναι ότι η προτεινόμενη δράση δεν ευρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των 

αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, ότι δεν είναι κατάφωρα 

καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και ότι δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης. 

Το Φθινόπωρο του 2018, το Σώμα των Επιτρόπων αποφάσισε να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Πολιτών με τίτλο «Eat ORIGINal! Unmask your food». Δηλωμένος στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας 

πολιτών είναι η επιβολή υποχρεωτικής δήλωσης προέλευσης σε όλα τα τρόφιμα, με σκοπό την πρόληψη 

της απάτης, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών στην 

ενημέρωση. Η απόφαση της Επιτροπής να καταχωρίσει την πρωτοβουλία αφορά μόνο το νομικά παραδεκτό 

της πρότασης. Κατά το παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν αναλύει την ουσία της πρότασης. 

Η καταχώριση της πρωτοβουλίας αυτής πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2018, ημερομηνία από την 

οποία ξεκίνησε η δωδεκάμηνη διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών υποστήριξης από τους διοργανωτές 

της. Εάν η πρωτοβουλία συγκεντρώσει μέσα σε ένα έτος (δηλ. μέχρι τον Οκτώβριο 2019) ένα εκατομμύριο 

δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη, η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει 

εντός τριών μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι. Και στις 

δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της. 

Για περισσότερες πληροφορίες «κλικ» στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.eatoriginal.eu 

 

3.3.18. Νέα έρευνα αθωώνει την κατανάλωση κόκκινου κρέατος 

Αίσθηση προκάλεσε στον επιστημονικό κόσμο η δημοσίευση νέας μεγάλης διεθνούς μελέτης, σύμφωνα με 

την οποία οι άνθρωποι δεν έχουν ιδιαίτερο λόγο να περιορίσουν την κατανάλωση επεξεργασμένου και 

κόκκινου κρέατος. 

Αυτό αφού είναι ανεπαρκή τα έως τώρα επιστημονικά δεδομένα ότι κάτι τέτοιο ενέχει κινδύνους για 

καρκίνο, διαβήτη ή καρδιοπάθεια. 

Ανατρεπτική έρευνα για το κόκκινο κρέας  

Έρευνες μιλούσαν μέχρι και για πρόωρο θάνατο από την υπερβολική κατανάλωση κόκκινου κρέατος, εδω, 

λίγο-πολύ, η νέα έρευνα κατέληξε στο ανατρεπτικό συμπέρασμα ότι όσοι μειώνουν ή κόβουν αυτά τα 

κρέατα, φαίνεται να έχουν ελάχιστα έως μηδαμινά οφέλη στην υγεία τους, συνεπώς δεν έχει κανείς λόγο να 

περιορίσει το αγαπημένο μοσχάρι, λουκάνικο, ζαμπόν ή μπέικον του. Αυτό μπορεί να χαροποιήσει τους 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1304&from=EL
https://www.eatoriginal.eu/
https://www.iefimerida.gr/tag/kokkino-kreas
https://www.iefimerida.gr/ygeia/ereyna-sok-gia-kokkino-kreas-kai-tin-ygeia
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φανατικούς του κρέατος, αλλά θα φέρει σύγχυση στο ευρύτερο κοινό που βλέπει τους επιστήμονες κατά 

καιρούς να κάνουν στροφή 180 μοιρών σε θέματα διατροφής, καθώς το κόκκινο κρέας δεν είναι η 

μοναδική υπό αμφισβήτηση περίπτωση (βλ. αλάτι, λίπη, υδατάνθρακες κ.α.). 

Εδώ και αρκετά χρόνια, η κυρίαρχη επιστημονική συμβουλή και από τους διεθνείς οργανισμούς υγείας είναι 

ότι οι καταναλωτές πρέπει να μην τρώνε πολλά κόκκινα και επεξεργασμένα κρέατα, (όπως μπέικον που 

έρευνες καταδεικνύουν το κακό που κάνει στην υγεία) επειδή περιέχουν κορεσμένα λίπη και συντηρητικά. 

Όμως η νέα έρευνα ουσιαστικά εγείρει βάσιμες αμφιβολίες κατά πόσο τα εμπειρικά στοιχεία επιβεβαιώνουν 

κάτι τέτοιο. Αμέσως ξέσπασε επιστημονική διαμάχη, με άλλους επιστήμονες να κατηγορούν τους ερευνητές 

για λανθασμένα και επικίνδυνα συμπεράσματα που αθωώνουν κακώς το κόκκινο κρέας. 

Η μελέτη για την κατανάλωση κόκκινου ή επεξεργασμένου κρέατος 

Η τριετούς διάρκειας μελέτη από 14 ερευνητές σε επτά χώρες, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή 

επιδημιολογίας Μπράντλεϊ Τζόνστον του καναδικού Πανεπιστημίου Νταλουζί, δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό 

ιατρικό περιοδικό "Annals of Internal Medicine". Σύμφωνα με τον Τζόνστον, «με βάση την έρευνα μας, δεν 

μπορούμε να πούμε με καμία βεβαιότητα ότι η κατανάλωση κόκκινου ή επεξεργασμένου κρέατος προκαλεί 

καρκίνο, διαβήτη ή καρδιοπάθεια». 

«Από τις 12 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές που αφορούσαν συνολικά περίπου 54.000 

άτομα, δεν βρήκαμε στατιστικά σημαντική μείωση του κινδύνου καρδιοπάθειας, καρκίνου ή διαβήτη για 

όσους κατανάλωναν λιγότερο κόκκινο ή επεξεργασμένο κρέας. Η βεβαιότητα από τα στοιχεία για μείωση 

των κινδύνων είναι από χαμηλή έως πολύ χαμηλή», πρόσθεσε. 

Καρκινογόνο το επεξεργασμένο κρέας σύμφωνα με τον ΠΟΥ  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ταξινομήσει το επεξεργασμένο κρέας ως δυνητικά καρκινογόνο από 

το 2015, ενώ το Παγκόσμιο Ταμείο Ερευνών για τον Καρκίνο (WCRF) έχει κάνει ανάλογη προειδοποίηση 

από το 2010. Η ελληνικής καταγωγής δρ Γιώτα Μήτρου, διευθύντρια ερευνών του WCRF, δήλωσε ότι 

«συνεχίζουμε να στηρίζουμε την αξιόπιστη έρευνα μας των τελευταίων ετών και προτρέπουμε το κοινό να 

ακολουθεί τις τρέχουσες συστάσεις για το κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας». 

«Η μελέτη», πρόσθεσε, «θέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους λέγοντας τους πως μπορούν να τρώνε όσο κόκκινο 

και επεξεργασμένο κρέας θέλουν, χωρίς να αυξάνουν τον κίνδυνο τους για καρκίνο. Το μήνυμα που οι 

άνθρωποι χρειάζονται να ακούσουν, είναι ότι δεν πρέπει να τρώνε περισσότερες από τρεις μερίδες κόκκινου 

κρέατος την εβδομάδα και να αποφεύγουν τελείως το επεξεργασμένο κρέας». 

Κάνει κακό το κόκκινο κρέας στην υγεία;  

Οι συμβουλές για περιορισμό του κόκκινου κρέατος, πέρα από λόγους υγείας, γίνονται και στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και περιορισμού των «αερίων του θερμοκηπίου», τα οποία 

προέρχονται από την εκτροφή μεγάλων ζώων (περίπου το 14,5% των συνολικών εκπομπών). Οι ερευνητές 

παραδέχτηκαν ότι κάποιος μπορεί να μειώσει το κόκκινο κρέας γι' αυτό και μόνο το λόγο. 

Αρκετοί επιστήμονες που δεν συμμετείχαν στην έρευνα, αναγνώρισαν ότι τα στοιχεία από μελέτες ανά τον 

κόσμο αφήνουν πράγματι ανοιχτό το ζήτημα κατά πόσο το κόκκινο, επεξεργασμένο κρέας κάνει κακό στην 

υγεία. 'Αλλοι εμφανίστηκαν πιο «κάθετοι» στην άρνηση τους να αποδεχθούν το πέπλο αμφιβολίας που ρίχνει 

η νέα μελέτη στο θέμα. 

Πολλοί μιλούν για «εξωφρενική» μελέτη  

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ των ΗΠΑ ανέφεραν ότι τα νέα συμπεράσματα «πλήττουν την 

αξιοπιστία της επιστήμης της διατροφής και υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην επιστημονική 

έρευνα». «Αυτή η μελέτη έχει πολλά σφάλματα και είναι η πιο εξωφρενική κατάχρηση των διαθέσιμων 

στοιχείων που έχω ποτέ δει», ανέφερε ο (φυτοφάγος) καθηγητής επιδημιολογίας Γουόλτερ Γουίλετ της 

https://www.iefimerida.gr/ygeia/ereyna-mia-feta-mpeikon-prokalei-karkino
https://www.iefimerida.gr/ygeia/ereyna-mia-feta-mpeikon-prokalei-karkino
https://www.iefimerida.gr/news/184932/pos-kokkino-kreas-eythynetai-gia-tin-emfanisi-karkinoy-kai-o-rolos-tis-zaharis
https://www.iefimerida.gr/news/184932/pos-kokkino-kreas-eythynetai-gia-tin-emfanisi-karkinoy-kai-o-rolos-tis-zaharis
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Σχολής Δημόσιας Υγείας. Για «ανεύθυνη και ανήθικη» έρευνα έκανε λόγο ο συνάδελφός του καθηγητής του 

Χάρβαρντ Φρανκ Χου. 

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ παραμένει πλέον ερώτημα κατά πόσο η νέα επίμαχη μελέτη θα επηρεάσει τις 

ανά τον κόσμο διατροφικές συστάσεις στο μέλλον. Ήδη πάντως διάφοροι επιστημονικοί φορείς (Αμερικανική 

Εταιρεία Καρκίνου, Αμερικανική Καρδιολογική Ένωση κ.α.) επέκριναν τα νέα ευρήματα, καθώς και το 

περιοδικό που τα δημοσίευσε, δηλώνοντας σαφώς απροθυμία να αλλάξουν άποψη. 

 

3.3.19.  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.  

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. 
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3.3.20. Εκθέσεις - Ημερίδες – Εκδηλώσεις 

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που θεωρούνται αναγκαίες και χρήσιμες, έχοντας ως στόχο την προβολή του 

έργου του καθώς και την προβολή των επιχειρήσεων – Μελών του, ο ΣΕΒΕΚ συμμετέχει σε κλαδικές 

εκθέσεις, εκδηλώσεις, ημερίδες. 

Συγκεκριμένα, ο ΣΕΒΕΚ συμμετείχε με δικό του περίπτερο, στις παρακάτω εκθέσεις : 

 Στην 6η έκθεση «MEAT & GRILL DAYS», η οποία πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, στο 

υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου «Ελ. 

Βενιζέλος», στα Σπάτα Αττικής, από τις 10 έως και τις 12 Νοεμβρίου 2018, σε περίπτερο (Β19 Hall 

2), το οποίο του παραχωρήθηκε από τους διοργανωτές (εταιρεία O.MIND CREATIVES). 

 

Συμμετοχή είχε επίσης και στο πλούσιο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων (Οργανοληπτική 

αξιολόγηση, ημερίδες κλπ.). 

 

 στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων «Food Expo 2019» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 – 18 

Μαρτίου 2019 στο Metropolitan Expo, Αθήνα, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.300 εκθέτες και 

χιλιάδες επισκέπτες. 

Συγκεκριμένα ο Σύνδεσμός μας : 

 Παρείχε την αιγίδα του στην 

Έκθεση. 

 Μέσα από το περίπτερό του 

(Hall 2 – C32a), το οποίο του 

παραχωρήθηκε δωρεάν από 

τους διοργανωτές, δόθηκε η 

δυνατότητα σε κάθε 

ενδιαφερόμενο να γνωρίσει τον 

ΣΕΒΕΚ και να ενημερωθεί για 

τον ρόλο και τις δράσεις που 

παρέχει στις επιχειρήσεις – 

Μέλη του.  

 Έγινε διανομή ενημερωτικών εντύπων του Συνδέσμου. 
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 Την Κυριακή 17 Μαρτίου, πραγματοποίησε την ημερίδα "ΕΠΩΝΥΜΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ. Στρατηγική ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς και 

αξιοποίησης των εξαγωγικών δυνατοτήτων των επιχειρήσεων". Στόχος της 

διοργάνωσης ήταν η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και οι 

δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου στην Ελληνική και διεθνή αγορά. Η 

θεματολογία της εκδήλωσης αναπτύχθηκε σε δύο πάνελ συζήτησης.  

Στο πρώτο πάνελ, με θέμα «Η θέση των προϊόντων κρέατος στο 

μεταβαλλόμενο τοπίο της εγχώριας αγοράς τροφίμων», αναπτύχθηκαν 

θέματα σχετικά με την εσωτερική αγορά,  όπως ο ρόλος των καταστημάτων 

λιανικής πώλησης και μαζικής εστίασης, η καταναλωτική συμπεριφορά, ενώ  

Στο δεύτερο πάνελ, με θέμα «Εξαγωγές ελληνικών προϊόντων κρέατος: 

παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους», αναπτύχθηκαν θέματα 

που αφορούν στη διεθνή αγορά, όπως η δυναμική, ο ανταγωνισμός, τα 

κανάλια διάθεσης, οι διακρατικές συμφωνίες, κ.α. 

Οι συμμετέχοντες, παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τα δύο πάνελ συζήτησης που φιλοξενήθηκαν στη 

διάρκεια της εκδήλωσης, αλλά και την εισήγηση του Προέδρου του ΣΕΒΕΚ, κου Εμμανουήλ Δομαζάκη, ο 

οποίος «άνοιξε» την ημερίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, δόθηκε η ευκαιρία σε αντιπροσωπεία του Δ.Σ. ΣΕΒΕΚ (Πρόεδρος 

Εμ. Δομαζάκης, Γεν. Γραμ. Δ. Μπακιρλή, Αναπλ. Γεν. Γραμ. Αν. Δημητρίου, εντεταλμένος Σύμβουλος Γ. 

Οικονόμου) να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις -  ανενεργά ή μη Μέλη του ΣΕΒΕΚ, αναλύοντάς τους τα 

πλεονεκτήματα από την ένταξή τους στον Σύνδεσμο. 

 

Επίσης, 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 «IDEAL HOMEX», 29/3 – 1/4/2018, Κωνσταντινούπολη. 

 Για την «SIAL 2018», 21 – 25/10/2018, Παρίσι. 

 Για την «ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2018», 26 – 29/1/2018, Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας Ελληνικό. 

 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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 Για την 13η «HORECA», 8-11/2/2018, Metropolitan Expo. 

 Για την Δ.Ε.  «SEOUL FOOD & HOTEL», 1-4/5/2018, Korea International Exhibition & Convention 

Center (KINTEX).  

 Για την διοργάνωση Εθνικής Συμμετοχής στην 1η Διεθνή έκθεση Εισαγωγών Κίνας – «1st CHINA 

INTERNATIONAL IMPORT EXPO», από τον Οργανισμό Enterprise Greece. 

 Για την «FoodExpo» , 10 – 12 Μαρτίου, Metropolitan Expo. 

 Για την 1η Έκθεση «Albanian Halal Expo», 29.4- 1.5.2018, Τίρανα. 

 Για την «1st CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO», 5-10/11/2018, Σαγκάη. 

 Για τις Δ.Ε. «CNR FOOD ISTANBUL», «EDT EXPO ISTANBUL», «CNR AMBALAJ», 5-8/9, Κων/πολη. 

 Για τη Δ.Ε. «BioFach 2019», 13 – 16.2.2019, Νυρεμβέργη.  

 Για την 11η Δ.Ε. για την Κτηνοτροφία και την Κτηνοτροφία «Zootechnia», 31.1-3.2.2018, Θεσ/νικη 

 Για την «SIAL», 21 – 25.10.2018, Παρίσι. 

 Για την νέα, διεθνή έκθεση FOODTECH, 12 – 14.10.2019, METROPOLITAN EXPO. 

 Για το «Bio Festival», 11-13.5.2018, Texhnopolis Γκάζι. 

 Για την Έκθεση Ιδιωτικής Ετικέτας Ρωσίας & Β2Β Συναντήσεις,  20 – 21.3.2019, Crocus Expo, 

Μόσχα. 

 Για την 28η Δ. Επιχειρηματική έκθεση «HERMES EXPO», 8 – 11.4.2019, Ουάσιγκτον, Φιλαδέλφεια, 

Ν. Υόρκη.  

 Για την έκθεση «Gourmet Exhibition», 6-7.4.2019, Θεσ/νίκη. 

 Για την «ANUGA», 5-9.10.2019, Κολωνία της Γερμανίας. 

β) Ημερίδες, Εκδηλώσεις, Συνέδρια : 

 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. 

 Για το ΕλληνοΣερβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, Θεσσαλονίκη 19/3/2018. 

 Για το 2ο Επενδυτικό Φόρουμ, Κουβέιτ 20-21/3/2018. 

 Για την 2η Ημερίδα – Workshop "DOING BUSINESS IN THE ARAB WORLD",  Divani Caravel 

22/3/2018. 

 Για την Ελληνογερμανική ημερίδα και πλατφόρμα δικτύωσης με θέμα την αγορά κρέατος, που 

διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία µε την 

GEFA Exportservice GmbH (German Export Association for Food and Agriproducts) στις 24 

Απριλίου 2018 στη Θεσσαλονίκη. 

 Για το EXPORT SUMMIT VI:  THE DIGITAL E-RA, BUSINESS ON THE MOVE, EXPORTS IN THE FAST 

LANE, 21/6/2018, Θεσσαλονίκη. 

 Για το 3ο Ετήσιο Ιρακινo-Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων, 11-12 Ιουλίου 

2018, Αθήνα. 
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 Για την Επιχειρηματική Αποστολή στην Βηρυτό του Λιβάνου που συνδριοργάνωσαν ο ΣΕΒ και το 

ΕΒΕΑ, σε συνεργασία με το Εμπορικό, Βιομηχανικό και Γεωργικό Επιμελητήριο της Βηρυτού και την 

υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, 2 έως 4 Οκτωβρίου 2018.     

 Για το Πανελλήνιο Συνέδριο «Το Κρέας και τα Προϊόντα του. Από τον στάβλο στο πιάτο» που 

διοργάνωσε για 6η συνεχή χρονιά το κλαδικό περιοδικό MeatNews, στις 1 - 3 Φεβρουαρίου 2019, 

στη Θεσσαλονίκη.  

 Για τον 1ο Διαγωνισμό Ομάδων Κρεοπωλών «THE BUTCHER AWARDS», 7.10.2018, Εκθεσιακό 

Κέντρο Περιστερίου. 

 Για την ημερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Εκμετάλλευση Οργανικών Απορριμμάτων στην 

Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων», 16.10.2018, Θεσ/νίκη. 

 Για το ετήσιο forum  «ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ CREATIVE GREECE 2019», 4.4.2019, HILTON 

Athens Hotel - αίθουσα Εσπερίδες. 

 Για την εκδήλωση δικτύωσης «ΑΝΙΜΑ Master Classes», 22.01.2018, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος. 

 Για την Εκδήλωση Ενημέρωσης Επιχειρηματικών Φορέων για την περίπτωση του no deal BREXIT, 

06.03.2019. 

 Για το «7th Greek Exports Forum», 9.5.2019, Athenaeum InterContinental. 

 Για τα «Diamonds 2019», 10.7.2019, Μεγ. Βρετανία. 

 Για το 2ήμερο Σεμινάριο για τη μετάβαση στο νέο  πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 22000:2018 και το 

θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των οικονομικών  δραστηριοτήτων  στον τομέα τροφίμων, 12-

13.10.2019, Θεσσαλονίκη, 19- 20.10.2019 Αθήνα. 

 Για την ημερίδα του Υπουργείου Εξωτερικών για το No Deal Brexit, 8/10/2019. 

 3.3.21.  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 : 

 Τα θέματα με τα οποία ασχολείται ο Σύνδεσμος 

Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος - 
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ΣΕΒΕΚ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ενέργειες που έχουν ξεκινήσει για την κατοχύρωση του 

γύρου, σκιαγράφησε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕΚ κ. Εμμανουήλ Δομαζάκης, σε μια εφ΄ όλης της ύλης 

συνέντευξή του στο περιοδικό Meat News (τ. 18, Ιούλιος – Αύγουστος 2018) και στον Αρχισυντάκτη 

του κ. Γιώργο Κατερίνη. 

Παράλληλα κάλεσε όλους τους συναδέλφους να ενταχθούν στον Σύνδεσμο ώστε να διευρυνθεί  ακόμη 

περισσότερο η εκπροσώπηση και η δυναμική του κλάδου, μια και είναι αποδεδειγμένο ότι "η ισχύς είναι 

εν τη ενώση". 

 Άρθρο του Δρ. Στέλιου Σκαρίμπα, Αντιπρόεδρος 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). 

 Συνέντευξη του Προέδρου κ. Εμ. Δομαζάκη με τίτλο «Στόχος μας η προστασία της ταυτότητας και 

της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων» στον δημοσιογράφο Πάνο Κατσαχνιά, η οποία 

δημοσιεύθηκε στο κλαδικό περιοδικό MeatPlace (τεύχος 88). 

 Άρθρο του Δρ. Στέλιου Σκαρίμπα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒΕΚ και της Επιτροπής Τεχνικών 

Εμπειρογνωμόνων – ΣΕΤΕ – του ΣΕΒΕΚ, με τίτλο «Φάκελος Γύρος : Μία προσπάθεια 15 χρόνων.            

Μία ιστορική αναδρομή για να         θυμηθούν οι παλαιότεροι και να     μάθουν οι νεότεροι», 

δημοσιεύθηκε στο κλαδικό περιοδικό Meat News (Μάρτιος 2019). 

 Άρθρο του Δρ. Στέλιου Σκαρίμπα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒΕΚ και της Επιτροπής Τεχνικών 

Εμπειρογνωμόνων – ΣΕΤΕ – του ΣΕΒΕΚ, με τίτλο «Προστασία των κτηνοτρόφων και πάταξη του 

αθέμιτου ανταγωνισμού», δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΥΠΑΙΘΡΟΣ στις 12.7.2019. 

β) Δελτία Τύπου : 

 9/2/2018, «ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ». 

 30/3/2018, «Σύνθεση Δ.Σ. ΣΕΒΕΚ για την τριετία 2018 – 2021. 

 25/10/2018, «Hμερίδα: Επώνυμα Προϊόντα Κρέατος: Τάσεις και Ευκαιρίες Ανάπτυξης». 

 30/10/2018, «Hμερίδα: Επώνυμα Προϊόντα Κρέατος: Τάσεις και Ευκαιρίες Ανάπτυξης». 

 7/2/22019, «νέα ανοικτή για την κατοχύρωση του Γύρου ως «ΕΠΙΠ». 12.2..2019, Ξενοφώντος 

15α/4ος όροφος.  

 13/2/2019, «Σε υποβολή και δεύτερου φακέλου για την κατοχύρωση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ» και 

ως προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), προχωράει ο ΣΕΒΕΚ». 

 29/3/2019, «Σύσταση και λειτουργία Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος – ΙΠΚ». 

 18/4/2019, για την αύξηση τιμών του χοιρινού κρέατος. 

 2/9/2019, «Συνάντηση ΣΕΒΕΚ με Υπουργό ΑΑΤ κ. Μ. Βορίδη. 

 4/9/2019, «Η ώρα της εξωστρέφειας για τον ΓΥΡΟ, έφτασε». 

γ) Το διάστημα που ακολούθησε από την πραγματοποίηση της Ημερίδας μας «ΕΠΩΝΥΜΑ     ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΚΡΕΑΤΟΣ : ΤΑΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (29/10/2018) έως και σήμερα, είναι       αρκετά τα αιτήματα 

που λαμβάνουμε από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, Τύπος, TV) για την παρουσίαση των απόψεών μας επί της 

κατοχύρωσης του Γύρου ως ΕΠΙΠ, στα οποία ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Παραθέτουμε στη συνέχεα ενδεικτικά, linκ με την παρουσίαση του θέματος από τον τηλεοπτικό και 

ραδιοφωνικό τύπο.  

 ΕΡΤ1 (δελτίο ειδήσεων 4.11.2018) Ελληνικός γύρος με σφραγίδα πιστοποίησης  

 ANT1News (31.10.2018) : Πιστοποιημένα ελληνικός ο γύρος με την … “σφραγίδα” της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 ΚΟΖΑΝΗ TV : Πιστοποιείται ως παραδοσιακό προϊόν ο ελληνικός γύρος 

http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/kinonia/ellinikos-gyros-me-sfragida-pistopoiisis-video/
https://www.youtube.com/watch?v=cZjwDMP2G5w
https://www.youtube.com/watch?v=cZjwDMP2G5w
https://www.youtube.com/watch?v=xrsSbadWPAw
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 Ο ΣΕΒΕΚ στην εκπομπή του Ρ/Σ NEWS 24,7 "ΠΡΩΙΝΟ ΤΑΝΓΚΟ" με τους Αντώνη Φουρλή και την 

Στέλλα Γκαντώνα (Παρασκευή 2/11/2018) https://www.youtube.com/watch?v=7PTkvQxlzuc 

 Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΕΒΕΚ, κ. Γ. Οικονόμου, το Σάββατο 17/11/2018, στην 

ενημερωτική τηλεοπτική εκπομπή "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ" της ΕΡΤ2, προέβη σε μία 10 λεπτη παρουσίαση 

των απόψεων του Συνδέσμου  μας για την καταχώριση του Γύρου ως Εγγυημένο Παραδοσιακό 

Ιδιότυπο Προϊόν – ΕΠΙΠ.   

Δείτε το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής https://webtv.ert.gr/promo-ert2/17noe2018-

epicheirimata/ 

 

δ) Τέλος, 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.  

3.3.22. 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). 

3.3.23.  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 το Πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

 Για την από 27/3/2018 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για την Πασχαλινή αγορά. 

 Για το κάλεσμα του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως, στις Ελληνικές 

Επιχειρήσεις για συμμετοχή στην Ανοικοδόμηση του Ιράκ. 

 Για το Σχέδιο Οδηγίας της Ε.Ε. για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού 

τροφίμων. 

 Για την επισκόπηση της ευρωπαϊκής αγοράς αγροτικών προϊόντων στη διετία 2018-2019 που 

δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Για την Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας, Υπ΄ αριθμ. Δ1γ/Γ.Π./82105 – 12.4.2018, για τις εξαγωγές 

τροφίμων σε Τρίτες χώρες. 

 Για τον Οδηγό της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης για το 

θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. 

 Για την μελέτη της EFSA για την καταγραφή των απόψεων των καταναλωτών για τους 

αναδυόμενους κινδύνους για την τροφική αλυσίδα, καθώς και για τις προτιμήσεις τους ως προς τον 

τρόπο με τον οποίον θα ήθελαν να ενημερώνονται για αυτούς.  

 Για τη λειτουργία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στην Ευρώπη. 

 Για το νέο site grillmagazine.gr του περιοδικού «GRILL». 

https://www.youtube.com/watch?v=7PTkvQxlzuc
https://webtv.ert.gr/promo-ert2/17noe2018-epicheirimata/
https://webtv.ert.gr/promo-ert2/17noe2018-epicheirimata/
http://www.ellinikifoni.gr/sevek.htm
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 Για την δημιουργία του Κέντρου γνώσεων για την απάτη στον τομέα των τροφίμων, από την Ε.Ε.  

 Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 Για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 - 2010 “ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ” & “ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ”. 

 Για την ενημερωτική σύσκεψη της EFSA στις 19 – 20.6.2019 στην Πάρμα  σχετικά με την 

αξιολόγηση επικινδυνότητας  γύρω από τα ένζυμα  τροφίμων που χρήζουν έγκρισης.  

 Για το Πρόγραμμα σίτισης για τους ηλικιωμένους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών «365+ 

Μέρες Φροντίδας». 

 Για την αλλαγή ονόματος και τον εκσυχρονισμό του καταστατικού της ΠΕΤΕΤ για την καλύτερη 

εκπροσώπηση τεχνολόγων-επιστημόνων τροφίμων & διατροφής. 

 Για την έρευνα International Trade που διεξήγαγε ο ΣΕΒ στο πλαίσιο του προγράμματος 

ExportReady για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων, με σκοπό την 

καταγραφή των αναγκών των μελών του σε θέματα ενημέρωσης, προσέγγισης και 

δραστηριοποίησης σε αγορές του εξωτερικού. 

 Για την διαβούλευση της ΓΓΕ & ΠΚ για τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα τρόφιμα, μεταξύ των 

οποίων και για την κατηγορία Κρέατα & Προϊόντα με Βάση το κρέας.  

 Για την επιστημονική γνωμοδότηση επαναξιολόγησης των φωσφορικών και την ασφάλεια χρήσης 

τους ως πρόσθετων στα τρόφιμα με τίτλο : «Re-evaluation of phosphoric acid–phosphates – di-, tri- 

and polyphosphates (E 338–341, E 343, E 450–452) as food additives and the safety of 

proposed extension of use», που δημοσίευσε στις 12/6/2019 η Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 

των Τροφίμων (EFSA). 

 Για την νέα σύνθεση του Δ.Σ. της Νέας Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος. 

 Για την δράση του ΕΣΠΑ  «Επιχειρώ Έξω»: Προώθηση της εξωστρέφειας των μεταποιητικών 

επιχειρήσεων. 

 Για το νέο Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της Enterprise Greece. 

β) Κοινοποιήσεις :  

 Το Newsletter του Οργανισμού Enterprise Greece 2.2018, 7.2018. 

 Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης για την Πασχαλινή 

αγορά. 

 Το από 17/4/2018 Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ με θέμα «ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟ-ΤΡΟΦΙΑ: Φεβρουάριος 2018». 

 Το Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου και Απριλίου 2018 του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι.  

 Το Members' Activities Newsletter - Issue τεύχη 26, 27, 30. 

 Ενημέρωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας - ΣΥΒΕΠΥΣ, σχετικά με 

την απόφαση της Ε.Ε για τα Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. 

 Το Τριμηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο ΣΘΕΒ (10-12/2018). 

 Το από 22.2.2019 Δελτίο Τύπου της ΕΣΕΕ «Ετήσια έκθεση για το Ελληνικό Εμπόριο». 

 Το Newsletter του ΣΕΒ Μάρτιος 2019. 
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 Η υπ.  αριθμ. Δ1γ/ΓΠοικ.30732 – 19.4.2019 εγκύκλιος του Υπ. Υγείας «Εντατικοποίηση των 

υγειονομικών ελέγχων ενόψει του Πάσχα». 

 Το από 20.6.2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΕΛΣΤΑΤ «ΕΡΕΥΝΕΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Χοίρων-Βοοειδών-

Προβάτων-Αιγών): ΕΤΟΣ 2018. 

 

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 : 

 Απλουστευμένη προσέγγιση ανάλυσης επικινδυνότητας από την EFSA για Καταστήματα Λιανικής  -  

Η περίπτωση των Κρεοπωλείων. 

 Trans–λιπαρά οξέα στη διατροφή : Νέος Κανονισμός (EΕ) 2019/649- Προέλευση - Ιδιότητες –

Μεταβολικές πτυχές - Επιπτώσεις στην Υγεία. 
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4.  

4.1. Ανασκόπηση έτους 2018 

Ανάμεσα στα σημαντικότερα γεγονότα που σηματοδότησαν το 2018, μπορούμε να διακρίνουμε :  

 Την έγκριση του κατατεθειμένου από τον ΣΕΒΕΚ φακέλου αναγνώρισης του Γύρου ως ΕΠΙΠ.  

 Την ίδρυση και λειτουργία του Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος – ΙΠΚ. 

 Την Ημερίδα  «Επώνυμα Προϊόντα Κρέατος: Τάσεις και Ευκαιρίες Ανάπτυξης» που διοργάνωσε ο 

ΣΕΒΕΚ, με ιδιαίτερη επιτυχία και με πλούσια ατζέντα θεμάτων, στις 29 Οκτωβρίου 2018, υπό την 

αιγίδα του ΥπΑΑΤ, του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και του ΕΦΕΤ, σε μία κατάμεστη αίθουσα του 

ξενοδοχείου ATHENS HILTON.   

 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. 

4.2. 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 0,2%, 

 η εφαρμογή του νόμου 4492/2017 για την εξόφληση των τιμολογίων νωπών ή ευπαθών προϊόντων 

και η υπαγωγή και των Παρασκευασμάτων Κρέατος σε αυτόν, 

 η συσπείρωση όσο το δυνατόν περισσότερων Επιχειρήσεων στο κλαδικό μας Όργανο, τον ΣΕΒΕΚ. 

 Υπάρχουν επίσης θέματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως : 

 η κατοχύρωση του Γύρου κλπ. παραδοσιακών προϊόντων στο Ενωσιακό Μητρώο, 

 η ολοκλήρωση της μελέτης για την βακτηριακή ασφάλεια του νωπού Γύρου, 

 η υλοποίηση του Προγράμματος Κατάρτισης και Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων 

Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα, 
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ενώ συνεχώς παρουσιάζονται νέα προβλήματα, τα οποία απαιτούν την προσοχή και το ενδιαφέρον όλων 

μας. 

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 

Διοικητικού μας Συμβουλίου και πάντα με την βοήθεια των Επιχειρήσεων Μελών μας. 

4.3. Επίλογος 

Το 2018 ήταν μία ακόμα δύσκολη για όλους χρονιά και μάλλον, το ίδιο δύσκολη θα είναι και η χρονιά που 

ακολουθεί.   

Παρά όμως τις όποιες δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν, ο ΣΕΒΕΚ κατάφερε να επιδείξει έμπρακτα τον 

σημαντικό και καθοριστικό έργο του στα δρώμενα του τομέα μας.  

Να επιδείξει για μία ακόμη φορά ότι 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 τα χρόνια 

λειτουργίας του η προάσπιση και η προώθηση των συμφερόντων όλων των Επιχειρήσεων Μελών του. 

Μικρών, μικρομεσαίων, μεγάλων. 

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 για μία ακόμη φορά όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες 

του Συνδέσμου μας, απαντώντας τους στο ερώτημα : «Γιατί να γίνω μέλος του ΣΕΒΕΚ» :  

… Γιατί έχεις  

 πολλά πλεονεκτήματα 

 στοχευόμενες υπηρεσίες 

 σημαντικούς λόγους 

 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. 

 Πρωτοστατεί σε διεκδικήσεις και ενέργειες βελτίωσης του πλαισίου υγιούς επιχειρηματικότητας και 

των όρων ανταγωνισμού. 
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… 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.  

… 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.  

 

 

 

 

 


