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Αθήνα 10 Μαρτίου 2021



1. Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις 

χρήσεις 2019 - 2020.

2. Οικονομικός Απολογισμός χρήσεων 2019 – 2020 και 

απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021.

4. Θέματα που θα τεθούν από τα Μέλη. Ανταλλαγή 

απόψεων. Πορίσματα.

5. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών του 

Δ.Σ. καθώς επίσης και Ελεγκτικής Επιτροπής.



1.

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.



Το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας του ΣΕΒΕΚ

περιλαμβάνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και

δραστηριοτήτων με στόχο :

▪Την προβολή και προαγωγή των επαγγελματικών

συμφερόντων των Μελών του, την τεχνική και

ποιοτική βελτίωση της παραγωγής των ειδών

αλλαντοποιίας, την εξύψωση της βιοτεχνίας και

βιομηχανίας της αλλαντοποιίας και της επεξεργασίας

κρέατος και την καλλιέργεια της εμπιστοσύνης του

καταναλωτικού κοινού προς το είδος αυτό της

τροφής.



▪ Την καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης

τόσο μεταξύ των μελών του όσο και με τον εμπορικό

κόσμο και τις Κρατικές Αρχές.

▪ Την εξύψωση και ενίσχυση της αποστολής των

Βιομηχάνων και Βιοτεχνών επεξεργασίας κρέατος.

▪ Την ηθική, επαγγελματική και υλική ενίσχυση των Μελών

του.

▪ Την μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών,

ηθικών, επαγγελματικών και κοινωνικών θεμάτων και

προβλημάτων των Μελών του.

...... 



...... 

▪ Η υλοποίηση των στόχων του ΣΕΒΕΚ επιτυγχάνεται με κάθε

νόμιμο και πρόσφoρο μέσο, και σύμφωνα με τις αποφάσεις

του 7μελές Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εκλέγεται ανά

τριετία από την Γενική Συνέλευση για να διοικεί τον

Σύνδεσμο.

▪ Η υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

γίνεται από τις επιστημονικές και διοικητικές υπηρεσίες του

Συνδέσμου, οι οποίες μελετούν σε βάθος και αναλύουν τα

προβλήματα, διατυπώνουν και τεκμηριώνουν λύσεις για τα

προβλήματα αυτά, και στη συνέχεια συνεργάζονται για την

υιοθέτηση και εφαρμογή των βέλτιστων αποδεκτών λύσεων.



▪ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το ανώτατο όργανο του ΣΕΒΕΚ

▪ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποτελείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο

το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από την

Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου.



▪ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ  ΣΕΤΕ – ΣΕΒΕΚ

Από το 2020 – σήμερα, η ΣΕΤΕ αποτελεί το Επιστημονικό, 

Συμβουλευτικό όργανο του ΣΕΒΕΚ.

− 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.



...........  ΣΕΤΕ – ΣΕΒΕΚ

Κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος, έχει 

ασχοληθεί μεταξύ άλλων :

▪ Με την επικοινωνιακή διαχείριση και έκδοση δελτίων τύπου που αφορά 

σε τρόφιμα επιμολυσμένα με σαλμονέλα.

▪ Με το θέμα της νομοθεσίας που αφορά στην επισήμανση των 

αλλεργιογόνων συστατικών στα τελικά προϊόντα.

▪ Με την Επισήμανση  1ης ημερομηνίας κατάψυξης του κρέατος.

▪ Με τον 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).

▪ Με την επισήμανση Nutri Score.

▪ Με την ΚΥΑ σχετικά με την κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων σε 

κατηγορίες επικινδυνότητας και προσδιορισμό συχνότητας 

επιθεωρήσεων.



▪ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

▪ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

▪ ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

▪ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



Ο ΣΕΒΕΚ εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις 

αλλαντοποιίας & επεξεργασίας κρέατος

που λειτουργούν νόμιμα σε όλη την 

Ελληνική Επικράτεια οποιουδήποτε 

μεγέθους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες).



▪ Συμμετέχει στον διαρκή διάλογο με όλους 

τους επίσημους εκπροσώπους της Πολιτείας, 

προωθώντας τεκμηριωμένες θέσεις και 

πολιτικές για την ανάπτυξη του τομέα.

▪ Συμμετέχει θεσμικά σε Επιτροπές και Όργανα 

που συνδιαμορφώνουν αποφάσεις και 

οριστικοποιούν νομοθετικό έργο για τον 

τομέα.



Πρωταρχικό στόχο του ΣΕΒΕΚ
αποτελεί η διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου επικοινωνίας με τα Μέλη 
του και η επίλυση προβλημάτων που 
αυτά αντιμετωπίζουν.

Ειδικότερα, η επικοινωνία γίνεται 
μέσω : 

▪ του Newsletter «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ &  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ».



▪ του Ετήσιου Απολογισμού Δράσης. 

▪ Ανοικτών συναντήσεων.

▪ Ημερίδων / Εκδηλώσεων.

▪ Μέσω τηλεφώνου, ή e-mail.



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 της εξεταζόμενης περιόδου, ήταν το 

ΥπΑΑΤ και ο ΕΦΕΤ.

Συγκεκριμένα : 



ΥπΑΑΤ

Συναντήσεις : 

▪ 28.8.2019 με τον τέως ΥπΑΑΤ κ. Μάκη 

Βορίδη.

▪ 5.12.2019 με την Υφυπ. ΑΑΤ κα Φωτεινή 

Αραμπατζή, παρουσία του Διευθυντή του 

Γραφείου της κ. Χάρη Θεοχαρίδη και του 

Συμβούλου της κ. Κώστα Σκιαδά.

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


... ΥπΑΑΤ συναντήσεις : 

▪ 10/2/2020, συνάντηση όλων των 

εμπλεκομένων φορέων στο γραφείο της 

Υφυπ. κας Φωτεινής Αραμπατζή,  με 

μοναδικό θέμα συζήτησης την 

κατοχύρωση του Γύρου.



.... ΥπΑΑΤ συναντήσεις : 

▪ 30/7/2020, συνάντηση στο γραφείο της 

Υφυπ. κας Φωτεινής Αραμπατζή, της 

Ομάδας Εργασίας κατοχύρωσης του 

Γύρου.



.... ΥπΑΑΤ - συναντήσεις 

Ζητήσαμε : 

▪ την Εφαρμογή του Ν. 4492/17 για την 

εξόφληση τιμολογίων νωπών & ευπαθών 

προϊόντων και παράλληλη ένταξη στην εν λόγω 

διάταξη και των παρασκευασμάτων κρέατος. 



.... ΥπΑΑΤ - συναντήσεις 

▪ Λήψη μέτρων κατά της παρασκευής & 

διακίνησης νωπού γύρου προς αποφυγή 

κινδύνων για την δημόσια υγεία. 

▪ Υποχρεωτική επισήμανση και αυστηροί έλεγχοι 

στα διακινούμενα στην μαζική εστίαση 

προϊόντα κρέατος. Συντονισμός των ελέγχων 

ποιότητας από μία κρατική αρχή. 



.... ΥπΑΑΤ - συναντήσεις 

▪ Κατάργηση της, υπέρ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ειδικής 

εισ.φοράς 0,2% ανά κιλό κρέατος.

▪ 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. 



.... ΥπΑΑΤ - συναντήσεις 

▪ Κατοχύρωση του «Γύρου» .

▪ την διαχείριση περιπτώσεων δειγμάτων 

salmonellas.





.... ΥπΑΑΤ - παρακολούθηση 

θεμάτων / ενημερώσεις
▪ Ισοζύγια κρέατος.

▪ Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων.

▪ Αναγνώριση και λειτουργία Εθνικών 

Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.

▪ Προβλήματα στις εξαγωγές αγροτικών 

προϊόντων.



Συναντήσεις : 

7.6.2019 : συζητήθηκαν τρέχοντα 

προβλήματα και εκκρεμή θέματα, όπως : 

▪ Οι ανακοινώσεις για τα περιστατικά 

παρουσίας Σαλμονέλας σε 

παρασκευάσματα κρέατος.



.... ΕΦΕΤ συναντήσεις : 

▪ 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.



... ΕΦΕΤ συναντήσεις : 

▪ 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.



... ΕΦΕΤ συναντήσεις : 

▪ Η αποτροπή κινδύνων από ενδεχόμενες 

δόλιες πρακτικές και νοθεία.

▪ Η παράνομη χρήση κωδικών έγκρισης 

άλλων κατηγοριών αντί των 

εγκεκριμένων.



... ΕΦΕΤ συναντήσεις : 

▪ 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.



.... ΕΦΕΤ - Παρακολούθηση 

θεμάτων / ενημερώσεις
▪ Πρόγραμμα Επίσημων Ελέγχων του ΕΦΕΤ για 

τα έτη 2019 - 2010 στο   ΚΡΕΑΣ & τα  

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ. 

▪ Έλεγχοι προσδιορισμού του ποσοστού κρέατος 

(QUID).



.... ΕΦΕΤ - παρακολούθηση 

θεμάτων / ενημερώσεις
▪ Κλαδικός Οδηγός Ορθής Υγιεινής Πρακτικής.

▪ Διακίνηση «ύποπτου» βοδινού κρέατος από την 

Πολωνία.

▪ Κανονισμός (ΕΕ) 2019/649 για τη μείωση των 

βιομηχανικώς παραγόμενων trans-λιπαρών 

στα τρόφιμα.



.... ΕΦΕΤ - παρακολούθηση 

θεμάτων / ενημερώσεις
▪ Ενημερώθηκαν οι επιχειρήσεις – Μέλη μας για 

κάθε μεγάλο και μικρό, γενικό και ειδικό θέμα 

που προέκυψε.



ΓΕΝΙΚΕΣ Δράσεις – Προτάσεις -

Πρωτοβουλίες
▪ COVID – 19

Από τις πρώτες ημέρες που η κρίση έκανε την 

εμφάνισή της, ο ΣΕΒΕΚ παρακολουθεί την 

πορεία των προβλημάτων και των επιπτώσεων 

που αυτή προκαλεί και παράλληλα προβαίνει σε 

παρεμβάσεις προς τα συναρμόδια υπουργεία για 

την αντιμετώπιση τους. 



... γενικές Δράσεις – Προτάσεις 

– Πρωτοβουλίες   COVID – 19

Συγκεκριμένα : 

Α) Στις 18/3/20 στείλαμε υπόμνημα στον 

Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι

Γεωργιάδη, στο οποίο καταγράφαμε την 

κατάσταση των πρώτων ημερών και παράλληλα 

προτείναμε την λήψη ενισχυτικών μέτρων.



... γενικές Δράσεις – Προτάσεις 

– Πρωτοβουλίες   COVID – 19

B) Στις 23/3/20 στείλαμε υπόμνημα στους 

Υπουργούς Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

και Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι

Γεωργιάδη, με αίτημα την ένταξη των ΚΑΔ του 

κλάδου μας στον κατάλογο των επιχειρήσεων 

που τυγχάνουν των μέτρων στήριξης, που είχαν 

ανακοινωθεί.



... γενικές Δράσεις – Προτάσεις 

– Πρωτοβουλίες   COVID – 19
Οι προσπάθειες του ΣΕΒΕΚ δικαιώθηκαν, 

δεδομένου ότι το σύνολο σχεδόν των ΚΑΔ του 

κλάδου μας περιελήφθησαν στη λίστα με τις 

πληττόμενες επιχειρήσεις.



... γενικές Δράσεις – Προτάσεις 

– Πρωτοβουλίες  Covid
Ενημερώθηκαν οι επιχειρήσεις – Μέλη :

▪ Για τις από 13.3.2020 οδηγίες του ΕΦΕΤ προς 

καταναλωτές και επιχειρήσεις για την αποφυγή 

διάδοσης του κορονοϊού. 

▪ Τρόφιμα και κορονοϊός. Ερωτήσεις & απαντήσεις 

από τον ΕΦΕΤ.

▪ Πρακτικός οδηγός του ΣΕΒ για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής λειτουργίας υπό το καθεστώς της 

κρίσης του κορονοϊού COVID – 19.



... γενικές Δράσεις – Προτάσεις 

– Πρωτοβουλίες  Covid
▪ Για τον πρακτικό οδηγό του ΣΕΒ για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας υπό 

το καθεστώς της κρίσης του κορονοϊού.

▪ Για τις από 23.3.2020 πρακτικές συμβουλές 

της Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο 

εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της 

για τη διαχείριση των συνόρων.



... γενικές Δράσεις – Προτάσεις 

– Πρωτοβουλίες  Covid
▪ Για την κωδικοποίηση, από το δικηγορικό 

Γραφείο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, των μέτρων που ελήφθησαν για 

τις επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στη 

λίστα με τους ΚΑΔ του Υπουργείου 

Οικονομικών και πλήττονται από την πανδημία 

του κορονοϊού.



... γενικές Δράσεις – Προτάσεις 

– Πρωτοβουλίες  Covid
▪ Για τον Οδηγό για εργασιακά θέματα που 

συνέταξε ο ΣΕΒ για Εργασιακά Θέματα - “27 

Επίκαιρες Ερωτήσεις και Απαντήσεις”.

▪ Για το προτεινόμενα, από τον Επίτροπο 

Γεωργίας, μέτρα αγροτικής ανάπτυξης προς 

τους υπουργούς Γεωργίας προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η κρίση από τον κορονοϊό.



... γενικές Δράσεις – Προτάσεις 

– Πρωτοβουλίες  Covid
▪ Για τις από 7.4.2020 κατευθυντήριες οδηγίες 

για τις επιχειρήσεις τροφίμων που αφορούν 

στην ασφάλεια τροφίμων ως προς τον COVID-

19 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του 

Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των 

Ηνωμένων Εθνών. 

▪ Για το κείμενο (ερωτήσεις – απαντήσεις) της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα το COVID-

19 και την ασφάλεια των τροφίμων.



... γενικές Δράσεις – Προτάσεις 

– Πρωτοβουλίες  Covid
▪ Για τις βασικές Οδηγίες υγιεινής, συστάσεις 

προς τους εργαζόμενους και ειδικά μέτρα για 

την επανέναρξη δραστηριότητας στις 

επιχειρήσεις εστίασης μετά από την πανδημία 

του COVID - 19, το Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών.

▪ Για τον «COVID-19: Οδηγός Επανεκκίνησης για 

τη Μαζική Εστίαση» του ΕΦΕΤ.



... γενικές Δράσεις – Προτάσεις –

Πρωτοβουλίες  Covid
▪ Για την Έκτακτη Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις 

επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μετά την 

άρση των περιοριστικών μέτρων.



.... γενικές Δράσεις – Προτάσεις 

- Πρωτοβουλίες

▪ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ NUTRI – SCORE

Έχουμε εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας στο 

εν λόγω σύστημα επισήμανσης τροφίμων. 



.... γενικές Δράσεις –

Προτάσεις - Πρωτοβουλίες
▪ Μελέτη για την βακτηριακή ασφάλεια του 

νωπού γύρου.

▪ Κανονισμός 775/2018 σχετικά με  την ένδειξη 

της χώρας καταγωγής ή του τόπου 

προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού ενός 

τροφίμου.



.... γενικές Δράσεις –

Προτάσεις - Πρωτοβουλίες
▪ Αναθεώρηση της Γενικής Νομοθεσίας για τα 

Τρόφιμα στην Ε.Ε. – Εφαρμογή από το 2021.

▪ Νομοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα 

τροφίμων.

▪ Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 

EatORIGINal «Μάθε τι τρως».



.... γενικές Δράσεις –

Προτάσεις - Πρωτοβουλίες
▪ Υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου «Κατάρτιση 

και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων 

Εργαζομένων στον κλάδο επεξεργασίας 

κρέατος » του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, 

Καινοτομία 2014-2020». 



.... γενικές Δράσεις – Προτάσεις -

Πρωτοβουλίες

▪ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Για την ενημέρωση των μελών διοργανώνονται,

ημερίδες για επίκαιρα θέματα, ενώ με κάθε

ευκαιρία, συμμετέχει ενεργά σε κλαδικές

εκδηλώσεις, ημερίδες, εκθέσεις στοχεύοντας

στην προβολή των δράσεών του, των

επιχειρήσεων – Μελών του και των κλαδικών

προβλημάτων που απασχολούν τον τομέα.



.... Εκθέσεις – Ημερίδες - Εκδηλώσεις

Στα πλαίσια αυτά 

Συμμετείχαμε :

▪ στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων «Food Expo

2019» η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 –

18 Μαρτίου 2019 στο Metropolitan Expo.



.... Εκθέσεις – Ημερίδες - Εκδηλώσεις

διοργανώσαμε : 

▪ 17 Μαρτίου 2019, στα πλαίσια της FoodExpo, 

την ημερίδα "ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ. 

Στρατηγική ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς 

και αξιοποίησης των εξαγωγικών δυνατοτήτων 

των επιχειρήσεων". 





.... Εκθέσεις – Ημερίδες - Εκδηλώσεις

διοργανώσαμε : 

▪ 12 Οκτωβρίου 2019, στα πλαίσια της 

FoodTech, την ημερίδα «Κρέας-

Κρεατοσκευάσματα».



.... Εκθέσεις – Ημερίδες -

Εκδηλώσεις
Συμμετείχαμε :

▪ Ως εισηγητές, στο Πανελλήνιο Συνέδριο 2019

για το κρέας και τα προϊόντα του «ΑΠΟ ΤΟ

ΣΤΑΒΛΟ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ», το οποίο διοργάνωσε για

6η συνεχή το κλαδικό περιοδικό Meat News

στη Θεσ/νίκη στο πλαίσιο της έκθεσης

ZOOTECHNIA 2019 (1 – 3/2/2019).



.... Εκθέσεις – Ημερίδες -

Εκδηλώσεις
Συμμετείχαμε :

▪ Ως εισηγητές, στο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

“Evaluating the risk from the presence of

Listeria monocytogenes in ready – to eat

meat products», που διοργάνωσε ο ΕΦΕΤ στο

Ξενοδοχείο STANLEY, 14-15/2/2019.



.... Εκθέσεις – Ημερίδες -

Εκδηλώσεις
Συμμετείχαμε :

▪ Ως εισηγητές, στο 1ο πάνελ της MeatDairy Day

(9.12.2020) “Ενίσχυση και Ανάπτυξη του

Κλάδου του Κρέατος Ευκαιρία ή Υποχρέωση; -

Οι Θεσμοί απαντούν”.



.... Εκθέσεις – Ημερίδες –

Εκδηλώσεις



.... Εκθέσεις – Ημερίδες -

Εκδηλώσεις
Επίσης, Μέλη του Δ.Σ., της ΣΕΤΕ και Στελέχη του

Συνδέσμου, ανταποκρίθηκαν σε μια σειρά από

προσκλήσεις σε εκθέσεις, ημερίδες και συνέδρια,

ενώ ενημερώθηκαν τα Μέλη για τις

σημαντικότερες εθνικές και διεθνείς κλαδικές,

εκθέσεις, ημερίδες, εκδηλώσεις.



ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ, 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.

Συνεντεύξεις – Άρθρα - Αφιερώματα – Δελτία

Τύπου :

▪ Άρθρο του Δρ. Στέλιου Σκαρίμπα, με τίτλο «Φάκελος

Γύρος : Μία προσπάθεια 15 χρόνων. Μία ιστορική

αναδρομή για να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να

μάθουν οι νεότεροι», Meat News (Μάρτιος 2019).

▪ Άρθρο του Δρ. Στέλιου Σκαρίμπα, «Προστασία των 

κτηνοτρόφων και πάταξη του αθέμιτου 

ανταγωνισμού», εφημερίδα ΥΠΑΙΘΡΟΣ (12.7.2019).



.... Ανάδειξη αιτημάτων, 

πρωτοβουλιών στα Μ.Μ.Ε.
▪ Άρθρο του ΣΕΒΕΚ «Η αναγνώριση του Γύρου ως ΕΠΙΠ

και η ανακατάλυψη της Διεθνούς αγοράς»

(MeatPlace, τεύχος 96/2019).

▪ Απόψεις κ.κ. Στ. Σκαρίμπα και Ανδρ. Δημητρίου για τις

συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία στις

επιχειρήσεις του κλάδου (MeatNews).



.... Ανάδειξη αιτημάτων, 

πρωτοβουλιών στα Μ.Μ.Ε.
▪ Δηλώσεις του ΣΕΒΕΚ για τα προβλήματα του κλάδου

από τον κορονοϊό, φιλοξενήθηκαν σε άρθρο της

εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ (1.4.2020).

▪ Απόψεις κ.κ. Στ. Σκαρίμπα και Ανδρ. Δημητρίου για τις

συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία στις

επιχειρήσεις του κλάδου (MeatNews τ. 83).

▪ Άθρο με τίτλο «Ευκαιρία για να αναδείξει την υπεροχή

της η ελληνική κτηνοτροφία» (MeatNews τ. 83).



.... Ανάδειξη αιτημάτων, 

πρωτοβουλιών στα Μ.Μ.Ε.
▪ Άρθρο του κ. Στ. Σκαρίμπα «Αλλάζουν οι αντιλήψεις για

την ασφάλεια και την υγιεινή» (Grill Magazine).

▪ Άθρο του κ. Στ. Σκαρίμπα «Η αντίληψη για την

ασφάλεια και την υγιεινή θα αλλάξει σε όλα τα

επίπεδα της ανθρώπινης δραστηριότητας» (Meat

Place, τ. 101).



.... Ανάδειξη αιτημάτων, 

πρωτοβουλιών στα Μ.Μ.Ε.
▪ Άθρο του κ. Στ. Σκαρίμπα «Η αντίληψη για την

ασφάλεια και την υγιεινή θα αλλάξει σε όλα τα

επίπεδα της ανθρώπινης δραστηριότητας» (Meat

Place, τ. 101).

▪ Με στόχο την ανάδειξη των αιτημάτων,

πρωτοβουλιών, εκδίδονται Δελτία Τύπου.



▪ Αναγνώριση «ΓΥΡΟΣ» ΠΓΕ.

▪ Μελέτη ΓΠΑ για τη βακτηριακή ασφάλεια του νωπού 

Γύρου (συνοπτικό κείμενο μελέτης).

▪ Συνεργασία ΣΕΒΕΚ / ΙΠΚ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Αττικής.

▪ Ένταξη παρασκευασμάτων κρέατος στο Ν. 

4492/2017 για την επίσπευση των πληρωμών από το 

λιανεμπόριο.

3. ΕΚΚΡΕΜΗ ΘΕΜΑΤΑ -

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ



... Εκκρεμή θέματα – Προοπτικές 
▪ Κλαδικός Οδηγός Ορθής Υγιεινής Πρακτικής.

▪ Επιβολή ειδικής εισφοράς 0,2% στο κρέας.

▪ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

▪ Το σύστημα επισήμανσης διατροφικών προιόντων

“Nutri-Score”.

▪ Η επισήμανση καταγωγής πρωταρχικού συστατικού 

(Καν.1169/2011).

▪ Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για κατάθεση αιτήσεων 

Εξαγωγής προϊόντων κρέατος σε Τρίτες Χώρες.



... Εκκρεμή θέματα – Προοπτικές 
▪ Τρόφιμα επιμολυσμένα με σαλμονέλα, κατάψυξη του 

κρέατος, επισήμανση αλλεργιογόνων.

▪ Αθέμιτος ανταγωνισμός : 

- ελληνοποιήσεις, 

- μη ενδεδειγμένες πρακτικές παραγωγής (μη 

τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, η 

μαύρη εργασία, η μη έκδοση φορολογικών 

στοιχείων, κλπ.).



... Εκκρεμή θέματα – Προοπτικές 
▪ Διατροφικές ασθένειες/κρίσεις.

▪ Κατοχύρωση Παραδοσιακών προϊόντων από κρέας/ 

Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα.

▪ Προβλήματα από την πανδημία.



Ιδρύθηκε το 2018 και 
λειτουργεί ως 

ανεξάρτητη οντότητα 
του ΣΕΒΕΚ.



ΣΤΟΧΟΣ

Η κάλυψη του κενού 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.



ΣΚΟΠΟΙ

Μεταξύ των σκοπών 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.



... σκοποί 
▪ 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.



... σκοποί 
▪ 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.



... σκοποί 
▪ 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.



ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι δράσεις του ΙΠΚ 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.



... δράσεις

▪ Ετήσιο συνέδριο για τις σύγχρονες τάσεις και 
πρακτικές της παραγωγικής διαδικασίας, σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της αποστολής του, το ΙΠΚ θα 
διαχέει στην ευρύτερη επιχειρηματική 
κοινότητα, νέες ιδέες, τάσεις και πρακτικές 
σχετικά με τα θέματα του κλάδου.



Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΙΠΚ

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.



Δραστηριότητες 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

▪ 8/4/2019

▪ 13/6/2019 (Ξενοδ. Αμαλία)

▪ 19/9/2019

▪ 23/1/2020

▪ 1/6/2020 (τηλεδιάσκεψη)

▪ 23/7/2020 (΄΄ ΄΄ ΄΄ ΄΄ )

▪ 21/1/2021 (΄΄ ΄΄ ΄΄ ΄΄ )



Δραστηριότητες 

WEBCAST

▪ 8/12/2020 «ΝΙΤΡΩΔΗ – ΝΙΤΡΙΚΑ στα 
προϊόντα κρέατος. Τα ασφαλή τους επίπεδα.

▪ 1/2/2021 «Ανάλυση - παρουσίαση -
σχολιασμός, του συστήματος διατροφικής 
επισήμανσης Nutri – Score».

▪ 8/2/2021 «Παρουσίαση πλατφόρμας 
easyagroexpo.gov.gr για την ηλεκτρονική 
έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγών προϊόντων 
ζωικής προέλευσης».



... δραστηριότητες 

WEBCAST

▪ 1/3/2021 «Επισήμανση του κρέατος ως 
πρωταρχικού συστατικού».

ΕΠΟΜΕΝΑ WEBCAST

▪ 23/3/2011 “Διεργασίες Αναλυτικής 
Τεχνολογίας στη Βιομηχανία των Τροφίμων: 
Δυνατότητες Εφαρμογής στην Παραγωγή 
Κρέατος και Προϊόντων του”.



ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

▪ Διεθνείς σχέσεις.

▪ Νομοθετικό πλαίσιο & εφαρμογή του 

(Συγκέντρωση/ καταγραφή νομοθεσίας, 

παρακολούθηση τροποποίησής της, διαμόρφωση 

προτάσεων για σημεία που χρήζουν 

δευκρίνησης/τροποποίησης).



... ομάδες εργασίας

▪ Σύνταξη κατευθυντήριων Οδηγών / εγχειριδίων.

▪ Επικοινωνία – Προβολή (αξιοποίηση social media, 

συνεργασία με κλαδικό κλπ. τύπο, πρωτόκολλο 

διαχείρισης κρίσεων).



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΟ ΙΠΚ

▪ Επικαιροποίηση σχεδίου «Οδηγού Υγιεινής για τις 

μονάδες επεξεργασίας κρέατος, παραγωγής 

προϊόντων με βάση το κρέας, κιμάδων και 

παρασκευασμάτων».

▪ Διερεύνηση εγγραφής του ΙΠΚ στο Ευρωπαϊκό 

Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (ΕΙΤ).



... σημαντικότερα θέματα που 
απασχόλησαν το ΙΠΚ

▪ Σχέδιο νόμου ΥπΑΑΤ «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του 

ΥπΑΑΤ για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 

του τομέα».

▪ Δρομολόγηση καταγραφής όλων των 

παρασοδιακών προϊόντων κρέατος και παράθεσή 

τους σε ειδική έκδοση επιμέλειας του καθ. Ι. 

Αμβροσιάδη.



... σημαντικότερα θέματα που 
απασχόλησαν το ΙΠΚ

▪ Ενημέρωση Ελεγκτικών Αρχών για θέματα που 

χρήζουν αλλαγής στην αντιμετώπισή τους (π.χ. 

λιστέρια, κίνδυνος από κρούσματα Αφρικανικής 

πανώλης κλπ.).

▪ Στρατηγική από το Αγρόκτημα στο Πιάτο.

▪ Σχέδιο ΚΥΑ για την κατάταξη των επιχειρήσεων 

τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και 

προσδιορισμός συχνότητας επιθεωρήσεων.



... σημαντικότερα θέματα που 
απασχόλησαν το ΙΠΚ

▪ Σύσταση Ομάδας Εργασίας για τον Γαστρονομικό 

Τουρισμό.

▪ Πιθανή συμμετοχή του τομέα κρέατος στον 

«ψηφιακό γαστρονομικό χάρτη» με Οδηγούς 

τροφίμων, πιάτα με συνταγές που περιλαμβάνουν 

κρέας, τοπικές συνταγές κλπ.

▪ Επισήμανση καταγωγής και επισήμανση του 

κρέατος ως πρωταρχικό συστατικό (Καν. 

1169/2013).



... σημαντικότερα θέματα που 
απασχόλησαν το ΙΠΚ

▪ Κείμενο εργασίας της Ε.Ε. για την 

σχεδιαζόμενη μείωση των επιπέδων 

χρήσης νιτρικών/νιτρωδών.

▪ Nutri – Score.

▪ Κατάψυξη κρέατος.

▪ Τρόφιμα επιμολυσμένα με σαλμονέλα.

▪ Επισήμανση αλλεργιογόνων.



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

▪ Κλαδικός Τύπος (Meat News, Meat Place, Ψητό, 

Agrοnews).

▪ Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων – ΠΕΤΕΤ.

▪ Brigada.



… 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 ο ΣΕΒΕΚ

✓ Συμμετέχει ως βασικός φορέας στον διαρκή 

διάλογο με όλους τους επίσημους εκπροσώπους 

της Πολιτείας (ΕΦΕΤ,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.



… Γιατί ο ΣΕΒΕΚ

✓ Πρωτοστατεί σε διεκδικήσεις και ενέργειες 

βελτίωσης του πλαισίου υγιούς 

επιχειρηματικότητας και των όρων ανταγωνισμού.

✓ Υποστηρίζει προτάσεις και θέσεις για την 

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, την 

οικονομική τους ανάπτυξη, την διεύρυνση της 

αποσχόλησης κλπ.

✓ Παρέχει διαρκή, έγκυρη και έγκαιρη 

ενημέρωση για κάθε νομοθετική ρύθμιση, εθνική, 

κοινοτική και διεθνή.



… Γιατί ο ΣΕΒΕΚ

✓ Παρεμβαίνει στην τελική διαμόρφωση των 

ρυθμίσεων.

✓ Παρακολουθεί,  γνωμοδοτεί και ενημερώνει

για θέματα τεχνικά, ποιότητας, εξαγωγών, 

έρευνας, ανταγωνισμού, φορολογικά, εργατικά,  

κλπ.

✓ Δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής 

εκπροσώπων των επιχειρήσεων Μελών σε 

Επιτροπές και Ομάδες εργασίας όπου 

διαμορφώνονται τα νέα δεδομένα της αγοράς.



… Γιατί ο ΣΕΒΕΚ

✓ Διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις για τα 

στελέχη των εταιριών Μελών του, για κάθε ειδικό 

θέμα που απασχολεί τον κλάδο.

✓ Εξασφαλίζει συμμετοχή και προβολή των 

επιχειρήσεων Μελών σε κλαδικές εκθέσεις, 

ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια.  

✓ Διευκολύνει την επαφή των επιχειρήσεων 

Μελών με ειδικούς εμπειρογνώμονες, γνώστες, 

διαμορφωτές της κοινής γνώμης κλπ.

✓ Συμβάλλει στη μείωση των αντικινήτρων και 

εμποδίων στο επιχειρηματικό περιβάλλον.



Ξενοφώντος 15α, 

105 57 Αθήνα                                                                                                     

Τηλ. 210 3253237 

e-mail : sevek@sevek.gr


