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Ο ΣΕΒΤ



Εκπροσωπεί την οργανωμένη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Εκφράζει τη σύγχρονη επιχείρηση & έχει αποφασιστικό ρόλο και 
λόγο στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος φιλικού για τον Κλάδο.

Συμμετέχει ως Κοινωνικός Εταίρος με καλά τεκμηριωμένες θέσεις 
και αποτελεί τον κύριο συνομιλητή της Πολιτείας για τα θέματα 
του Κλάδου.

Είναι Μέλος της FoodDrinkEurope και δραστηριοποιείται ενεργά 
στο ευρωπαικό γίγνεσθαι και στη διαμόρφωση των θέσεων και 
πολιτικών της.





Η Ελληνική & η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία 
Τροφίμων & Ποτών 

σε αριθμούς



Πηγή: IOBE

Πηγή: FOODDRINKEUROPE

Ευρωπαϊκή & Ελλη

νική Βιομηχανία Τροφίμων &



Οι σύγχρονες προκλήσεις



Οι προκλήσεις 
που δεν πρέπει να αγνοούμε

• Διατροφική Επάρκεια - Αύξηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού (2050 - 9.7 δις) -

Περιορισμός σπατάλης Τροφίμων
• Κλιματική Αλλαγή & Μείωση των διαθέσιμων 

φυσικών πόρων.
• Νέες διατροφικές τάσεις και ευαισθητοποίηση των 

καταναλωτών για τη συμβολή της διατροφής 
στη διατήρηση της καλής υγείας.

• Αύξηση των νοσημάτων, που σχετίζονται με τη 
διατροφή (παχυσαρκία, διαβήτης).

• Αύξηση του ποσοστού των ατόμων άνω των 65 ετών.

Source: EC FOOD 2030:
Research and Innovation for Tomorrow's Nutrition and Food Systems.







Οι προτεραιότητες μας



Ανταγωνιστικότητα & Εξωστρέφεια Έρευνα & Καινοτομία Διατροφή & Υγεία

Ασφάλεια & Ποιότητα Βιώσιμη Ανάπτυξη Δικτύωση



Διατροφή & Υγιεινή Διαβίωση

«.... Η Διατροφή και η Υγεία είναι 
από τις σημαντικότερες προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει σήμερα η 
κοινωνία συνολικά αλλά και ο 

κλάδος τροφίμων, σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο…»



Ο ΣΕΒΤ θεωρεί ότι δεν υπάρχουν καλά ή κακά 
τρόφιμα

Η ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή 
+

Η λελογισμένη κατανάλωση όλων των τροφίμων
+

Η επαρκής φυσική δραστηριότητα
+

Η υπεύθυνη πληροφόρηση και εκπαίδευση των καταναλωτών 
για τις υγιεινές διαιτητικές συνήθειες

Κύριοι παράγοντες για τη διατήρηση της καλής υγείας & τη 
μείωση της παχυσαρκίας



Κώδικας Αρχών για τη Διατροφή,  τη 
Φυσική Δραστηριότητα & την Υγεία 2005

.

Στόχος

Η επίτευξη ισορροπημένης διατροφής
και υγιεινής διαβίωσης μέσω της
βελτίωσης των προϊόντων, που ήδη
κυκλοφορούν στην αγορά και της
παραγωγής νέων, ασφαλών και
ποιοτικών προϊόντων που καλύπτουν τις
σύγχρονες διατροφικές ανάγκες.



Οι 6 αρχές του Κώδικα



Ανασύνθεση Τροφίμων & Ποτών

Η πρόκληση:
❖ καταπολέμηση της παχυσαρκίας και άλλων μη μεταδιδόμενων 

νοσημάτων που σχετίζονται με τη διατροφή.
❖ νέες διατροφικές τάσεις και αυξανόμενες απαιτήσεις των 

καταναλωτών για πιο υγιεινές επιλογές (π.χ. vegan, 
superfoods).

Στόχος είναι η βελτίωση και προσφορά στους καταναλωτές πιο 
υγιεινών επιλογών με τη σταδιακή μείωση των επιπέδων:

❖ αλατιού,
❖ κορεσμένων λιπαρών,
❖ πρόσθετων σακχάρων, και
❖ ενεργειακής αξίας (θερμίδες)



Η Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής



Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής





ΣΕΒΤ & Ανασύνθεση Τροφίμων & Ποτών

▪ Προωθεί τη στρατηγική της ολιστικής προσέγγισης.

▪ Παρακολουθεί και συμμετέχει στις ενέργειες υλοποίησης της 
σε Ευρωπαϊκό & Εθνικό επίπεδο.

▪ Αναλαμβάνει και στηρίζει πρωτοβουλίες για την 
ανασύνθεση λαμβάνοντας υπόψη:
❖ τα επιστημονικά δεδομένα,
❖ τις εθνικές συνήθειες διατροφής, 
❖ τα παραδοσιακά προϊόντα, 
❖ τις προτιμήσεις των καταναλωτών, 
❖ τις τεχνολογικές δυνατότητες και
❖ την ασφάλεια των τροφίμων.



Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ανασύνθεση των προϊόντων 
τροφίμων.

Ερωτηματολόγιο: 
«Αξιολόγηση Δράσεων & Ενεργειών σχετικών με 

την ανασύνθεση τροφίμων/ποτών»

Η καταγραφή των δράσεων που έχει 
πραγματοποιήσει η ΕΒΤ τα τελευταία 6 χρόνια, 
αναφορικά με την εισαγωγή καινοτομιών, την 

ανασύνθεση υπαρχόντων προϊόντων και τη βελτίωση 
της διατροφής σε συνδυασμό με τη φυσική 

δραστηριότητα.



ΣΕΒΤ & Ανασύνθεση Τροφίμων & Ποτών

Έρευνα για την καταγραφή και αποτύπωση των δράσεων που έχουν 
πραγματοποιήσει τα Μέλη του ΣΕΒΤ τα τελευταία χρόνια (2010-2016):

• 95% έχουν ακολουθήσει την προαιρετική αναγραφή πληροφοριών (ΠΠΑ) στα προϊόντα τους 

• 48% είναι θετικά στους προαιρετικούς διαφημιστικούς περιορισμούς και στη διαφήμιση σε παιδιά 

• 71% έχουν ήδη προβεί σε ανασύνθεση ως προς τα: σάκχαρα, αλάτι, λιπαρά, ενεργειακή αξία

• Εμπλουτισμός των προϊόντων με φυτικές ίνες και με προσθήκη ουσιών που βοηθούν στη διατήρησης χοληστερόλης 
σε φυσιολογικά επίπεδα

• Εφαρμογή οδηγού μερίδας 

• Ενέργειες εκπαίδευσης και πληροφόρησης

• Δέσμευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών για 10% μείωση της ζάχαρης ως το 2020 

• Πρόταση ΣΕΒΤ για νομοθετικό όριο στα trans λιπαρά 



ΣΕΒΤ & Ανασύνθεση Τροφίμων & Ποτών

Ερωτηματολόγιο: 
«Αξιολόγηση Δράσεων & Ενεργειών σχετικών με 

την ανασύνθεση τροφίμων/ποτών»

Η καταγραφή των δράσεων που έχει 
πραγματοποιήσει η ΕΒΤ τα τελευταία 6 χρόνια, 
αναφορικά με την εισαγωγή καινοτομιών, την 

ανασύνθεση υπαρχόντων προϊόντων και τη βελτίωση 
της διατροφής σε συνδυασμό με τη φυσική 

δραστηριότητα.

Έρευνα για την καταγραφή και αποτύπωση των δράσεων που έχουν
πραγματοποιήσει τα Μέλη του ΣΕΒΤ τα τελευταία χρόνια (2010-2018) σχετικά με:

❖ τη μείωση αλατιού, ολικών σακχάρων ή βιομηχανικώς παραγόμενων trans λιπαρών οξέων,
❖ τη μείωση ή τον έλεγχο μερίδας των προϊόντων τους, και
❖ τις προωθητικές τους ενέργειες για υγιεινές επιλογές προϊόντων.



Είμαστε έτοιμοι:

❖ να συζητήσουμε περαιτέρω την πολιτική για την ανασύνθεση των προϊόντων μας και να 
συνεργαστούμε με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και όλους τους κοινωνικούς 

εταίρους, και

❖ να ανταποκριθούμε στα κάλεσμα των καταναλωτών για προϊόντα και διατροφικά 
πρότυπα πιο φιλικά στο περιβάλλον. 

Μα πάνω από όλα παραμένουμε προσηλωμένοι στη βασικό κεκτημένο της 
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, που είναι η παραγωγή ασφαλών 

και καινοτόμων προϊόντων διατροφής!!!



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!


