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LOGO Ποιός είναι ο ΣΕΒΤ

 Επίσημο όργανο εκπροσώπησης των κοινών θέσεων και
απόψεων της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών.

 Εκπροσωπεί την Βιομηχανία Τροφίμων σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο.

 Mέλη του είναι Κλαδικοί Σύνδεσμοι, αλλά και ατομικά
πολλές επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων & ποτών.

 Αποστολή του είναι η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος στο
οποίο όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών,
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, μπορούν να
ανταποκριθούν στις ανάγκες των καταναλωτών και της
κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα ανταγωνίζονται
αποτελεσματικά για βιώσιμη ανάπτυξη.



LOGO

Η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών 
στην Ελλάδα & την Ευρώπη 

FOODDRINKEUROPE ΣΕΒΤ
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Ο ρόλος της Βιομηχανίας 

Ο ρόλος μας, ως Βιομηχανία, είναι να παράγουμε και να
διαθέτουμε στον καταναλωτή προϊόντα ποιοτικά, ασφαλή
και στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Η σχέση που χτίζουμε καθημερινά με τους καταναλωτές μας
είναι η περιουσία μας.



LOGO Οι Προτεραιότητές  μας 

• Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας

• Εξωστρέφεια

• Έρευνα & Καινοτομία

• Ασφάλεια & Ποιότητα

• Διατροφή & Υγιεινή Διαβίωση

• Βιώσιμη Ανάπτυξη

• Ευρωπαική Δικτύωση



LOGO Η  Ελληνική  Βιομηχανία  Τροφίμων 
Αντιμετωπίζει:

 Εξαιρετικά ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον.

 Capital controls: Δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία των
επιχειρήσεων και της αγοράς

 Συνεχή πτώση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών
- έντονο αίσθημα αβεβαιότητας στην αγορά

 Διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό - θεσμικό πλαίσιο.

 Αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και της ενέργειας

 Γραφειοκρατία

 ‘Ελλειψη ρευστότητας και πρόβλημα επισφαλειών στην
αγορά



LOGO
21ος  αιώνας

Οι προκλήσεις που δεν πρέπει να αγνοούμε

Η διατροφική επάρκεια 
σε συνδυασμό με τη μείωση των φυσικών διαθέσιμων 

πόρων σε νερό & ενέργεια 
αποτελεί μία παγκόσμια πρόκληση που συνδέεται άμεσα 

με την κλιματική αλλαγή και την αύξηση του πληθυσμού



LOGO

 Το 5,3% της συνολικής βιομηχανικής ενέργειας σε παγκόσμιο
επίπεδο χρησιμοποιείται από τη Βιομηχανία Τροφίμων.

 Μέσω της μεταποίησης, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής, ο
κλάδος τροφίμων ευθύνεται σε ένα βαθμό για την παραγωγή
μεγάλων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, ο Κλάδος
έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κατά 18%
μεταξύ του 1999 και του 2008, ενώ η παραγωγική του αξία
αυξήθηκε κατά 29% την ίδια περίοδο.

Το αποτύπωμα 
της Ευρωπαϊκής ΒΤ στο περιβάλλον 



LOGO

 Η κατανάλωση νερού αντιστοιχεί στο
1,8% της συνολικής χρήσης νερού στην
Ε.Ε.

 Παράγει το 5% των συνολικών
αποβλήτων τροφίμων που παράγονται
στην Ε.Ε. (με εξαίρεση τη γεωργία).

 Το 20-30% των συνολικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
σχετίζονται με την κατανάλωση στην
Ε.Ε. των 27 αναλογεί στη Βιομηχανία
Τροφίμων.

Το αποτύπωμα 
της Ευρωπαϊκής ΒΤ στο περιβάλλον 



LOGO



LOGO
ΣΕΒΤ & Περιβάλλον

Στρατηγική επιλογή:

 Βιώσιμη ανάπτυξη - ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή και
σεβασμό στο περιβάλλον.

 Διαμόρφωση και υλοποίηση μακροχρόνιας
περιβαλλοντικής στρατηγικής, με στόχο την
αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσιμων και χρόνιων
προβλημάτων, που
• δυσχεραίνουν την υιοθέτηση πράσινων πρωτοβουλιών

από τις επιχειρήσεις,
• εμποδίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ παράλληλα
• αποτρέπουν τις επενδύσεις.



LOGO
ΣΕΒΤ & Περιβάλλον

Επιτροπή Περιβάλλοντος 
& Αειφορίας

Ευρωπαϊκά Έργα
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Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συγκρότηση Επιτροπής
Στόχος: 
 η επεξεργασία και αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών 
θεμάτων που αφορούν στη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών,
η ανάδειξη πράσινων τεχνικών και τεχνολογιών στον Κλάδο, και 
 η ενημέρωση αρμοδίων φορέων για περιβαλλοντικά  ζητήματα που 
αντιμετωπίζει ο Κλάδος και η συμβολή  στην επίλυσή τους.

Στελέχη από 7 εταιρείες/ Μέλη του ΣΕΒΤ
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Ευρωπαϊκά έργα

 FOODPRINT

 PEFMED

 EU-MERCI

 Λαμβάνουμε χρήσιμη και επίκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις 
γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα.

 Αναπτύσσουμε δράσεις, που βοηθούν τις επιχειρήσεις τροφίμων να 
βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.
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Uptake of the Product Environmental Footprint across the MED agrofood
regional productive systems to enhance innovation and market value 

PEFMED
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Το έργο

• Χώρες Υλοποίησης: Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, 
Σλοβενία

• Διάρκεια: 01/11/2016 - 31/5/2019

• Κοινοπραξία
o Συντονιστής: ΕΝΕΑ.
o Εταίροι: FEDERALIMENTARE (Italian Federation of Food Industry), 

ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires), FIAB
(Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas), FIPA
(Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares), ΣΕΒΤ, GZS –
ZKZP (Chamber of Commerce and Industry of Slovenia), CRITT PACA 
(Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologies 
Agroalimentaires), DNV-GL BUSINESS ASSURANCE, Italian Ministry for 
the Environment, Land and sea (Associated Partner)



LOGO Στόχος

Μετά τα αποτελέσματα του 2ου κύματος των πιλοτικών δοκιμών της ΕΕ
για το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα - PEF (2014-2015), το PEFMED
στοχεύει στο να δοκιμάσει την εφαρμογή της νέας μεθόδου της ΕΕ για το
PEF σε ομάδες προϊόντων σε 9 μεσογειακές περιφέρειες με τελικό
σκοπό να:

Να εντοπίσει παρεμβάσεις, που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση των
περιβαλλοντικών αποδόσεων του Κλάδου.

Να ενισχύσει την αξία της αγοράς των προϊόντων που
συμμορφώνονται με το PEF.

Να ενδυναμώσει τους στόχους της Στρατηγικής της Έξυπνης
Εξειδίκευσης για τον Αγροτοδιατροφικό τομέα.



LOGO Τα παραδοτέα

 9 τεστ αντοχής (stress tests) για να δοκιμαστεί η εφαρμογή της
μεθοδολογίας PEF, λαμβάνοντας υπόψη την Ανάλυση του Κύκλου
ζωής σε 9 μεσογειακές περιοχές και σε ένα φάσμα προϊόντων, έτσι ώστε
να μετρηθεί η απόσταση από το στόχο που είναι τα περιβαλλοντικά
πρότυπα της ΕΕ.

 Κατηγορίες προϊόντων:
 Γαλακτοκομικά (Ελλάδα, Σλοβενία)
 Ελαιόλαδο (Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία)
 Κρασί (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία)
 Κρέας & Προϊόντα Κρέατος (Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία)



LOGO Τα δυνατά σημεία

To PEFMED αποτελεί την 1η πρωτοβουλία στην Ευρώπη για τη δοκιμή
των προτύπων PEF εντός συγκεκριμένων εδαφικών περιοχών.

Υποστηρίζει τη συνεργασία ειδικών στην ΑΚΖ, επιχειρήσεων τροφίμων &
τοπικών παραγόντων από 6 χώρες της Μεσογείου, παρέχοντας μια σειρά
από τεχνολογίες, οργανωτικά εργαλεία και πληροφορίες που θα
αποτελέσουν τον οδηγό για αλλαγές κουλτούρας στο παραδοσιακό
μοντέλο παραγωγής τροφίμων προς την κατεύθυνση του PEF.

Οι περιοχές:
 Iταλία: Apulia & Lombardy 
 Γαλλία: Rhône Alpes & PACA 
 Ισπανία: Cataluña & Andalucía
 Πορτογαλία: Alentejo
 Ελλάδα: Θεσσαλία
 Σλοβενία: Gorenska. 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!


