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Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παιδικών Τροφών Ελλάδος  



Είναι μέλος …..

 Του ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων )

και της

 Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εταιρειών Ειδικής Διατροφής  



Η ειδική διατροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
με αριθμούς 

 24 δις € ετήσιος τζίρος στην Ευρωπαϊκή ένωση

 5% επανεπενδύεται στην έρευνα (0,53% ο μέσος 
όρος της βιομηχανίας τροφίμων)

 8 δις € για εξαγωγές 

 Αγγίζει το 90% των ευρωπαίων πολιτών!



Σκοπός 
 Η υποστήριξη των  δικαιωμάτων και η προώθηση των 

συμφερόντων των επιχειρήσεων Βρεφικής, Παιδικής 
και ειδικής διατροφής

 Η συνεργασία με αντίστοιχους συνδέσμους εθνικούς 
και υπερεθνικούς 

 Η αμφίδρομη επικοινωνία /συνεργασία με τις αρχές. 

 Η συνεργασία με κάθε φορέα που ασχολείται με 
θέματα συναφή του συνδέσμου.

 Η τήρηση κανόνων δεοντολογίας και καλής πίστης 



Είναι αρχή του συνδέσμου να …
 Υποστηρίζουμε τον μητρικό 

θηλασμό ως την πρώτη και 
μοναδική διατροφή των βρεφών 

 Αναγνωρίζουμε την σημαντική 
συμβολή του μητρικού θηλασμού 
στην ανάπτυξη και την καθολική 
υγεία των βρεφών 

 Θεωρούμε ότι ο μητρικός 
θηλασμός είναι ο ιδανικός τρόπος 
διατροφής που επηρεάζει σημαντικά 
και θετικά την μετέπειτα υγεία και 
φυσική κατάσταση των βρεφών 

 Σεβόμαστε και εφαρμόζουμε τον 
διεθνή κώδικα εμπορίας 
υποκατάστατων του μητρικού 
γάλακτος έτσι όπως αυτός 
αποτυπώνεται στην νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής ένωσης. 





Ειδική σύνθεση –

Προστιθέμενη αξία

• Κάλυψη εδικών 

αναγκών όπου 

χρειάζεται.

• Επιστημονική βάση.

• Εξειδικευμενη

σύνθεση προϊόντων.

Ασφάλεια, ποιότητα

• Ειδικές προδιαγραφές

• Αυστηρές συνθήκες 

και συστήματα 

ελέγχου.

• Πολύ υψηλά πρότυπα 

ασφάλειας και 

ποιότητας.

Δυναμικότητα & 

Καινοτομία.

• Υψηλή τεχνολογία. 

• Επιστημονικές 

εξελίξεις.

• Διαρκής καινοτομία 

αιχμής.

Αλλαγή της ποιότητας ζωής 

μέσω της διατροφής



Διαχείριση Α’ Υλών και Υλικών Συσκευασίας

• Αυστηρότερες προδιαγραφές Α’ Υλών (κυρίως σε 

contaminants και μικροβιολογικά αλλά όχι μόνο) 

συμπεριλαμβανομένου και του γάλακτος. 

• Αυστηρότερη εκτίμηση επικινδυνότητας Α’ Υλών & υλικών 

συσκευασίας

• Αυστηρότερο σύστημα παρακολούθησης (αναλύσεις 

επιμολυντών, μικροβιολογικά), συχνότητα επιθεωρήσεων 

κλπ. 

• Λεπτομερής ανάλυση θρεπτικών συστατικών Α’ υλών 



Παραγωγική 

διαδικασία 

• Αυστηρότερες απαιτήσεις 

σε προστατευτικό ρουχισμό 

• Πολύ περισσότερες υγειονομικές φραγές , υπερπίεση αέρα & 

αλλαγές αέρα, 

• Απαγορεύεται επανεπεξεργασία

• Αυστηρότερες απαιτήσεις στην παρασκευή της συνταγής 

• Line clearance πριν από κάθε παρτίδα IFT (πλύσιμο γραμμών 

και χώρων όπου απαιτείται, κλπ.)



Ποιοτικός έλεγχος 

• Πολύ περισσότερες αναλύσεις

σε Α Ύλες

• Αυστηρότερη περιβαλλοντική

παρακολούθηση ( Επιφανειών, χώρων παραγωγής, αέρα, κτλ.) 

• Αυστηρότερο σχήμα δειγματοληψίας και αναλύσεων τελικών 

προϊόντων (πολύ περισσότερα μικροβιολογικά δείγματα και 

αναλύσεις, αναλύσεις μικροθρεπτικων δεικτών σε κάθε 

παρτίδα)

• Αυστηρά κριτήρια και όρια απελευθέρωσης τελικών προϊόντων



Φυτοφάρμακα 

Ανώτατο επιτρεπτό όριο 

10 μg/Kg



Φυτοφάρμακα 
Συνολικά αποτελέσματα



Φυτοφάρμακα 

Γάλα αγελάδας 



92,7%

6,6%
0,7%

Συνολικά αποτελέσματα παιδικών τροφών

Μη ανιχνευσιμα

Ανιχνευση

Εκτος ορίων

Φυτοφάρμακα 

1597 Δείγματα



Φυτοφάρμακα 



Νέος κανονισμός που ισχύει από Ιούλιο 2016 



Οι αρχές να γνωρίζουν ποια  προϊόντα 
κυκλοφορούν στην Ελλάδα



Επισήμανση και διαφήμιση των βρεφικών γαλάτων 



Γάλατα για μικρά παιδιά έως 1-3 ετών 

 Ο νέος κανονισμού  609/2013 για τα τρόφιμα για ειδικές ομάδες 
(Foods for Specific groups (FSG)),  Χαιρετήθηκε η διάθεση της ΕΕ 

για μελλοντική νομοθετική ρύθμιση των γαλάτων που απευθύνονται 
σε μικρά παιδιά. 

 Τα προϊόντα αυτά κυκλοφορούν ήδη πάνω από 20 χρόνια στην 
Ευρώπη. 

 Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία υποστηρίζει την εισαγωγή των κανόνων για 
τα προϊόντα αυτά σον κανονισμό.

 Τα μικρά παιδιά 1-3 ετών είναι μια πολύ ειδική κατηγορία με ειδικές 
διατροφικές απαιτήσεις αλλά και ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια. 

 Η γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα δεν είναι σχεδιασμένη για αυτές 
τις ειδικές απαιτήσεις.

 Απαιτείται συνεργασία της Ακαδημαϊκής κοινότητας, του ΕΟΦ και του 
ΣΕΠΤΕ για την δημιουργία εθνικής θέσης βασισμένη στην Ελληνική 
επιστημονική πραγματικότητα.



Σας ευχαριστώ 
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