
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΑΛΕΚΟΥ ΥΦΑΝΤΗ 

 

Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕΚ και εγώ προσωπικά, 

σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και 

είστε σήμερα εδώ μαζί μας. 

 

Η παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του 

κ. Κοντού, του Υφυπουργού κ. Κιλτίδη, των Αξιότιμων Γενικών 

Γραμματέων των συναρμόδιων Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης κ. 

Σκιαδά και  Ανάπτυξης κ. Οικονόμου, καθώς και όλων των 

επισήμων προσκεκλημένων μας, αλλά και των συνεργατών μας, 

αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς.  

 

Θα ήθελα επίσης να μνημονεύσω ιδιαιτέρως την παρουσία ενός δικού 

μας ανθρώπου, του επίτιμου προέδρου του Συνδέσμου μας, τον 

άνθρωπο που έδωσε ονοματεπώνυμο στα προϊόντα του κλάδου μας 

και τα έβγαλε από την ανωνυμία. Τον κύριο Παναγιώτη Νίκα. 

 

Η σημερινή βραδιά είναι εξαιρετικά σημαντική για το ΣΕΒΕΚ, γιατί η 

διοργάνωση της ημερίδας μάς δίνει την ευκαιρία να 

επικοινωνήσουμε, επιστημονικά και κοινωνικά, με εκπροσώπους 

όλου του φάσματος της παραγωγής, εμπορίας, κατανάλωσης και 

προβολής των προϊόντων του τομέα, των ελεγκτικών φορέων, των 

πανεπιστημιακών και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.  Είναι οι 

άνθρωποι οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά, ο καθένας από το δικό 

του μετερίζι, στην ανάπτυξη και προβολή του κλάδου μας.  

 

Τα τελευταία χρόνια, μέσα από συντονισμένες προσπάθειες που 

έχουν γίνει, τα προϊόντα επεξεργασίας κρέατος ξέφυγαν από την προ 

ετών ανωνυμία τους και έχουν αναδειχθεί σε έναν από τους 

βασικούς συντελεστές της διατροφής μας. Η αξία τους στο σύνολο 



της αγοράς των τροφίμων ανέρχεται σήμερα στο 40% περίπου, χάρη 

στη μεγάλη ποικιλία προϊόντων, στην ευκολία της χρήσης και φυσικά 

στη διατροφική τους αξία. Είναι δηλαδή ο κλάδος μας ένας από τους 

δυναμικότερους του τομέα των τροφίμων. Η συνολική διακίνηση 

προιόντων κρέατος ανήλθε το 2007  στους 550.000 τόνους περίπου 

με την αξία  των  πωλήσεων  στα 1δις,300 εκατ. ευρώ περίπου. Η 

κατά κεφαλή κατανάλωση ανέρχεται στα 8,5 – 9 κιλά ετησίως, 

γεγονός το οποίο αφήνει περιθώρια για σημαντική περαιτέρω 

αύξηση. Οι 200 περίπου επιχειρήσεις του κλάδου μας απασχολούν 

περίπου 8.500 εργαζόμενους, ενώ για το τρέχον έτος, ο μέσος  

ρυθμός αύξησης υπολογίζεται να κυμανθεί γύρο στο 5%.  

 

Η σύγχρονη ελληνική βιομηχανία προϊόντων κρέατος, παρακολουθεί 

στενά τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο 

αυτό την ανταγωνιστικότητά της και διασφαλίζοντας υψηλή 

πιστοποιημένη ποιότητα για τα προϊόντα της.  

 

 Τα επώνυμα προϊόντα κρέατος έχουν κατακτήσει επάξια την 

εμπιστοσύνη του καταναλωτή και έχουν καθιερωθεί στην καθημερινή 

του διατροφή, ενώ νέες ποικιλίες και  γεύσεις, με εύχρηστες 

συσκευασίες και με παραδοσιακές συνταγές, οι οποίες καλύπτουν την 

ανάγκη για γευστική ποικιλία, και υγιεινή διατροφή  εντάσσονται στη 

γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων από τις περισσότερες 

εταιρίες.  

 

Παράλληλα, ο Σύνδεσμός μας στην προσπάθειά του να βελτιώσει το 

ισχύον καθεστώς που διέπει τον κλάδο παρεμβαίνει όποτε αυτό είναι 

απαραίτητο και υποβάλλει προτάσεις στους αρμοδίους φορείς. Τις 

οποίες όμως δυστυχώς δεν λαμβάνουν συχνά υπόψη τους οι 

κυβερνητικοί αξιωματούχοι των συναρμόδιων υπουργείων, με 

αποτέλεσμα να μην αναπτύσσεται δημόσιος διάλογος και να 

είμαστε αποκλεισμένοι από κάθε συνεργασία κατά την 



περίοδο έκδοσης των υπουργικών ή άλλων αποφάσεων. 

Ορισμένοι δε εξ αυτών αντιμετωπίζουν μάλλον με αδιαφορία ή και 

δυσφορία τις οχλήσεις μας. Η παρουσία όμως εδώ σήμερα του 

υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυρίου Κιλτίδη και 

του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή κυρίου Οικονόμου μας 

δημιουργεί αισιοδοξία για μια πραγματικά εποικοδομητική 

συνεργασία στο μέλλον. 

 

Σε ό,τι αφορά στη σημερινή απουσία της νέας ηγεσίας του ΕΦΕΤ, 

στην οποία ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που 

αναλαμβάνει, θέλουμε να πιστεύουμε ότι πράγματι οφείλεται στην 

πολύ πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων της, όπως μας 

ενημέρωσαν από το γραφείο της διοίκησης. Θεωρούμε ωστόσο ότι 

από μια ημερίδα όπως η σημερινή, που στόχο έχει την πρόκληση 

διαλόγου για όλο τον τομέα και με θέματα εξαιρετικά σοβαρά όπως 

την νέα δέσμη υγιεινής, τις διαδικασίες έγκρισης και καταχώρησης 

των εγκαταστάσεων, τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των 

τροφίμων, τους διατροφικούς ισχυρισμούς στην επισήμανση και 

πολλά άλλα, δεν θα έπρεπε να απουσιάζει ο αρμόδιος επίσημος 

ελεγκτικός μηχανισμός.  

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Στόχος μας είναι η σημερινή εκδήλωση να καθιερωθεί ως η ετήσια 

συνάντηση των ανθρώπων του τομέα, από όλο το φάσμα, όπως 

ανέφερα και πριν, της παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, 

εμπορίας και διάθεσης του προϊόντος, αλλά και της έρευνας, της 

τεχνολογίας ,του δημόσιου τομέα και των ελεγκτικών φορέων.  

 

Οι εκδηλώσεις αυτές, παράλληλα και με άλλες πρωτοβουλίες που 

προτίθεται να υλοποιήσει ο ΣΕΒΕΚ ήδη από το 2008, αποτελούν 



μέρος μιας νέας εξωστρεφούς πολιτικής που εγκαινιάζουμε 

σήμερα.  

 

Στρατηγικός μας στόχος είναι η ενημέρωση του καταναλωτή 

παράλληλα με όποιες άλλες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν οι 

καταναλωτικές οργανώσεις και τα συναρμόδια υπουργεία.  Είμαι 

βέβαιος πως η σημερινή μας ημερίδα θα συμβάλλει σημαντικά στην 

επίτευξη του στόχου αυτού. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

  

 


