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1.      ΓΕΝΙΚΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

1.1.   ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΤΟΥ ΣΕΒΕΚ  

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 

αλλαντικών και την επεξεργασία 

κρέατος που νόμιμα λειτουργούν 

στην Ελλάδα με οποιαδήποτε 

μορφή. 

1.2.   ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

Οι σημαντικότεροι άξονες 

δραστηριότητας του Συνδέσμου 

είναι οι εξής : 

❑ Η προβολή και προαγωγή των 

επαγγελματικών συμφερόντων  

των μελών του, η τεχνική και 

ποιοτική βελτίωση της 

παραγωγής των ειδών 

αλλαντοποιίας, η εξύψωση της 

βιοτεχνίας και βιομηχανίας της 

αλλαντοποιίας και της 

επεξεργασίας κρέατος και η 

καλλιέργεια της εμπιστοσύνης 

του καταναλωτικού κοινού 

προς το είδος αυτό της 

τροφής. 

❑ Η καλλιέργεια σχέσεων 

επικοινωνίας και αλληλεγγύης 

τόσο μεταξύ των μελών του 

όσο και με τον εμπορικό 

κόσμο και τις Κρατικές Αρχές. 

❑ Η εξύψωση και ενίσχυση της 

αποστολής των Βιομηχάνων 

και  Βιοτεχνών  επεξεργασίας 

κρέατος. 

❑ Η ηθική, επαγγελματική και 

υλική ενίσχυση των μελών 

του. 

❑ Η μελέτη, προστασία και 

προαγωγή των οικονομικών, 

ηθικών, επαγγελματικών και 

κοινωνικών θεμάτων και 

προβλημάτων των μελών του. 

 Οι σκοποί αυτοί επιδιώκονται 

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.  

1.3.   ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

Τακτικά μέλη του Συνδέσμου 

είναι οι επιχειρήσεις 

αλλαντοποιίας και επεξεργασίας 

κρέατος ανεξαρτήτως μεγέθους, 

που νομίμως λειτουργούν στην 

Ελληνική επικράτεια. 
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Πρόεδρος             Νίκας Παναγιώτης 

Αντιπρόεδρος       Δέρβος Χρήστος 

Γεν. Γραμματέας   Μπακιρλή Δέσποινα 

Αν. Γεν. Γραμ.      Πριμέντας Αθανάσιος 

Ταμίας                 Λαμπιθιανάκης    
Δημήτριος 

Αναπλ. Ταμίας      Καρκαλιάς Χρήστος 

Μέλος                   Σάρρος  Δημήτριος 

Σήμερα, ο ΣΕΒΕΚ εκπροσωπεί 

32 εταιρείες – μέλη.  

Απ΄ αυτές, 24 είναι 

εγκατεστημένες στην περιοχή 

της Αττικής, 2 στην περιοχή της 

Κρήτης και 6 στην υπόλοιπη 

Ελλάδα.   

 Κατά τη διάρκεια του έτους 

2001 έγιναν δεκτές 3 εγγραφές 

νέων μελών (΄΄ΑΦΟΙ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ ΟΕ΄΄ - ΤΟΡ, 

΄΄Α. ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ΄΄ ΕΠΕ και 

΄΄ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΡΗ ΟΕ΄΄).   

1.4.   ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 

ΔΟΜΗ  

Αλλαγές προέκυψαν κατά την 

συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της 28/5/2001 στην 

σύνθεση του Δ.Σ. του Συνδέσμου 

μας. Συγκεκριμένα, ο κ. Χρ. 

Σταυρουλάκης, μέχρι τότε Γενικός 

Γραμματέας του Δ.Σ., απεχώρησε 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρείας ΄΄Ι. Χ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ 

ΑΒΕΕ – BOSS΄΄ και κατά συνέπεια 

αντικαταστάθηκε ως εκπρόσωπος 

του νομικού προσώπου, από τον 

κ. Δημήτριο Σάρρο. Οι κ.κ. Κ. 

Σπέντζος και Ν. Διακοδημήτρης, 

παραιτήθηκαν από το Δ.Σ. για 

λόγους έλλειψης χρόνου και 

αυξημένων υποχρεώσεων και  

αντικαταστάθηκαν από τα 

αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. κα 

Δ. Μπακιρλή και κ. Χρ. Καρκαλιά. 

Μετά την προβλεπομένη εκ του 

καταστατικού ανασυγκρότηση, το 

Διοικητικό Συμβούλιο που 

 προέκυψε ομόφωνα έχει ως εξής 

με τα αξιώματα που αναφέρονται 

έναντι ενός εκάστου :  

 

1.5.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΜΕΛΩΝ  

Ο Σύνδεσμος, γνωρίζοντας 

ότι βασική επιδίωξή του είναι η 

διαρκής, έγκυρη και άμεση 

ενημέρωση των επιχειρήσεων – 

μελών του, προσφέρει συνεχή 

πληροφόρηση, ενώ παράλληλα 

παρέχει τη δυνατότητα 

υποστήριξης και τεκμηρίωσης των 

αιτημάτων τους.  

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες 

παρέχονται με τους εξής τρόπους : 

 Κύριο μέσο επικοινωνίας 

του ΣΕΒΕΚ με τα μέλη του είναι το 

ενημερωτικό μας Newsletter ΄΄ΤΑ 

ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ΄΄ το 

οποίο, για μεγαλύτερη ταχύτητα 

 και χαμηλότερο κόστος, 

διαβιβάζεται μέσω φαξ ή e-mail.   

Το Newsletter μας 

κυκλοφόρησε από 1/1 – 

31/12/2001, σε 53 τεύχη 

καλύπτοντας ύλη 187 σελίδων 

με χρήσιμες ειδήσεις και 

πληροφορίες. 

   Το  περιοδικό 

Ενημερωτικό Δελτίο υπό τον 

ίδιο τίτλο, ΄΄Τα νέα της 

Αλλαντοποιίας΄΄, στο οποίο 

φιλοξενούνται αποφάσεις, 

κανονισμοί κλπ. θέματα που 

καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο 

και δεν έχουν τον χαρακτήρα του 

επείγοντος.  

   Τα μέλη του 

Συνδέσμου έχουν άμεση 

εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου ή 

φαξ. Η Γραμματεία, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή 

εξειδικευμένα στελέχη μελών 

δίδουν άμεσα τη λύση σε κάθε 

ερώτημα. 

    Επίσης 

διοργανώνονται ημερίδες για την 

ενημέρωση των μελών σε επίκαιρα 

θέματα.  
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    2.         ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΕΒΕΚ

2.1.  ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ΣΕΒΕΚ, στην προσπάθειά 

του για το καλύτερο αποτέλεσμα, 

συνεργάζεται εποικοδομητικά και 

ουσιαστικά με άλλες 

επαγγελματικές οργανώσεις, 

φορείς και Επιμελητήρια για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων 

του τομέα.   

Μελετά και αναλύει τα διάφορα 

προβλήματα, διατυπώνει και 

τεκμηριώνει λύσεις για τα 

προβλήματα αυτά, ασκεί επιρροή 

και συνεργάζεται  για την 

υιοθέτηση και εφαρμογή των 

βέλτιστων αποδεκτών λύσεων.  

Διαπραγματεύεται και 

υπογράφει Κλαδικές Συμβάσεις 

Εργασίας, μόνος ή σε συνεργασία 

με τον Σύνδεσμο Ελληνικών 

Βιομηχανιών – ΣΕΒ.   

Λαμβάνει μέρος σε ημερίδες 

που οργανώνονται για θέματα 

σχετικά με την αποστολή του.  

2.2.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Ο ΣΕΒΕΚ στο πλαίσιο της 

προσπάθειάς του για την 

επιστημονική μελέτη, 

παρακολούθηση, υποστήριξη και 

ενημέρωση των μελών του αλλά 

και των Κρατικών φορέων επί 

γενικών ή ειδικών θεμάτων που 

σχετίζονται με την Τεχνολογία και 

Υγιεινή του Κρέατος και των 

προϊόντων με βάση το κρέας, 

προχώρησε στις αρχές του έτους 

2000, στη συγκρότηση 

Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων, 

εκπροσώπων των εταιρειών – 

μελών του με την επωνυμία 

΄΄Συμβουλευτική Επιτροπή 

Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων΄΄ 

ΣΕΤΕ. 

Η ΣΕΤΕ, αποτελεί το 

επιστημονικό συμβουλευτικό 

όργανο τόσο προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΣΕΒΕΚ όσο και 

προς τα αρμόδια όργανα της 

Πολιτείας. 

Η εν λόγω Συμβουλευτική 

Επιτροπή, η οποία διανύει ήδη το 

δεύτερο χρόνο λειτουργία της, έχει 

στο ενεργητικό της αρκετές 

συναντήσεις και σημαντική 

συμβολή στη διαμόρφωση 

χρήσιμων προτάσεων όσον αφορά 

τις προτεινόμενες τροποποιήσεις 

άρθρων του Κ.Τ.Π., τον ορισμό του 

κρέατος, την εφαρμογή της οδηγίας 

2001/101 στην επισήμανση 

προϊόντων κρέατος κλπ. θέματα. 

(Περισσότερες λεπτομέρειες 

για το έργο και τις δραστηριότητες 

της ΣΕΤΕ αναφέρονται στο δεύτερο 

μέρος του παρόντος απολογισμού 

με τίτλο ΄΄ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΤΕ΄΄). 

2.3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Συνεχίσθηκε και κατά το 

προηγούμενο έτος η υποστήριξη 

του Συνδέσμου από τον Τεχνικό 

Σύμβουλο, καθηγητή κ. Ι. 

Μεταξόπουλο.  Υπό τον 

συντονισμό του  

πραγματοποιήθηκαν οι συσκέψεις 

της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων.  

 Επίσης παρευρέθηκε σε 

όσες συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου κρίθηκε απαραίτητο.   

      

2.4.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  

Συνεχίσθηκε η υποστήριξη του 

Συνδέσμου από τον Εντεταλμένο 

Σύμβουλο κ. Γ. Οικονόμου, ο 

οποίος με την πολυετή εμπειρία 

του συνέβαλε και συμβάλει στην 

καλύτερη δυνατή λειτουργία και 

στη γενικότερη ανάπτυξη των 

υπηρεσιών του ΣΕΒΕΚ. 

2.5.  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  

α) Αντιπροσωπεία του ΣΕΒΕΚ, 

συναντήθηκε στις 6/3/01 με 

εκπροσώπους του ΕΦΕΤ και του 

ΓΧΚ για συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων  επί του θέματος του 

ορισμού κρέατος για λόγους 

επισήμανσης.  

β) Ο Σύνδεσμός μας 

συμμετείχε, μετά από σχετική 

πρόσκληση, σε σύσκεψη 

συναρμόδιων φορέων, που 

συγκάλεσε ο Υφυπουργός 

Γεωργίας κ. Φ. Χατζημιχάλης και η 
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Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής 

του Υπουργείου Γεωργίας, στις 

5/4/2001, με θέμα συζήτησης την 

καταστροφή των υποπροϊόντων 

σφαγείων, πτηνοσφαγείων, 

τεμαχιστηρίων κοπής κρέατος 

και κρεοπωλείων. Για το ίδιο 

θέμα συμμετείχε σε νέα σύσκεψη 

την 13/11/2001. 

γ) Αντιπροσωπεία του ΣΕΒΕΚ, 

συναντήθηκε στις 11/4/2001 με τον 

Δ/ντή  της Δ/νσης Κτηνιατρικής 

Δημόσιας Υγείας του Υπ. 

Γεωργίας κ. Σωτ. Μοσχοβίτση και 

την προϊσταμένη της Δ/νσης κα Ε. 

Πρωταπαπά, με θέμα συζήτησης 

το Μηχανικά Διαχωρισμένο  

Κρέας – Μ.Δ.Κ. και το αίτημά μας 

για την θεσμοθέτηση ποιοτικών 

 προδιαγραφών και τη διαδικασία 

ελέγχου του.    

δ) Αντιπροσωπεία του 

Συνδέσμου συναντήθηκε στις 

6/12/2001 με την Αντιπρόεδρο του 

ΕΦΕΤ κα Βασιλειάδου για 

συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

επί της σύνταξης Κλαδικού 

Κώδικα Ορθής Υγιεινής 

Πρακτικής των επιχειρήσεων του 

τομέα μας. 

2.6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ 

ΚΛΑΔΟΥ 

Τα προβλήματα του κλάδου 

μας, οι παρεμβάσεις και οι 

ενέργειες του Συνδέσμου μας, 

 πιστεύουμε ότι αφορούν και τους 

προμηθευτές μας. Για το λόγο 

αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, με 

ομόφωνη απόφασή του 

απευθύνθηκε στους 20 περίπου 

μεγαλύτερους προμηθευτές, τους 

οποίους κάλεσε να έρθουν πιο 

κοντά στον Σύνδεσμο, να τον 

στηρίξουν σύμφωνα με τις 

δυνατότητές τους και να 

αξιοποιήσουν την ενημέρωση – 

πληροφόρηση που παρέχει. 

Η αποδοχή της πρότασής μας, 

δεν ήταν μεγάλη, όμως διατηρείται 

μία συνεργασία και 

αλληλοενημέρωση με τις 

επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν.  
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    3.      ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΒΕΚ

    

3.1.   ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ, 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ (QUID)  

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους 

2001 το Προεδρείο μας σε 

συνεργασία με την ΣΕΤΕ 

παρακολούθησε στενά και 

ενημερώθηκε για κάθε νεότερο που 

σημειώθηκε γύρω από την οδηγία 

για την επισήμανση, παρουσίαση 

και διαφήμιση των τροφίμων – 

QUID εκφράζοντας τις επίσημες 

απόψεις και προβληματισμούς του 

προς τους αρμόδιους 

υπηρεσιακούς παράγοντες που 

εκπροσωπούσαν τη χώρα μας 

κατά την συζήτηση του θέματος 

στα Κοινοτικά όργανα.    

Παρά το γεγονός ότι η Οδηγία 

2001/101/ΕΚ, 26.11.01 στο 

σύνολό της χαρακτηρίζεται ως 

ανεφάρμοστη και νεφελώδης, εν 

τούτοις, στο τελικό κείμενό της, 

έχουν περιληφθεί οι περισσότερες 

απόψεις και προτάσεις μας όπως 

αυτές κατά καιρούς εκφράσθηκαν.  

Για όλα τα παραπάνω υπήρχε 

εκτενή ενημέρωση των μελών μας, 

στη διάρκεια των διαδοχικών 

σταδίων συζήτησής της. Αναφορά 

στο θέμα έγινε στη διάρκεια της 

ημερίδας της Ε.Ε.Χ. στις 

20/3/2001, με θέμα ΄΄Νομοθετικές 

απαιτήσεις για την επισήμανση 

των τροφίμων΄΄, σε αλλεπάλληλες 

συσκέψεις της ΣΕΤΕ, στην 

εσωτερική ημερίδα των μελών μας 

στις 7/11/2001 όπου συζητήθηκαν 

τα αποτελέσματα ανάλυσης των 

συνταγών και στην ειδική 

εσπερίδα του τμήματος Τροφίμων 

της Ε.Ε.Χ. στις 5/12/2001. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, 

λαμβάνοντας υπόψη του την 

σημασία της νέας Κοινοτικής 

Οδηγίας 2001/101/ΕΚ και τις 

αλλαγές που θα επιφέρει η 

εφαρμογή της στην επισήμανση 

των προϊόντων του κλάδου μας 

από 1/1/2003, έκρινε απαραίτητη 

την πραγματοποίηση 

ενημερωτικής ημερίδας για τα μέλη 

του αμέσως μετά τις εργασίες της 

Ετήσιας Γενικής μας Συνέλευσης. 

(Περισσότερα για το εν λόγω 

θέμα, ενότητα 2, ΄΄Απολογισμός 

Δράσης ΣΕΤΕ΄΄)  

3.2.  ΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟ 

ΚΡΕΑΣ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ & 

ΧΟΙΡΙΝΩΝ  

Σας είναι γνωστές οι ενέργειες 

και πιέσεις που κατέβαλε ο 

Επαγγελματικός μας Οργανισμός 

προς την Κ.Δ.Υ. του Υπουργείου 

Γεωργίας, για την  επίλυση των 

προβλημάτων που 

παρουσιάσθηκαν με την εφαρμογή 

στη χώρα μας καθώς και την ορθή 

ερμηνεία, της απόφασης του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 

15/4/1997 για την δυνατότητα 

εισαγωγής Μ.Δ.Κ. που δεν έχει 

υποστεί θερμική επεξεργασία στο 

Κράτος – Μέλος προέλευσης, όταν 

αυτό πρόκειται να υποβληθεί σε 

τέτοια επεξεργασία σε εγκεκριμένη 

στο Κράτος – Μέλος εισαγωγής 

εγκατάσταση.  

Οι ενέργειες αυτές του 

Συνδέσμου και οι επί μήνες 

τεκμηριωμένες προτάσεις μας, με 

την υποβολή συγκεκριμένων 

νομικών γνωμοδοτήσεων καθώς 

και πλαισίου προδιαγραφών, 

είχαν ως αποτέλεσμα την 

έκδοση της υπ΄ αριθμ. 

421616/3.12.2001 εγκυκλίου της 

Κ.Δ.Υ. του Υπουργείου Γεωργίας η 

οποία δίνει τέλος στην επί μακρόν 

εκκρεμότητα από την απουσία 

εθνικής νομοθεσίας και την 

εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο 

ώστε οι ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές και η ελεύθερη 

διακίνηση του Μ.Δ.Κ. να μην 

θέτουν τις ελληνικές επιχειρήσεις 

σε δυσμενέστερη θέση από τον 

ανταγωνισμό.  

Οι ενέργειες θα συνεχισθούν 

και κατά το τρέχον έτος έως ότου 

υπάρξει τελική νομοθετική ρύθμιση 

με την έκδοση του απαραίτητου  

Προεδρικού Διατάγματος. 
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3.3   ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΣΦΑΓΕΙΩΝ.  

ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΟΣΤΩΝ  

Η καταστροφή των 

παραπροϊόντων σφαγείων, 

πτηνοσφαγείων, τεμαχιστηρίων 

κοπής κρέατος και κρεοπωλείων 

ύστερα από την απαγόρευση 

χρήσης των κρεαταλεύρων – 

οστεαλεύρων στη διατροφή των 

παραγωγικών ζώων, απασχόλησε 

το Σύνδεσμό μας. 

Με υπόμνημά μας στον τότε 

Υπουργό Γεωργίας, κ. Γ. 

Ανωμερίτη, εκθέσαμε το πρόβλημα 

που παρουσιάσθηκε και ζητήσαμε 

την λήψη της πιο πρόσφορης 

δυνατής λύσης. 

Για το εν λόγω θέμα ο 

Σύνδεσμός μας συμμετείχε σε 

σύσκεψη που συγκάλεσε ο 

Υφυπουργός Γεωργίας και η 

Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του 

Υπουργείου Γεωργίας, στις 

5/4/2001 όπου ανέφερε ότι ΄΄η 

βιομηχανία προϊόντων με βάση το 

κρέας δεν έχει σημαντικές 

ποσότητες υποπροϊόντων λόγω 

της χρήσης αποστεωμένου 

κρέατος. Τα εργαστήρια 

τεμαχισμένου κρέατος μετά την 

απαγόρευση βρίσκονται σε 

αδιέξοδο και ορισμένα 

αναγκάζονται να τα οδηγούν στις 

χωματερές. Επιβάλλεται η 

επιδότηση της διαδικασίας 

περισυλλογής και αποτέφρωσης 

στους κλιβάνους΄΄. 

Επίσης, κατόπιν αιτήματος του 

Συνδέσμου μας, η Δ/νση Κ.Δ.Υ. 

του Υπ. Γεωργίας, μας 

προσκάλεσε σε σύσκεψη την 

13/11/2001. Σκοπός της σύσκεψης 

ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η 

αλληλοενημέρωση σχετικά με τις 

υποχρεώσεις της χώρας μας και 

του κλάδου μας σε ότι αφορά στη 

διαχείριση των παραπροϊόντων 

και ζωικών αποβλήτων σύμφωνα 

με το Π.Δ. 243/93 και την υπ. 

αριθμ. 3593345/25.4.01 εγκύκλιο 

του Υπ. Γεωργίας.  

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία, τα 

υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης 

(κυρίως οστά) πρέπει να 

αδρανοποιούνται σε εγκεκριμένες 

μονάδες και στη συνέχεια να 

διατίθενται μόνο για 

επιτρεπόμενους σκοπούς. 

Η απόρριψη των εν λόγω 

υποπροϊόντων απαγορεύεται 

χωρίς αδρανοποίηση. 

Υπεύθυνες για την διαχείριση 

και διάθεση των αποβλήτων – 

οστών, είναι οι επιχειρήσεις μας οι 

οποίες και είναι υποχρεωμένες να 

συνάψουν συμβάσεις με 

΄΄συλλέκτες΄΄ και με εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας, 

καθώς επίσης να τηρούν τα 

σχετικά παραστατικά στοιχεία που 

αποδεικνύουν την παράδοση προς 

επεξεργασία. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, θα 

πρέπει όλος ο κλάδος μας, 

πιθανώς και σε συνεννόηση με τα 

εργαστήρια τεμαχισμού κρέατος, 

τα κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ 

κλπ, να ενεργοποιήσει εκ νέου το 

κύκλωμα των συνεργατών – 

συλλεκτών που μάζευαν μέχρι 

πρόσφατα τα οστά και σε 

συνεννόηση με τους υπεύθυνους 

των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

να διαμορφωθεί ένα λογικό 

κοστολόγιο της όλης διαδικασίας 

συγκέντρωσης και 

αδρανοποίησης. 

 
3.4   ΚΛΑΔΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΗΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  

Ο Σύνδεσμός μας, στην 

προσπάθειά του για την καλύτερη 

επιστημονική μελέτη, 

παρακολούθηση, των επίκαιρων 

θεμάτων, υποστήριξη και 

ενημέρωση των μελών του και 

λαμβάνοντας υπόψη του την 

ανάγκη που απορρέει τόσο από το 

Κοινοτικό όσο και το Εθνικό 

δίκαιο, ενέκρινε πρόταση της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων μας 

για την σύνταξη ενός Κώδικα 

Ορθής Υγιεινής Πρακτικής ο 

οποίος θα αποτελεί ένα εύχρηστο, 

ρεαλιστικό και πρακτικό εργαλείο 

για τις επιχειρήσεις του  Κλάδου 

μας.   

Η σύνταξή του ανατέθηκε σε 

ομάδα εμπειρογνωμόνων – μελών 

της ΣΕΤΕ και το πρώτο 

ολοκληρωμένο σχέδιο αναμένεται 

να τεθεί σε ΄΄δημόσια΄΄ κρίση 

(αρχικά μεταξύ των μελών μας) 

στα μέσα Απριλίου 2002. 

(Περισσότερα για το εν λόγω 

θέμα, ενότητα 2, ΄΄Απολογισμός 

Δράσης ΣΕΤΕ΄΄).  
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3.5  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΡΕΑΤΟΣ  

Συνεχίσθηκαν και κατά το έτος 

2001 οι προσπάθειες και οι 

επαφές που είχαν ήδη ξεκινήσει 

από προηγούμενα έτη για τη 

σύσταση διεπαγγελματικής 

οργάνωσης κρέατος.  

 Για το σκοπό αυτό, το 

Προεδρείο της Ομοσπονδίας 

Χοιροτροφικών Συλλόγων 

Ελλάδος (κ.κ. Ι. Τσιρώνης, Λ. 

Τσικάκης) επισκέφθηκαν στις 

7/3/2001 τα γραφεία του 

Συνδέσμου μας. Στη συνάντηση 

προτάθηκε όπως η Ομοσπονδία 

και ο ΣΕΒΕΚ αναλάβουν την 

πρωτοβουλία πρόσκλησης όλων 

των εμπλεκομένων με το κρέας 

φορέων σε σύσκεψη με σκοπό την 

διερεύνηση της πρόθεσης και 

δυνατότητας σύστασης της 

Διεπαγγελματικής Οργάνωσης. Η 

πρώτη σύσκεψη 

πραγματοποιήθηκε στις 28/3/2001 

στα γραφεία του Συνδέσμου μας 

με τη συμμετοχή εκπροσώπων της 

Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών 

Συλλόγων Ελλάδος, του 

Πανελλήνιου Συνδέσμου 

Βιομηχανικών Σφαγείων Κρέατος, 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Καταστηματαρχών Κρεοπωλών 

και του Συνδέσμου Ελληνικών 

Βιομηχανιών Ζωοτροφών. 

Όλοι οι συμμετέχοντες φορείς 

εξέφρασαν την θετική τους 

πρόθεση για την σύσταση της 

Διεπαγγελματικής Οργάνωσης και 

συμφώνησαν στις επόμενες 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

εύρυθμη και αποτελεσματική 

λειτουργία της :  

 Η Διεπαγγελματική Οργάνωση 

να συμπεριλάβει και 

εκπροσωπεί, το σύνολο των 

φορέων που ασχολούνται με 

το κρέας συνολικά 

(βοοτροφία, 

αιγοπροβατοτροφία, 

πτηνοτροφία, χοιροτροφία). 

 Να εμφανίζεται ξεκάθαρα 

στους σκοπούς και τις 

δράσεις της η προτίμηση και 

προτεραιότητα της εγχώριας 

παραγωγής σε σχέση με τα 

εισαγόμενα. 

 Προτάθηκε η αρχική 

συνεισφορά ποσού περίπου 

1.000 ευρώ ανά φορέα, για 

την αντιμετώπιση των πρώτων 

εξόδων. 

 Να καταγραφούν οι 

συγκεκριμένες δράσεις με τις 

οποίες μπορεί η 

Διεπαγγελματική Οργάνωση 

να ασχοληθεί. 

Τέλος, ανατέθηκε, μετά από 

πρόταση της Ομοσπονδίας 

Χοιροτροφικών Συλλόγων, στο 

νομικό τους σύμβουλο κ. Σιουμάλα 

(πρώην Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Γεωργίας) η σύνταξη 

σχεδίου καταστατικού, και στον 

ΣΕΒΕΚ η  επεξεργασία σχεδίου 

εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργίας, τα οποία θα τεθούν 

υπόψη όλων των φορέων. 

Στις 24/10/2001, 

πραγματοποιήθηκε η 2η σύσκεψη, 

στην οποία συμμετείχαν εκτός του 

ΣΕΒΕΚ, εκπρόσωποι της 

Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών 

Συλλόγων Ελλάδος, της 

Ομοσπονδίας Βοοτροφικών 

Συλλόγων Ελλάδος, της 

Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών 

Συλλόγων Ν. Λαρίσης και ο 

Αντιπρόεδρος ΕΑΣ Λάρισας – 

Τρικάλων – Αγιάς, του 

Πανελλήνιου Συνδέσμου 

Βιομηχανικών Σφαγείων Κρέατος 

και του Συνδέσμου Ελληνικών 

Βιομηχανιών Ζωοτροφών.  

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε 

και πάλι η πρόθεση να 

συμμετέχουν στη Διεπαγγελματική 

Οργάνωση όλοι οι φορείς του 

τομέα. Αποφασίσθηκε να γίνει 

καταγραφή όλων των αναγκών 

κάθε φορέα, σε πληροφόρηση, 

εκπροσώπηση (εθνική, κοινοτική 

και διεθνή) καθώς και η 

καταγραφή των προβλημάτων και 

των θεμάτων που απασχολούν 

κάθε κλάδο του προϊόντος ενώ 

κρίθηκε απαραίτητο να διερευνηθεί 

στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε 

φορέα η δυνατότητα έγκρισης 

ποσού ύψους 1.000.000 

δρχ./2.935 € ως συμμετοχή στην 

Διεπαγγελματική Οργάνωση για 

την κάλυψη των πρώτων εξόδων 

ίδρυσης και οργάνωσης.  

3.6  ΤΕΛΟΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΑ 

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

Συνεχίσθηκε και κατά το έτος 

2001 η παρακολούθηση του 

θέματος, ενημερώθηκαν τα μέλη 

για οτιδήποτε νεότερο και 

διευκρινίστηκε ότι σύμφωνα με την 
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απάντηση της Δ/νσης 

Οικονομικών ΟΤΑ του Υπ. 

Εσωτερικών σε ερώτημά μας, το 

αν ένα συγκεκριμένο εμπόρευμα 

προβάλλεται ή όχι (οπότε 

αντίστοιχα οφείλεται ή όχι τέλος 

διαφήμισης) κρίνεται κατά 

περίπτωση, εκτιμώντας το σύνολο 

των συνθηκών και των τρόπων 

υπό τους οποίους τοποθετείται στα 

καταστήματα. 

Στην περίπτωση βέβαια που 

δεν τοποθετείται σε εμφανή σημεία 

εντός του καταστήματος ή σε 

ειδικά ράφια ή σε προσιτό οπτικό 

πεδίο για τον πελάτη, κατόπιν 

συμφωνίας για το σκοπό αυτό 

(παροχή υπηρεσιών προώθησης) 

αλλά είναι απλή τοποθέτηση των 

προϊόντων σε οικείους χώρους 

(ράφια, ψυγείο κλπ.) χωρίς 

διαφοροποίηση από τα άλλα 

ομοειδή δεν στοιχειοθετείται 

προβολή και ως εκ τούτου δεν 

πρέπει να καταβάλλεται τέλος 

διαφήμισης.  

3.7   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΕΚ 

Με αφορμή την επιθυμία – 

πρόθεση που εκφράσθηκε από 

αρκετές εταιρείες – μέλη μας κατά 

την διάρκεια της περσινής Γενικής 

μας Συνέλευσης (14/3/2001), 

πραγματοποιήθηκε στις 2/4/2001 

συνάντηση των μεγαλύτερων 

επιχειρήσεων του Συνδέσμου μας  

προκειμένου να καταγραφούν και  

συζητηθούν τα θέματα που 

απασχολούν τον τομέα, να 

προσεγγισθούν λύσεις, να 

επιδιωχθεί συναίνεση και 

συμφωνία ΄΄κυρίων΄΄, να 

εφαρμοσθούν τα συμφωνηθέντα 

στην πράξη και τέλος να 

συστηματοποιηθούν παρόμοιες 

συναντήσεις. 

3.8   ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Γ.Τ.Ο.) 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ.  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

GREENPEΑCE  

Ο Σύνδεσμος μερίμνησε για 

την αντιμετώπιση του θέματος 

σχετικά με πρόσφατα 

ερωτηματολόγια που εστάλησαν, 

από το Ελληνικό Τμήμα της 

Οργάνωσης Greenpeace, με θέμα 

τη χρήση γενετικά 

τροποποιημένων συστατικών στις 

ζωοτροφές. 

Σημαντική ήταν και στην 

αντιμετώπιση του θέματος αυτού, 

η συμβολή της ΣΕΤΕ, η οποία 

μελέτησε το θέμα και συνέβαλε 

στην διαμόρφωση  επιστημονικής 

άποψης.  

Συγκεκριμένα, με επιστολή μας 

προς την οργάνωση, 

συνταχθήκαμε με τις επιστημονικές 

θέσεις τόσο της ΣΕΤΕ όσο και της 

Επιτροπής του ΣΕΒΤ, 

αναφέροντας ότι δεν υπάρχουν 

στοιχεία που να βεβαιώνουν ότι 

κανένα προϊόν που προέρχεται 

από αγροτικά ζώα (κρέας, αυγά, 

γάλα) δεν μπορεί να περιέχει 

Γενετικά Τροποποιημένα 

Συστατικά (Γ.Τ.Σ.), ακόμα και αν 

τα ζώα κατανάλωσαν ζωοτροφές 

με Γ.Τ.Σ. 

Επίσης, με επόμενη επιστολή 

μας, τους γνωρίσαμε ότι οι 

επιχειρήσεις μας επιβάλλουν 

σταδιακά στους προμηθευτές τους 

αυστηρότερους κανόνες και 

διαδικασίες αξιολόγησης της 

ασφάλειας για τη μη χρήση 

Γενετικά Τροποποιημένων 

Ζωοτροφών. 

Τέλος, μετά την δημοσιοποίηση 

του ΄΄οδηγού΄΄ διαμαρτυρηθήκαμε 

για την, χωρίς σαφή κριτήρια, 

κατάταξη των επιχειρήσεών μας 

και των προϊόντων τους στην 

κατηγορία πορτοκαλί (΄΄αναζήτηση 

τρόπων για να εξασφαλίσουν 

ζωοτροφές απαλλαγμένες από 

Τροποποιημένους Οργανισμούς 

(Τ.Ο.), δέσμευση για 

΄΄καθαρισμό΄΄ των ζωοτροφών 

από Τ.Ο. στο άμεσο μέλλον΄΄) ή 

κόκκινο (΄΄πιθανόν να προέρχονται 

από ζώα που έχουν τραφεί με Τ.Ο. 

ή οι εταιρείες δεν έδωσαν σαφείς 

απαντήσεις ή δεν απάντησαν).  

3.9 ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Χ.Σ. 

384/2000 - 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Κ.Τ.Π. 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

461/Β΄/20.4.2001, η υπ΄ αριθμ. 

384/2000 απόφαση του Α.Χ.Σ. με 

την οποία εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του άρθρου 91, ΑΙΙ, 

παρ. 1δ του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών σχετικά με το ποσοστό 

υγρασίας (όχι ανώτερη του 55% 

στο τελικό προϊόν) και 

περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη 

κρέατος (όχι κατώτερη του 9%). 
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Υπενθυμίζουμε ότι ο 

Σύνδεσμός μας είχε εισηγηθεί τις 

ανωτέρω επιβεβλημένες αλλαγές 

και είχε προσπαθήσει αρκετά 

μέχρι να επιτευχθεί η τελική 

ρύθμισή τους. 

3.10  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΚΡΙΣΕΙΣ 

 Παρακολουθήθηκαν με την 

δέουσα προσοχή τα δημοσιεύματα 

και οι εξελίξεις σχετικά με κρίσεις 

που κατά διαστήματα ανέκυψαν 

περί ΄΄τρελών αγελάδων΄΄, 

΄΄διοξινών΄΄, ΄΄κεντρικής αγοράς 

Ρέντη΄΄ κλπ. και αποφασίσθηκε να 

μην υπάρξει παρέμβαση του 

Συνδέσμου μας, πάρα μόνο σε 

περιπτώσεις συγκεκριμένων 

αναφορών οι οποίες θα θίγουν 

προϊόντα του κλάδου μας.  

Μία τέτοια αναφορά 

σημειώθηκε σε συνέντευξη του 

Αντιπροέδρου της Ένωσης 

Καταστημάτων Κρεοπωλών 

Αθηνών – Αττικής ΄΄ΟΙ 

ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ΄΄, κ. Παν. 

Παπαγεωργίου, σε εκπομπή 

ραδιοφωνικού σταθμού. Ο 

Σύνδεσμος διερεύνησε νομικά την  

εν λόγω αναφορά και προς 

αποτροπή παρόμοιων 

κακόβουλων ενεργειών στο 

μέλλον, προχώρησε στην 

κατάθεση εξώδικης διαμαρτυρίας – 

δήλωσης.  

Επίσης, μετά από παρέμβαση 

του Συνδέσμου μας, διεκόπη η 

προβολή τηλεοπτικής διαφήμισης, 

γνωστής εταιρείας 

αρτοσκευασμάτων, η οποία 

πέρναγε αρνητικό μήνυμα στον 

καταναλωτή για προϊόν του 

κλάδου μας.  

Το ίδιο συνέβη και με αφίσες 

που αναρτήθηκαν στους δρόμους 

της Αθήνας, με το μήνυμα ΄΄hot 

dog, οι σκύλοι είναι … hot. Αν 

μπορούσαν θα έπαιρναν τα μέτρα 

τους. Η στείρωση είναι η λύση΄΄ οι 

οποίες απεικόνιζαν ένα λουκάνικο 

με ένα προφυλακτικό, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούν 

αρνητικό συμβολισμό στους 

καταναλωτές. 

3.11   ΗΜΕΡΙΔΕΣ   

Ι.    Ο Σύνδεσμός μας και η 

Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνικών 

Εμπειρογνωμόνων – ΣΕΤΕ, 

στοχεύοντας στην ενημέρωση των 

επιχειρήσεων – μελών και στην 

ανταλλαγή εμπειριών και 

απόψεων σχετικά με την εφαρμογή 

της οδηγίας 2000/13 και το 

προβλεπόμενο σύστημα 

ιχνηλασιμότητας, σε συνδυασμό 

με τα αποτελέσματα της 

πρόσφατης (12-16/2/2001) 

κοινοτικής επιθεώρησης των 

εγκαταστάσεων του τομέα, 

διοργάνωσε την 7/3/2001,  ημερίδα 

με θέμα ΄΄ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. 

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ & 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ΄΄.  

Στην ημερίδα παρουσιάσθηκαν 

τα εξής θέματα :  

α) Σύστημα ιχνηλασιμότητας 

προϊόντων αλλαντοποιίας. Οδηγία 

2000/13 

β) Κοινοτική επιθεώρηση 

εγκαταστάσεων – Εμπειρία - 

Παρατηρήσεις   

ΙΙ.         Με την συνεργασία του 

ΣΕΒΕΚ, πραγματοποιήθηκε από 

το Τμήμα Τροφίμων της Ένωσης 

Ελλήνων Χημικών, την 5/12/2001, 

ημερίδα με τίτλο ΄΄ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : 

ΚΡΕΑΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 

– QUID΄΄.   

Από τους εισηγητές (κ. Βασ. 

Τσουκαλάς και κα Δ. Μπακιρλή) 

αλλά και τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕΚ 

κ. Παν. Νίκα τονίσθηκε η ανάγκη 

να διευκρινισθούν τα σημεία που 

δεν είναι ξεκάθαρα κατά την 

διαδικασία εφαρμογής του QUID, 

καθώς επίσης να ορισθεί σύστημα 

ελέγχου και ενιαία μεθοδολογία 

διαχείρισής τους.  

Οι λίγοι μήνες που απομένουν 

μέχρι την έναρξη εφαρμογής της 

(εκτός … απροόπτου, 

παρατάσεως, τροποποιήσεως 

κλπ.) είναι ένα πολύ μικρό 

διάστημα ώστε να λυθούν όλες οι 

απορίες που προκύπτουν στην 

πράξη, ιδιαίτερα όταν οι αρμόδιες 

ελεγκτικές υπηρεσίες δεν είναι 

επαρκώς ενημερωμένες. 

ΙΙΙ. Αρκετά από τα μέλη της 

ΣΕΤΕ ήταν εισηγητές και ακόμα 

περισσότερα, συμμετείχαν στην 

πρώτη οριζόντια ημερίδα με θέμα : 

΄΄ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΠΕΔΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ΄΄ που 

πραγματοποίησε το Τμήμα 

Τροφίμων της ΕΕΧ στις 20/3/2001 

στην αίθουσα του Γ.Χ.Κ. (Αθήνα) 

ΙV. Ο Σύνδεσμός μας 

συμμετείχε στην ημερίδα που 

διοργάνωσε ο Σύνδεσμος 

Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων 

– ΣΕΒΤ, την 1/11/2001, με θέμα 

΄΄ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ΄΄ 

V. Ο Σύνδεσμος ήταν παρόν 

και στην εκδήλωση για την 

Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκή 

Ημέρα Καταναλωτή, που 

διοργάνωσε το ΙΝΚΑ, την 

15/3/2001.  

3.12  ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ, 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ  

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Καταγράφηκαν και 

δημοσιεύθηκαν στο ενημερωτικό 

μας δελτίο οι τίτλοι κάθε 

Κοινοτικού Κανονισμού και 

Οδηγίας ή Προεδρικού Δ/τος, 

Υπουργικές αποφάσεις, σχετικά με 

το προϊόν, ενώ κοινοποιήθηκαν 

μέσω του ενημερωτικού μας 

δελτίου όσα νομικά κείμενα από 

αυτά κρίθηκαν ιδιαίτερης 

σημασίας. 

3.13 ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 

Ο Σύνδεσμός μας συνέχισε και 

κατά το έτος 2001 τις επαφές που 

είχε ήδη εγκαινιάσει από 

προηγούμενα έτη με τον τύπο 

(ημερήσιο, περιοδικό κλπ.) 

Στα πλαίσια αυτά είχαμε μια 

θετική συνεργασία με 

δημοσιογράφους, παραχωρώντας 

συνεντεύξεις για διάφορα θέματα 

του κλάδου και παρέχοντας κάθε 

ζητούμενη βοήθεια (στατιστικά 

στοιχεία, ενημέρωση για τρέχοντα 

θέματα, έντυπο και φωτογραφικό 

υλικό κλπ.). 

Παρακολουθούνται, 

συγκεντρώνονται και 

δημοσιεύονται στα ΄΄ΝΕΑ ΤΗΣ 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ΄΄, τα 

δημοσιεύματα και άρθρα των 

σημαντικότερων εφημερίδων 

(ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΕΡΔΟΣ, 

ΒΗΜΑ κλπ.) σχετικά με την 

αλλαντοποιία.  

 3.14 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ SUPER 

MARKET 

 Συνεχίσθηκε η προσπάθεια 

συγκέντρωσης και καταγραφής 

των προσφορών που κατά 

διαστήματα ανακοινώνουν οι 

μεγάλες αλυσίδες super market για 

τα αλλαντικά και ορισμένα τεμάχια 

κρέατος, τα οποία και είναι 

ενδεικτικά των τιμών που 

διαμορφώνονται στην αγορά. 

3.15 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Και τη χρονιά που πέρασε, η 

Γραμματέας του Συνδέσμου κα 

Αικ. Στασινοπούλου, 

διεκπεραίωσε υποδειγματικά το 

βασικό έργο της, το οποίο είναι η 

πρωτοκόλληση, παρακολούθηση 

και διακίνηση των εισερχομένων 

και εξερχομένων εγγράφων, καθώς 

και η τήρηση των σχετικών 

αρχείων. 

Επίσης διεκπεραίωσε τις 

λεπτομέρειες προετοιμασίας των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου, των Επιτροπών, της 

Ετήσιας Συνέλευσης και των 

διαδικασιών της καθώς και την 

αποστολή των τακτικών και 

εκτάκτων εγκυκλίων. 

Κάθε τηλεφωνική επικοινωνία 

των μελών, τρίτων κλπ. 

διευθετήθηκε με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. 

Με στόχο την κατά το δυνατόν 

άμεση ενημέρωση των μελών της 

υπεύθυνης Διοίκησης του 

Συνδέσμου (Διοικητικό 

Συμβούλιο), κάθε διοικητικό ή άλλο 

θέμα που αφορά στην λειτουργία 

και υποβοήθηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, παρατίθεται σε ειδική 

έκδοση των ΄΄ΝΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.΄΄. 

Στη διάρκεια του έτους 2001 

κυκλοφόρησαν 70 τεύχη 

καλύπτοντας ύλη 291 σελίδων. 

 3.16  ΔΙΑΦΟΡΑ 

 Εκτός από τις συγκεκριμένες 

δραστηριότητες οι οποίες 

αναφέρθηκαν στις προηγούμενες 

ενότητες, ο Σύνδεσμος έκανε και 

τις επόμενες κατά περίπτωση 

ενέργειες ή ενημερώσεις : 

❑ Με αφορμή ανακοίνωση 

τύπου του ΕΦΕΤ, ότι 

κατόπιν ελέγχων που 

διενέργησαν εργαστήρια 

για λογαριασμό του, 

διαπιστώθηκε η  

διακίνηση από ορισμένες 

εισαγωγικές επιχειρήσεις, 

γενετικά τροποποιημένης 

σόγιας, εστάλη επιστολή 

(Α.Π. 95/20.3.01) προς 

τον ΕΦΕΤ με την οποία 

ζητήσαμε για λόγους 

προστασίας των 

επιχειρήσεων του κλάδου 
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μας, να μας 

γνωστοποιηθούν οι 

επιχειρήσεις στις οποίες 

εντοπίσθηκε παρατυπία 

και τονίσθηκε η ανάγκη 

πιο προσεκτικών 

χειρισμών σε παρόμοια 

θέματα. 

❑ Κοινοποιήθηκαν στα μέλη 

μας τα σημαντικότερα 

σημεία της  έκθεσης των 

Κοινοτικών Επιθεωρητών 

από την περσινή (12-

16/2/2001) επίσκεψή τους 

σε εγκαταστάσεις 

μονάδων επεξεργασίας 

κρέατος.  

❑ Εστάλη σε όλα τα μέλη 

μας, ως ένα χρήσιμο 

εργαλείο μάρκετινγκ, η 

κατηγοριοποίηση των 

προϊόντων με βάση το 

κρέας (αλλαντικά) 

σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται από τον 

Κ.Τ.Π.   

❑ Ενημερώθηκαν τα μέλη 

μας για το πρόγραμμα της 

Γενικής Βιομηχανίας 

(Υπουργείο Ανάπτυξης) 

΄΄ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΑΙ΄΄. 

❑ Ενημερώθηκαν τα μέλη 

για το νέο νόμο για την 

ανακύκλωση των 

συσκευασιών 

❑ Δόθηκαν χρήσιμες 

πληροφορίες για την 

εισαγωγή του ΕΥΡΩ, τις 

αλλαγές σε φορολογικά 

και ασφαλιστικά (ΙΚΑ) 

θέματα 

❑ Παρακολουθήθηκε το 

θέμα των εκπτώσεων επί 

τιμολογίου και των 

πωλήσεων κάτω του 

κόστους  

❑ Έγινε αναφορά σε κάθε 

εξέλιξη σχετικά με τα 

προγράμματα και τις 

δράσεις του Γ΄ ΚΠΣ 

❑ Ο Σύνδεσμός μας, 

συμμετέχει σε ερευνητικό 

πρόγραμμα του 

Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

με θέμα ΄΄ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ  

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, 

ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ΄΄ 

❑ Επίσης συμμετέχει στην 

Ελληνική Ομάδα 

Διαχείρισης Κρίσης του 

προγράμματος 

FARMING, για ενέργειες 

μετά από ένα πιθανό 

πυρηνικό ατύχημα 

❑ Εστάλη απάντηση σε 

σχετικό ερώτημα της 

Δ/νσης Τροφίμων του 

Γ.Χ.Κ. για την  

αναγκαιότητα χρήσης 

νισίνης και ναταμικίνης 

στα τρόφιμα.   

❑ Συμμετέχει με εκπρόσωπό 

του στις τεχνικές ομάδες 

ανταλλαγής πληροφοριών 

που ορίζονται στο άρθρο 

16.2 της Οδηγίας 96/61 

για την ολοκληρωμένη 

πρόληψη και έλεγχο της 

ρύπανσης (IPPC) στους 

κλάδους παραγωγής 

Τροφίμων & Γάλακτος.  
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3.17. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη διάρκεια του έτους 2001, συνήλθε σε 8 Συνεδριάσεις και ασχολήθηκε με τα εξής 

θέματα :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

 

1 

 

 

10.1.2001 

1. Οικονομική ενίσχυση προμηθευτών του κλάδου προς τον Σύνδεσμο 

2. Συνέντευξη Αντιπροέδρου Ένωσης Καταστημάτων Κρεοπωλών Αθηνών – Αττικής 

΄΄ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ΄΄ στη ραδιοφωνική εκπομπή  του Flash 9.61 ΄΄ΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΚΑΙ 

ΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΟ΄΄. –  Ενέργειες ΣΕΒΕΚ 

3. Ενημέρωση από τη συνάντηση με το ΣΕΣΜΕ (8/12/2000) 

4. Ενημέρωση από την συνεδρίαση της ΣΕΤΕ αυξ. Αριθμ. 1/2001 

5. Προγραμματισμός δράσης & στόχοι του Συνδέσμου για το 2001 

6. Διάφορα 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2.3.2001 

1. Ορισμός κρέατος. Εξελίξεις & θέσεις ΣΕΒΕΚ 

2. Ενημέρωση για την ημερίδα Μελών (7.3.2001) 

3. Προετοιμασία Γενικής Συνέλευσης Συνδέσμου 

4. Προγραμματισμός δράσης & στόχοι του Συνδέσμου για το 2001 

5. Διάφορα   

5.1. Αίτηση εγγραφής στον ΣΕΒΕΚ της βιομηχανίας Εμπορίας &        Επεξεργασίας 

Κρέατος ΄΄ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ΄΄ ΟΕ 

  5.2. Ανταπόκριση προμηθευτών για την έκτακτη εισφορά 

  5.3. Άνοιγμα λογαριασμού ΣΕΒΕΚ στην ALPHA BANK. Εξουσιοδότηση 

εκπροσώπου για συναλλαγές 

  5.4. Παγκόσμια ημέρα Καταναλωτή, 15/3/2001. Εκδηλώσεις ΙΝΚΑ 

  5.5. Διερεύνηση κατασκευής ιστοσελίδας ΣΕΒΕΚ – ΣΕΤΕ στο διαδίκτυο 

   5.6. Σύνταξη Κώδικα Υγιεινής Πρακτικής Επιχειρήσεων τομέα από Ομάδα 

Εργασίας ΣΕΤΕ 

  5.7. Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδοχής Συνδέσμου 

         5.8. Επιστολή συνεργασίας Βουλευτή Επικρατείας Ν.Δ. κ. Ι. Παπαθανασίου 
         5.9. Επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα από λογαριασμό ΟΑΕΔ 
         5.10. Υπ΄ αριθμ. 52811/28.2.2001 επιστολή Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής Υπ. 
Γεωργίας 
        5.11. Διαμαρτυρία για δηλώσεις ΕΦΕΤ    
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28.5.2001 

1. Παραίτηση Γεν. Γραμματέα κ. Χρ. Σταυρουλάκη από το Δ.Σ. του Συνδέσμου. Ορισμός 

αντικαταστάτή του από την εταιρεία ΄΄Ι.Χ.ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΒΕΕ BOSS΄΄. 

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. του ΣΕΒΕΚ 

2.  Καταγραφή προβλημάτων του κλάδου. Πολιτική τιμών, εκπτώσεων, απαγόρευση 

πώλησης κάτω του τιμολογιακού κόστους, εφαρμογή οδηγίας 2000/35 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών. Απόφαση για επόμενες ενέργειες  

3. Αποτελέσματα και επιπτώσεις κοινοτικής επιθεώρησης 

4.  Εμπόριο και διακίνηση Μηχανικά Διαχωρισμένου Κρέατος 
5. Διάφορα 

5.1. Ενημέρωση από δράσεις  ΣΕΤΕ 

5.2. Σύνταξη Κώδικα Ορθής Υγιεινής Πρακτικής 

5.3.  Έγγραφο 359345/25.4.2001 της Δ/νσης Κ.Δ.Υ. του Υπ. Γεωργίας 

5.4.  Συμμετοχή ΣΕΒΕΚ σε ερευνητικό πρόγραμμα του Γ.Π.Α. 

     5.5.  Πρόσφατα δημοσιεύματα για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα 
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Α/Α ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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4.7.2001 

1. Απόφαση της Επιτροπής της 8/6/2001 ΄΄καθορισμός κανόνων για τους 

τακτικούς ελέγχους γενικής υγιεινής που διεξάγουν στις εγκαταστάσεις 

τους οι υπεύθυνοι σύμφωνα με την οδηγία 64/433/ΕΟΚ περί 

υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης νωπού κρέατος στην 

αγορά και την οδηγία 71/118/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον 

τομέα της παραγωγής και διάθεσης στην αγορά του νωπού κρέατος 

πουλερικών΄΄ 

2. Κατάσταση της αγοράς 
3. Διάφορα 
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10.10.2001 

1. Ενημέρωση για τα εκκρεμή ή σε εξέλιξη θέματα 

1.1.  Οδηγία για την επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων 

(QUID). Τελικό κείμενο 

1.2. Πρόταση για ημερίδα – ανοικτή συνάντηση μελών μας και 

Ελεγκτικών οργάνων για την εφαρμογή του QUID 

1.3. Προδιαγραφές παραγωγής & διάθεσης Μ.Δ.Κ. πουλερικών 

  1.4. Αδρανοποίηση οστών, τήρηση & εφαρμογή απόφασης Υπ. Γεωργίας  
2.   Ερωτηματολόγιο Greenpeace για χρήση γενετικά μεταλλαγμένων 

οργανισμών & παραγώγων τους στις ζωοτροφές.  
3.   Ενημέρωση από την δραστηριότητα της ΣΕΤΕ 
4.   Σχολιασμός κατάστασης της αγοράς 
5. Διάφορα 

5.1. Προσωρινή φιλοξενία Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχανικών 
Σφαγείων Κρέατος 

5.2. Ημερίδα ΣΕΒΤ για διαχείριση κρίσεων (1/11/2001) 
5.3.  Οικονομική κατάσταση ΣΕΒΕΚ 
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24.10.2001 

1.  Ενημέρωση για τα εκκρεμή ή σε εξέλιξη θέματα 
1.1. Ημερίδα Ε.Ε.Χ. για την επισήμανση των προϊόντων κρέατος. 

Προβληματισμοί βιομηχανίας (επί της εφαρμογής της QUID) που θα 
παρουσιασθούν στην ημερίδα  

1.2. Προγραμματισμός ημερίδας για τα μέλη μας 
1.3. Πορεία σύνταξης του Κώδικα Ορθής Υγιεινής Πρακτικής 
1.4. Προδιαγραφές παραγωγής & διάθεσης Μ.Δ.Κ. πουλερικών 

2.  Επικαιροποίηση των υφιστάμενων καταλόγων με τις εγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις (άδειες εγκαταστάσεων από το Υπ. Γεωργίας) 

3.  Διερεύνηση σχεδιασμού πιθανών προωθητικών ενεργειών για 
ενημέρωση – εκπαίδευση των καταναλωτών με στόχο την προώθηση της 
κατανάλωσης των αλλαντικών 

4.  Διάφορα 
4.1. Μελέτη ICAP για την αγορά αλλαντικών. Αγορά της από τον ΣΕΒΕΚ 
4.2. Ενημέρωση από τη συνάντηση (24/10/2001) για την συγκρότηση 

Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος 
      4.3. Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής ΣΕΒΕΚ 
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20.11.2001 

1. QUID – Πρακτική εφαρμογή. Παρουσίαση αποτελεσμάτων ανάλυσης και 
επισήμανσης των προϊόντων από μέλη της ΣΕΤΕ 

2. Εσπερίδα Ε.Ε.Χ. για την επισήμανση των προϊόντων κρέατος 
3. Σχέδιο Υπ. Απόφασης με προδιαγραφές παραγωγής και διάθεσης Μ.Δ.Κ. 

πουλερικών 
4. Κανονισμός για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά 

υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 

5. Διάφορα 
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Α/Α ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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11.12.2001 

1. Θέσεις ΣΕΒΕΚ σχετικά με τις κινητοποιήσεις της οργάνωσης 
GREENPECE 

2. Ενημέρωση σχετικά με την οδηγία για το QUID 
3. Ενημέρωση σχετικά με τον κλαδικό κώδικα ορθής Υγ. Πρακτικής 
4. Διάφορα 

4.1. Μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων από τον ΕΦΕΤ 
4.2. Δεν απαιτείται η πιστοποίηση του HACCP από διαπιστευμένο 

φορέα 
4.3. Υπ. αριθμ. 415886/30.11.2001 έγγραφο Κτηνιατρικής Δ/νσης Υπ. 

Γεωργίας για την ΄΄επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγείων κλπ.΄΄ 
4.4. Υπ. αριθμ. 421616/3.12.2001 εγκύκλιος Γενικής Δ/νσης 

Κτηνιατρικής Υπ. Γεωργίας για την ΄΄Παραγωγή & διάθεση Μ.Δ.Κ. 
πουλερικών & χοίρων ’’ 
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    4.           ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

      

  Η αποτελεσματική παρέμβαση 

του Συνδέσμου μας κατά τη 

διαμόρφωση των αλλαγών που 

συντελούνται σε Εθνικό ή 

Κοινοτικό επίπεδο και η θετική 

εξέλιξη που σημειώθηκε σε βασικά 

ζητήματα του τομέα, ήταν τα 

σημαντικότερα γεγονότα που 

σηματοδότησαν το 2001. 

   Μια χρονιά που έφυγε κάτω 

από το ειδικό κλίμα που 

διαμόρφωσε η διεθνής συγκυρία 

μετά το τρομοκρατικό κτύπημα της 

11/9/2001. 

   Οι επιχειρήσεις μας και ο 

Σύνδεσμος, παρά το δυσμενές 

κλίμα που διαμορφώθηκε είμαστε 

υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε το 

έργο μας και να 

προγραμματίσουμε το αύριο. 

   Στις βασικές προτεραιότητες 

μας για την χρονιά που διανύουμε, 

περιλαμβάνονται αρκετά από τα 

θέματα που βρέθηκαν στο 

προσκήνιο τη χρονιά που μας 

πέρασε και δεν ολοκληρώθηκε η 

αντιμετώπισή τους. 

   Επιπλέον, στους στόχους 

μας, οι οποίοι βέβαια θα τεθούν 

υπό την κρίση και τις 

προτεραιότητες του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

περιλαμβάνονται και τα εξής :  

▪ Εντατικοποίηση των επαφών 

και της συνεργασίας μας με 

τον ΕΦΕΤ, το Γ.Χ.Κ., τη Δ/νση 

Κτηνιατρικής του Υπουργείου 

Γεωργίας. 

       Στις εν λόγω συναντήσεις, η 

παρουσία του Προεδρείου 

του Συνδέσμου και μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου, 

θα δώσει το στίγμα του 

ενδιαφέροντός μας για την 

επίλυση των ανοικτών 

θεμάτων. 

▪ Ανοικτές συνεδριάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου, με τη 

συμμετοχή μελών μας, ώστε 

να μπορούν να εισηγηθούν 

κάθε πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν. 

▪ Δημιουργία ιστοσελίδας στο 

Διαδίκτυο για τον ΣΕΒΕΚ και 

την ΣΕΤΕ. 

▪ Έκδοση Ενημερωτικού – 

Διαφημιστικού εντύπου για 

την κατανάλωση αλλαντικών 

και διανομή του σε σημεία 

πώλησης. 

▪ Σύνταξη Κλαδικού Οδηγού 

Υγιεινής Πρακτικής για τις 

επιχειρήσεις του τομέα μας. 

▪ Υποστήριξη και συνέχιση του 

έργου της ΣΕΤΕ, μέσα από 

τον προγραμματισμό και τους 

στόχους που έχει θέσει για το 

τρέχον έτος. Συναντήσεις 

ΣΕΤΕ με τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

▪ Συναντήσεις με 

δημοσιογράφους, 

συνεντεύξεις τύπου, με σκοπό 

την παρουσίαση των στόχων 

του Συνδέσμου αλλά και την 

προσέγγιση των επίκαιρων 

προβλημάτων μας. 

▪ Πραγματοποίηση 

εκδηλώσεων δημοσίων 

σχέσεων (π.χ. ΄΄ημέρα 

αλλαντικών΄΄ σε σούπερ 

μάρκετ κλπ.). 

▪ Συναντήσεις ή ανοικτές 

ημερίδες με τα μέλη του 

ΣΕΣΜΕ (σούπερ μάρκετ) για 

ενημέρωσή τους σχετικά με τα 

προϊόντα αλλά και για 

ανταλλαγή απόψεων και 

νέων, γύρω από τις κάθε 

φορά εξελίξεις. 

▪ Άνοιγμα ΣΕΒΕΚ προς 

επιχειρήσεις του τομέα με 

στόχο την εγγραφή νέων 

μελών. 

▪ Πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων. 

Ομάδα ειδικών συμβούλων 

(νομικοί, επικοινωνιολόγοι, 

μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

κλπ.) για την αντιμετώπιση 

απρόβλεπτων, δύσκολων 

καταστάσεων. 

   Η επίτευξη όλων ή 

τουλάχιστον των περισσότερων 

από τους παραπάνω στόχους 

προϋποθέτει την παρουσία, το 
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ενδιαφέρον και την ενεργό 

συμμετοχή όλων μας. 

   Τέλος, θέλω με το πέρας της 

δεύτερης θητείας μου στην 

Προεδρεία του Συνδέσμου, να 

ευχαριστήσω όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για την 

άριστη συνεργασία και 

κατανόηση που είχαμε και κατά 

την τελευταία τριετία και να 

ευχηθώ εξίσου αποτελεσματικό να 

είναι και το νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο που θα προκύψει από 

τις σημερινές αρχαιρεσίες. 

   Ο πρώτος λόγος ανήκει στα 

μέλη μας και αναμένουμε μέσα 

από τις εκφράσεις των απόψεων 

και των προτάσεων καθώς και 

μέσα από τον διάλογο που θα 

ακολουθήσει, να προκύψουν οι 

καλύτερες δυνατές αποφάσεις για 

το μέλλον των επιχειρήσεων και 

του κλάδου μας. 
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