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  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ    

 

Ι.  Προσέλευση Μελών 

ΙΙ. Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης   

1.   Διαδικασία εγκατάστασης Προέδρου Συνέλευσης   

▪ Ανάληψη της προσωρινής προεδρίας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και 

ορισμός Γραμματέα Συνέλευσης 

▪ Διαπίστωση απαρτίας 

▪ Εκλογή Προέδρου Συνέλευση 

▪ Χαιρετισμός Προέδρου Συνέλευσης 

 

2.   Ομιλία Προέδρου Δ.Σ. κ. Π. Γ. Νίκα 

▪ Απολογισμός δράσης και έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού 

Συμβουλίου έτους 2003 

  

3.   Ομιλία Ταμία κ. Χρ. Καρκαλιά 

▪ Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός για την οικονομική χρήση έτους 2003 

▪ Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 

 

4.   Παρατηρήσεις μελών για τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό έτους 2003 

5.   Έγκριση του οικονομικού απολογισμού και της έκθεσης των ελεγκτών 

6.   Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων δράσης του Δ.Σ. 

7.   Απαλλαγή της Διοίκησης του Συνδέσμου από κάθε ευθύνη 

8.   Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 2004 

9.   Παρατηρήσεις μελών επί του προτεινόμενου προϋπολογισμού 2004 και 

έγκρισή του 

10. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων 

11. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του 

Δ.Σ. καθώς και Ελεγκτικής Επιτροπής 
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  ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

 
 

 

1.       Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2003. 

2.  Οικονομικός Απολογισμός έτους 2003 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 

3. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2004. 

4.  Τοποθέτηση του Δ.Σ. σε διάφορα θέματα του κλάδου. 

5.      Θέματα που θα τεθούν από τα μέλη.  Ανταλλαγή απόψεων.  Πορίσματα. 

6.      Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

καθώς επίσης και Ελεγκτικής Επιτροπής. 
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  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  

1. Πρόλογος            Σελίδα 5 

 

ΜΕΡΟΣ 1Ο  : ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  Δ.Σ. 

1. Γενικά στοιχεία γύρω από τον Σύνδεσμο 

1.1.  Προφίλ   Σελίδα 6 

1.2.  Σκοποί   Σελίδα 6 

2. Οργανωτική δομή – Πρόσωπα του Σ.Ε.Β.Ε.Κ. 

2.1.  Γενική Συνέλευση   Σελίδα 7 

2.2.  Διοίκηση   Σελίδα 7 

2.3.  Σ.Ε.Τ.Ε.  Σελίδα 7 - 8  

2.4.  Γραμματεία  Σελίδα 8 

2.5.  Διοικητικός Σύμβουλος  Σελίδα 8 

2.6.  Τεχνικοί Σύμβουλοι  Σελίδα 8 

2.7.  Νομικοί Σύμβουλοι  Σελίδα 8 

3. Μέλη - Υπηρεσίες 

3.1.  Μέλη   Σελίδα 9 

3.2.  Ενθάρρυνση συμμετοχής στη  

        διαδικασία λήψης αποφάσεων  Σελίδα 9 

3.3.  Ενημέρωση - Πληροφόρηση  Σελίδα 9 - 10 

4. Συνεργασίες - Επαφές 

4.1.  Συνεργασίες   Σελίδα 11 

4.2.  Επαφές  Σελίδα 11  

5. Δραστηριότητες 

5.1.  Οδηγία 2001/101/ΕΚ για την επισήμανση,  

        παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων   Σελίδα 12 

5.2.  Βιολογικά αλλαντικά  Σελίδα 12  

5.3.  Αξιοποίηση εγχώριου βοείου κρέατος  Σελίδα 13 

5.4.  Συγκρότηση Διεπαγγελματικής 

        Οργάνωσης Κρέατος  Σελίδα 13 - 14 

5.5.  Πρόταση Κανονισμού για τα  

        μικροβιολογικά κριτήρια  Σελίδα 14 - 15 

5.6.  Νιτρώδη – Νιτρικά άλατα  Σελίδα 15 

5.7.  Τροποποίηση Κ.Τ.Π.  Σελίδα 15 

5.8.  Σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών  Σελίδα 15  

5.9.  Κωδικοί έγκρισης εγκαταστάσεων  Σελίδα 15 

5.10. Κατηγοριοποίηση βιομηχανιών κατά  

         βαθμό όχλησης  Σελίδα 15 - 16 

5.11.  Κλαδικός Οδηγός Ορθής Υγ. Πρακτικής  Σελίδα 16 

5.12.  Σήμανση σφαγίων  Σελίδα 16 

5.13.  Εκπαίδευση – Κατάρτιση εργαζομένων  Σελίδα 16 
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5.14.  Εργατική νομοθεσία  Σελίδα 16 

5.15.  Εκθέσεις – Ημερίδες – Εκδηλώσεις  Σελίδα 16 

5.16. Υπομνήματα – Παρεμβάσεις  Σελίδα 17 

5.17. Νόμοι – Προεδρικά Διατάγματα –  

         Κοινοτική νομοθεσία  Σελίδα 17 

5.18. Επαφές με τον τύπο  Σελίδα 17 

5.19. Προσφορές σούπερ – μάρκετ  Σελίδα 18 

5.20. Συνεδριάσεις Δ.Σ.  Σελίδα 18 - 19 

6. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2003  Σελίδα 20 - 22 

7. Προϋπολογισμός έτους 2004  Σελίδα 23 

 

ΜΕΡΟΣ 2Ο  : ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  ΤΗΣ Σ.Ε.Τ.Ε. 

1. Εισαγωγή    Σελίδα 24 

2. Λίγα λόγια για την Σ.Ε.Τ.Ε. 

2.1.  Τι είναι η Σ.Ε.Τ.Ε.   Σελίδα 25 

2.2.  Έργο της Σ.Ε.Τ.Ε.   Σελίδα 25 

2.3.  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  Σελίδα 25 

2.4.  Σύνθεση  Σελίδα 25 

2.5. Εσωτερικές Επιτροπές – Ομάδες  

        Εργασίας  Σελίδα 25       

3. Δραστηριότητες της Σ.Ε.Τ.Ε. 

3.1. Οδηγία 2001/101/ΕΚ – Ποσοτική  

       δήλωση συστατικών (QUID)   Σελίδα 26 - 31 

3.2.  Κλαδικός Κώδικας Ορθής Υγιεινής 

        Πρακτικής  Σελίδα 31 

3.3.  Κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων  

        των επιχειρήσεων σε Ενιαίο Κωδικό  Σελίδα 31 – 32 

3.4.  Βιολογικά αλλαντικά  Σελίδα 32 

3.5.  Τροποποίηση Κ.Τ.Π.   Σελίδα 32 

3.6.  Πρόταση Κανονισμού αναθεώρησης  

        των μικροβιολογικών κριτηρίων  Σελίδα 33           

3.7.  Διάφορα  Σελίδα 33 

4. Συνεδριάσεις   Σελίδα 34 

5. Στόχοι – Προοπτικές  Σελίδα 35 
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11..        ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  

 

 

O παρόν Aπολογισμός είναι κείμενο εργασίας, 

προοριζόμενος κατά κύριο λόγο για τα μέλη του 

ΣEBΕΚ ενόψει της Eτήσιας Γενικής Συνέλευσης της 10 

Μαρτίου 2004. Σκοπός του είναι να ενημερώσει τα 

μέλη, και να τους χρησιμεύσει ως κείμενο 

αναφοράς, σχετικά με τις δραστηριότητες και το έργο του Συνδέσμου μας κατά 

τη χρονική περίοδο ανάμεσα στις Συνελεύσεις του 2003 και του 2004.  

Παράλληλα, προορίζεται για χρήση από τρίτους ενδιαφερόμενους 

(δημοσιογράφους, ερευνητές, φοιτητές) και γενικότερα από τους συνομιλητές 

του ΣEBΕΚ, όταν χρειάζεται να ανατρέξουν στο έργο και την αποστολή του 

Συνδέσμου, τις δραστηριότητες της χρονιάς ή τις συγκεκριμένες ενέργειές του 

για ειδικά θέματα. 

 

Tο κείμενο χωρίζεται σε δύο μέρη : 

 

  Στο Πρώτο Mέρος παρουσιάζεται η στρατηγική, οι τρόποι ενέργειας του 

Συνδέσμου καθώς και το έργο που επιτελέσθηκε το τελευταίο δωδεκάμηνο.  

   

  Στο Δεύτερο Mέρος ο αναγνώστης θα βρει με λεπτομέρεια τις 

δραστηριότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων 

– Σ.Ε.Τ.Ε. – του Συνδέσμου μας.  
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ΜΜΜέέέρρροοοςςς   111οοο   
 

 
 

11..    ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΥΥΡΡΩΩ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΣΣΥΥΝΝΔΔΕΕΣΣΜΜΟΟ  

1.1.  Προφίλ 

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.  Σκοποί του Συνδέσμου 

Οι σημαντικότεροι άξονες δραστηριό-

τητας 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 βιοτε-

χνίας 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, επαγγελματι-

κών 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.  

Είναι φυσικό σε μια πολυφωνική 

κοινωνία να διατυπώνονται ορισμένες 

φορές διιστάμενες απόψεις για τα κοινά 

προβλήματα. O ΣEBΕΚ επιδιώκει τη 

σύγκλιση απόψεων και την υιοθέτηση 

συναινετικών λύσεων. Προάγει το 

διάλογο, και όχι την αντιπαράθεση.    
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22..    ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΟΟΜΜΗΗ  ––  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΕΕΒΒΕΕΚΚ 

              2.1.  Συνέλευση 

Συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα τα μέλη / εταιρείες.  Μία 

ψήφος από κάθε μέλος. 
 

      2.2.  Διοίκηση 

Η Διοίκηση του ΣΕΒΕΚ αποτελείται από 7μελές Διοικητικό 

Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από την 

Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου. 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από 

τις αρχαιρεσίες της Γενικής μας  Συνέλευσης της 27/3/2002  

για να διοικεί τον Σύνδεσμο για την τριετία 27/3/2002 – 

27/3/2005, έχει ως εξής με τα αξιώματα που αναφέρονται έναντι 

ενός εκάστου :  
 

Πρόεδρος Νίκας Παναγιώτης Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ 

Α΄ Αντιπρόεδρος Λαμπιθιανάκης Δημήτριος ΚΑΡΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 

Β΄ Αντιπρόεδρος Δέρβος Χρήστος ΔΕΡΒΟΣ ΑΒΕΕ 

Γεν. Γραμματέας Μπακιρλή Δέσποινα Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Πριμέντας Αθανάσιος ΒΕΚΚΑ ΑΕ        

Ταμίας Καρκαλιάς Χρήστος  ΠΡΙΜΟ ΑΕ  

Αναπλ. Ταμίας Παπαμικρούλης Γεώργιος ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ ΟΕ 
 

Προσωπικοί λόγοι ανάγκασαν τον κ. Χρ. 

Δέρβο να παραιτηθεί στις 14/4/2003 από 

το Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με 

τα όσα προβλέπει το καταστατικό μας, 

αντικαταστάθηκε από το α΄ αναπληρω-

ματικό μέλος κ. Δ. Σάρρο. 

Ομοίως, στις 17/2/2004 παραιτήθηκε 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συνδέσμου μας ο κ. Δ. Λαμπιθιανάκης. 
 

      2.3.  Συμβουλευτική Επιτροπή  Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων - Σ.Ε.Τ.Ε.   

Ο ΣΕΒΕΚ στο πλαίσιο της προσπάθειάς 

του για την επιστημονική μελέτη, παρα-

κολούθηση, 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΄΄ Σ.Ε.Τ.Ε. 

Η Σ.Ε.Τ.Ε., αποτελεί το επιστημονικό 

συμβουλευτικό όργανο τόσο προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΕΚ όσο και 

προς τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. 

Επεξεργάζεται και υποβάλλει τις προτά-

σεις της σε νομοσχέδια που έχουν σχέση 

με τη λειτουργία της βιομηχανίας αλλαντι-

κών και επεξεργασίας κρέατος. 

Ερευνά και μελετά τα Τεχνικά προβλήματα 

της ελληνικής βιομηχανίας Επεξεργασίας 

Κρέατος και προτείνει αντίστοιχες λύσεις 

στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις αρμό-

διες αρχές.  

Η εμπειρία και οι γνώσεις των μελών της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία 

διανύει ήδη τον τέταρτο χρόνο λειτουργία 

της, συνέβαλαν στην παραγωγή ιδιαίτε-

ρα αποτελεσματικού έργου. 

Ενδεικτικά τα θέματα που απασχόλησαν 

την Συμβουλευτική Επιτροπή ήταν η 

τροποποίηση άρθρων του Κ.Τ.Π., ο 

ορισμός του κρέατος, η εφαρμογή της 
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οδηγίας 2001/101/ΕΚ στην επισήμανση 

προϊόντων κρέατος – QUID -, η σύνταξη 

του κλαδικού Οδηγού Υγιεινής κλπ.  

(Περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο 

και τις δραστηριότητες της Σ.Ε.Τ.Ε. 

αναφέρονται στο δεύτερο μέρος του 

παρόντος απολογισμού με τίτλο 

΄΄ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Σ.Ε.Τ.Ε.΄΄). 

      

      2.4.  Γραμματεία  

Το βασικό έργο της Γραμματείας, το 

οποίο είναι η πρωτοκόλληση, παρακο-

λούθηση και διακίνηση των εισερχο-

μένων και εξερχόμενων εγγράφων, 

καθώς και η τήρηση των σχετικών αρχεί-

ων, η παρακολούθηση του ημερήσιου 

και περιοδικού τύπου, η προετοιμασία 

των συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου, της Σ.Ε.Τ.Ε., της Ετήσιας 

Συνέλευσης και των διαδικασιών της 

καθώς και η αποστολή των τακτικών και 

εκτάκτων εγκυκλίων διεκπεραιώνεται 

υποδειγματικά από την κα Αικ. 

Στασινοπούλου. 

Κάθε τηλεφωνική επικοινωνία των μελών, 

τρίτων κλπ. διευθετείται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. 

 

      2.5.  Διοικητικός Σύμβουλος  

Η Διοικητική υποστήριξη του Συνδέσμου, 

καλύπτεται από τον Εντεταλμένο Σύμβου-

λο κ. Γ. Οικονόμου, ο οποίος, με την 

πολυετή εμπειρία του, συμβάλει στην 

καλύτερη δυνατή λειτουργία και στη 

γενικότερη ανάπτυξη των υπηρεσιών του 

ΣΕΒΕΚ. 

 

      2.6.  Τεχνικοί Σύμβουλοι  
Αρμόδιοι κάθε φορά επιστήμονες, με 

συνεργασία ανάθεσης έργου, παρέχουν 

την επιστημονική βοήθειά τους στον 

Σύνδεσμο, εφόσον το Διοικητικό Συμβού-

λιο κρίνει ότι η μελέτη και προώθηση 

επιστημονικών, τεχνικών κ.α. θεμάτων 

χρίζει μιας τέτοιας βοήθειας.  

 

      2.7.  Νομικοί Σύμβουλοι  

Νομικοί Σύμβουλοι προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους στον Σύνδεσμο, όποτε 

προκύπτει ανάγκη, με συνεργασία 

ανάθεσης έργου.   
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33..    ΜΜΕΕΛΛΗΗ  --  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  

      3.1.  Μέλη του Συνδέσμου 

Τακτικά μέλη του Συνδέσμου είναι οι επιχειρήσεις αλλαντο-

ποιίας και επεξεργασίας κρέατος ανεξαρτήτως μεγέθους, 

που νομίμως λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια. 

Κατά τη διάρκεια τα της τελευταίας περιόδου, στο μη-

τρώο μελών του Συνδέσμου μας εντάχθηκαν οι εταιρείες : 

▪ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΄΄Η ΠΙΝΔΟΣ΄΄ 

▪ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  

▪ Ι. & Μ. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΟΕ 

▪ ΚΑΛΛΙΑΓΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

▪ ΤΣΙΚΑΚΗΣ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 

Ενώ το ίδιο 

χρονικό διάστημα διαγράφηκαν οι 

επιχειρήσεις ΔΕΡΒΟΣ ΑΒΕΕ και ΜΑΡΟΞ 

ΕΛΛΑΣ ΑΕ λόγω ενσωμάτωσής τους 

στον όμιλο επιχειρήσεων PIGGY ΑΒΕΕ και 

ΑΦΟΙ ΔΑΓΡΕ ΑΒΕΕ λόγω διακοπής της 

μέχρι σήμερα λειτουργίας της. 

Η προσέλκυση νέων μελών είναι διαρκής 

δραστηριότητα του ΣΕΒΕΚ, κατά την 

οποία εταιρείες οι οποίες μπορούν να 

συμμετάσχουν στη συλλογική προσπά-

θεια του Συνδέσμου ενημερώνονται για 

τη δράση του ΣΕΒΕΚ και τα οφέλη από τη 

σύνδεσή τους με τον Σύνδεσμο. 
      

 

         3.2.  Ενθάρρυνση Συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Η επιδίωξη ενθάρρυνσης των εταιρειών / 

μελών για συμμετοχή στις αποφάσεις, 

συνεχίσθηκε την περίοδο 2003 – 2004. 

Συνεχίσθηκε επίσης με επιτυχία η 

λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων – Σ.Ε.Τ.Ε. 

Τα μέλη της διαμόρφωσαν θέσεις του 

ΣΕΒΕΚ που συμπυκνώνουν την εμπειρία 

και τους προβληματισμούς των εταιρειών 

/ μελών.  

Οι θέσεις αυτές προωθήθηκαν στη 

Διοίκηση του Συνδέσμου και στους αρμό-

διους Κρατικούς φορείς, παρουσιάζονται 

δε θεματικά στα επιμέρους κεφάλαια που 

ακολουθούν.    

 

      3.3.  Ενημέρωση - πληροφόρηση 

Ο ΣΕΒΕΚ προσφέρει στα μέλη του 

συγκεκριμένες εσωτερικές υπηρεσίες 

ενημέρωσης, ενώ παράλληλα παρέχει 

στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα υποστή-

ριξης και τεκμηρίωσης των αιτημάτων 

τους.  

Τα τελευταία χρόνια, έχει καθιερωθεί η 

ηλεκτρονική επικοινωνία με τα μέλη, κάτι 

το οποίο διευκολύνει σημαντικά την 

παροχή πληροφόρησης αλλά και την 

ανταπόκριση σε αιτήματα μελών. 

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονται 

με τους εξής τρόπους : 
 

▪ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Κύριο μέσο επικοινωνίας του ΣΕΒΕΚ με τα 

μέλη του είναι το ενημερωτικό μας 

 
 

Newsletter ΄΄ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙ- 

ΪΑΣ΄΄ το οποίο, για μεγαλύτερη ταχύτητα 

και χαμηλότερο κόστος, διαβιβάζεται 

μέσω φαξ ή e-mail.   

Από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο 

2003, έχουν σταλεί 42 τεύχη, καλύπτοντας 

ύλη 170 σελίδων με χρήσιμες ειδήσεις και 

πληροφορίες που ενδιαφέρουν άμεσα τα 

μέλη.  
 

▪ 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 Συμβου-

λίου, παρατίθεται σε ειδική έκδοση των 

΄΄ΝΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.΄΄.  
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Στη διάρκεια του έτους 2003 κυκλοφόρη-

σαν 60 τεύχη καλύπτοντας ύλη 232 

σελίδων. 
 

▪ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  

ΔΕΛΤΙΟ 

Σε ειδικές περιπτώσεις, εκδίδεται το  

περιοδικό Ενημερωτικό Δελτίο υπό τον 

ίδιο τίτλο, ΄΄Τα νέα της Αλλαντοποιίας΄΄, 

στο οποίο φιλοξενούνται αποφάσεις, 

κανονισμοί κλπ. θέματα που καταλαμβά-

νουν σημαντικό χώρο και δεν έχουν τον 

χαρακτήρα του επείγοντος.  
 

▪ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Εκδίδεται μία φορά το χρόνο με σκοπό να 

ενημερώσει τα μέλη, και να τους 

χρησιμεύσει ως κείμενο αναφοράς γύρω 

από τις δραστηριότητες και το έργο του 

Συνδέσμου.  

Παράλληλα, προορίζεται για χρήση από 

τρίτους ενδιαφερόμενους (δημοσιογρά-

φους, ερευνητές, φοιτητές) και γενικότερα 

από τους συνομιλητές του ΣEBΕΚ, όταν 

χρειάζεται να ανατρέξουν στο έργο και 

την αποστολή του Συνδέσμου, τις 

δραστηριότητες της χρονιάς ή τις 

συγκεκριμένες ενέργειές του για ειδικά 

θέματα. 
 

▪ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 

Οι συναντήσεις αυτές αναγγέλλονται 

εγκαίρως και είναι ανοικτές σε όλα τα 

μέλη. Τα μέλη έχουν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν άμεσα για τις δραστηριό-

τητες του Συνδέσμου επί σημαντικών 

θεμάτων, να πληροφορηθούν τις θέσεις 

και τις προβλέψεις του ΣΕΒΕΚ για τις 

τρέχουσες εξελίξεις, να ανταλλάξουν 

απόψεις μεταξύ τους και να ζητήσουν 

παρεμβάσεις για θέματα που τα 

ενδιαφέρουν.  

Κατά την διάρκεια του έτους 2003 

πραγματοποιήθηκαν τρεις ενημερωτικές 

– συντονιστικές συναντήσεις (26/6/2003, 

14/10/2003,  22/10/2003) για το καυτό 

θέμα της εφαρμογής του QUID. 

Επίσης οι συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου είναι ανοικτές για όλα τα μέλη 

τα οποία ενημερώνονται για την ημέρα 

συνεδρίασης, κατά την οποία μπορούν, 

εφόσον έχουν να προτείνουν κάποιο 

θέμα και το ανακοινώσουν έγκαιρα, να 

παρευρεθούν και να το εισηγηθούν. 
 

▪ ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Για την ενημέρωση των μελών διοργανώ-

νονται, εφόσον κριθεί απαραίτητο,  

ημερίδες για επίκαιρα θέματα. 
 

▪ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΜΕΛΩΝ 

Ο ΣΕΒΕΚ, πέρα από τα γενικού ενδιαφέ-

ροντος θέματα με τα οποία ασχολείται 

προς το συμφέρον των μελών του, 

εστιάζει τις προσπάθειές του και σε 

ειδικότερα προβλήματα, μεμονωμένα ή 

ομαδικά που αντιμετωπίζουν οι επιχειρή-

σεις μέλη του. Ορισμένα από αυτά τα 

ζητήματα επιλύονται άμεσα από τις 

υπηρεσίες του Συνδέσμου, ενώ άλλα 

προωθούνται προς τους αρμόδιους 

φορείς και τα αρμόδια Υπουργεία, 

καταθέτοντας τις προτάσεις του με στόχο 

την άμεση επίλυσή τους. 
 

▪ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Η ΦΑΞ 

Τα μέλη του Συνδέσμου, έχουν άμεση 

εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου ή φαξ. Η 

Γραμματεία, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή εξειδικευμένα στελέχη 

μελών δίνουν άμεσα τη λύση σε κάθε 

ερώτημα.
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44..    ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  ––  ΕΕΠΠΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΕΕΒΒΕΕΚΚ 

     

  4.1.  Συνεργασίες  

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.  

Διατηρεί συνεργασία και αλληλοενημέρωση με προμηθευτικές επιχειρήσεις του κλάδου.   

Διαπραγματεύεται και υπογράφει Κλαδικές Συμβάσεις Εργασίας σε συνεργασία με τον 

Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών / ΣΕΒ.   

Λαμβάνει μέρος σε ημερίδες που οργανώνονται για θέματα σχετικά με την αποστολή 

του.  
 

      4.2.  Επαφές του ΣΕΒΕΚ 

Μία από τις σημαντικότερες δραστηριό-

τητες του Συνδέσμου μας, είναι οι 

συνεχείς παρεμβάσεις του για τη 

διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες συμ-

βάλλουν στη δημιουργία περιβάλλοντος 

ευνοϊκού για την επιχειρηματική δραστη-

ριότητα των μελών του. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του 

Συνδέσμου, διατηρεί ανοιχτό δίαυλο 

επικοινωνίας για την παρακολούθηση 

των θεμάτων του κλάδου με το Υπ. 

Γεωργίας, το Γ.Χ.Κ. και τον ΕΦΕΤ.  

Υποστηρίζει συγκεκριμένες θέσεις και 

προτάσεις και προωθεί λύσεις.  

Αρκετές ήταν οι συναντήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 

της χρονιάς που μας πέρασε. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι συναντήσεις 

μας με τον ΕΦΕΤ στις 17/1/2003, 

11/4/2003, 30/6/2003, 2/7/2003 και 

17/12/2003 καθώς και με τη Δ/νση Κ.Δ.Υ. 

του Υπουργείου Γεωργίας στις 31/1/2003. 
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55..    ΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΕΕΒΒΕΕΚΚ 

              5.1.  Οδηγία 2001/101/ΕΚ για την   

                      επισήμανση, παρουσίαση και  

                 διαφήμιση τροφίμων (QUID)  
 

Εκτιμώντας ότι η Οδηγία 2001/101/ΕΚ ΄΄για την 

επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των 

τροφίμων΄΄ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

θέματα που έχει μέχρι σήμερα αντιμετωπίσει ο 

τομέας μας, ο ΣΕΒΕΚ δεν έπαψε ούτε λεπτό να 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και επέμεινε ιδιαίτερα 

στη δημιουργία όλων των κατάλληλων προϋποθέ-

σεων για την σωστή εφαρμογή της.  

Τόσο η Διοίκηση του ΣΕΒΕΚ όσο 

και η Σ.Ε.Τ.Ε., σε προσωπικές επαφές με 

αρμόδια στελέχη της Δημόσιας Διοίκη-

σης αλλά και με γραπτές παρεμβάσεις, 

παρουσίασαν πειστικά τις θέσεις και 

προτάσεις μας και επεδίωξαν την αντιμε-

τώπιση των δυσλειτουργιών που δυσχε-

ραίνουν την ορθή εφαρμογή της 

Οδηγίας. 

Πάγια θέση του ΣΕΒΕΚ, την οποία 

συνέχισε να υποστηρίζει, είναι ότι η δίκαιη 

και διαφανή εφαρμογή του  QUID 

προϋποθέτει α) σαφή κατευθυντήρια 

περιγραφή του τρόπου υπολογισμού του 

δηλούμενου ποσοστού κρέατος και β) 

σαφή και αξιόπιστη διαδικασία επιβεβαί-

ωσης του δηλούμενου ποσοστού κρέα-

τος. 

Ο ΣΕΒΕΚ, μέσω της Σ.Ε.Τ.Ε., παρακολουθεί 

κάθε εξέλιξη και παραμένει σε διαρκή 

επαφή με τον ΕΦΕΤ και το Γ.Χ.Κ. 

παρεμβαίνοντας με συγκεκριμένες παρα-

τηρήσεις και προτάσεις του. 

Διαρκής ήταν και η ενημέρωση των 

επιχειρήσεων / μελών μας, τόσο μέσω 

των ΄΄Νέων της αλλαντοποιίας΄΄ όσο και 

μέσω των τριών ενημερωτικών / συντο-

νιστικών συναντήσεων που πραγματο-

ποιήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 

2003 (26/6/2003, 14/10/2003,  

22/10/2003). 

(Περισσότερα για το εν λόγω θέμα : 

ενότητα 2 ΄΄Απολογισμός Δράσης 

Σ.Ε.Τ.Ε.΄΄).

 

      5.2.  Βιολογικά αλλαντικά 

Με εντολή του Υπουργού Γεωργίας κ. 

Δρυ και με την υπ΄ αριθμ. 010/57/7.5.03 

απόφαση του ΟΠΕΓΕΠ, συγκροτήθηκε 

Ομάδα Εργασίας με έργο την ΄΄εκπόνηση 

σχεδίου Εθνικών Κανόνων για την 

παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων 

στο πλαίσιο του Καν(ΕΟΚ)2092/91΄΄. Στην 

εν λόγω Ομάδα συμμετείχαν και εμπειρο-

γνώμονες του Συνδέσμου μας. 

Πραγματοποιήθηκαν 10 συνεδριάσεις 

της Ομάδας Εργασίας (15/5/2003, 21/5/ 

2003, 23/5/2003, 30/5/2003, 5/6/2003, 

10/6/2003, 18/6/2003, 26/6/2003, 3/7/ 

2003, 24/7/2003) κατά τις οποίες μας 

δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουμε 

τους προβληματισμούς και τις απόψεις 

μας για την καλύτερη δυνατή παραγωγή 

και διάθεση βιολογικών αλλαντικών. 

Σε όλες τις ενδιάμεσες φάσεις, οι 

συμμετέχοντες εκπρόσωποι του ΣΕΒΕΚ 

ενημέρωναν όλες τις ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις / μέλη μας και διαμόρφωναν 

από κοινού την θέση της βιομηχανίας. 

Το τελικό σχέδιο πρότασης της Ομάδας 

Έργου το οποίο διεβιβάσθη στον 

Υπουργό Γεωργίας, κοινοποιήθηκε για 

σχολιασμό σε όλες τις ενδιαφερόμενες 

εταιρείες / μέλη μας. 

Για το θέμα πραγματοποιήθηκε και 

συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΕΒΕΚ 

με τον Υφυπουργό Γεωργίας κ. Χατζημι-

χάλη (15/9/2003). 
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      5.3.  Αξιοποίηση εγχώριου βόειου κρέατος – Εκστρατεία ενημέρωσης 

των καταναλωτών 

Μετά από ενημέρωση του Υπουργείου 

Γεωργίας προς τον ΣΕΒΕΚ, ότι σε αρκετές 

περιοχές της Ελλάδας υπάρχει 

σημαντικός αριθμός αγελάδων προς 

διάθεση σε χαμηλές τιμές, η Διοίκηση του 

Συνδέσμου μας εξέτασε το πιθανό 

ενδιαφέρον των επιχειρήσεων μελών μας, 

για την αξιοποίηση του βόειου κρέατος 

στην αλλαντοποιία μας και στα προϊόντα 

κρέατος.   

Οι ποσότητες του βόειου κρέατος που θα 

αγοράζονταν από τις επιχειρήσεις / μέλη 

μας θα μπορούσαν να επισημανθούν 

και προβληθούν ως Ελληνικής παραγω-

γής. 

Αντίστοιχα, μας δινόταν η δυνατότητα 

στο πλαίσιο του Καν(ΕΟΚ) 94/2002 ΄΄για 

τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του Καν(ΕΟΚ) 2826/2000 του 

Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες 

ενημέρωσης και προώθησης των 

γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική 

αγορά΄΄ όπως τροποποιήθηκε από τον 

Καν(ΕΟΚ) 497/2003, να συγχρηματοδο-

τήσουμε εκστρατεία ενημέρωσης των 

καταναλωτών για τα αλλαντικά από 

βόειο κρέας. 

Προκειμένου η Διοίκηση να προχωρήσει 

τις επαφές της με το Υπουργείο Γεωργίας, 

έστειλε σε όλα τα μέλη του ΣΕΒΕΚ 

ενημερωτική επιστολή μαζί με σχετικό 

ερωτηματολόγιο ώστε να καταγραφεί το 

ενδιαφέρον. 

Η ανταπόκριση δεν ήταν η αναμενόμενη 

(ελήφθησαν μόνο 3 απαντήσεις) και η εν 

λόγω πρόταση δεν προχώρησε. 
 

5.4.  Συγκρότηση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος  

Η ιδέα για την δημιουργία της Εθνικής 

Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος 

ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΣΕΒΕΚ και 

της Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλό-

γων Ελλάδος, αμέσως μετά την ψήφιση 

του Νόμου 2732/1999 ο οποίος στο 

πρώτο του άρθρο κάνει δυνατή τη 

σύσταση Διεπαγγελματικών Οργανώσε-

ων ανά προϊόν και την έκδοση της 

Υπουργικής Απόφασης για τους ΄΄όρους 

/ προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώ-

ρισης και λειτουργίας Διεπαγγελματικών 

Οργανώσεων σε Εθνικό επίπεδο΄΄.  

Από τότε μέχρι σήμερα έχουν πραγματο-

ποιηθεί 3 συνεδριάσεις όλων των 

εμπλεκομένων με το κρέας φορέων, με 

σκοπό την διερεύνηση της πρόθεσης και 

δυνατότητας σύστασης της Διεπαγγε-

λματικής Οργάνωσης. 

Η τελευταία συνεδρίαση πραγματοποιή-

θηκε στις 15/10/2003 στα γραφεία του 

ΣΕΒΕΚ. Παρευρέθησαν οι επόμενοι από 

κάθε συμμετέχοντα φορέα :  

Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων 

Ελλάδος : κ.  Ι. Τσιρώνης – Πρόεδρος 

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Κρέα-

τος : κ. Γ. Οικονόμου – Εντεταλμένος 

Σύμβουλος 

Ομοσπονδία Βοοτροφικών Συλλόγων 

Ελλάδος : κ.κ. Π. Λεβεντογιάννης – 

Πρόεδρος, Κ. Ακριώτης – Δ/ντης 

Ομοσπονδίας και κα   Α. Λαλούση – 

Νομικός Σύμβουλος     

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Ζωο-

τροφών (Σ.Ε.ΒΙ.Ζ.) : κ. Παν. Σίμωσης - 

Πρόεδρος 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανικών 

Σφαγείων Κρέατος : Με εξουσιοδότηση 

προς τον κ. Γ. Οικονόμου. 

Δεν παρευρέθησαν εκπρόσωποι του 

Συνδέσμου Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ομοσπο-

νδίας Καταστημάτων Κρεοπωλών, αν και 

ειδοποιήθηκε έγκαιρα και εγγράφως.  

Ο κ. Γ. Οικονόμου ενημέρωσε τους 

εκπροσώπους  των φορέων που συμ-

μετέχουν για πρώτη φορά στην 

συζήτηση του θέματος, για τον θεσμό 

της Δ.Ο. καθώς και τις συζητήσεις, 

προβληματισμούς που έχουν προηγηθεί.  

Ο κ. Ι. Τσιρώνης επιβεβαίωσε την 

απόφαση της Ομοσπονδίας του για 

σύσταση της Ε.Δ.Ο.Κ. και ανέφερε ότι ο 

Υφυπουργός Γεωργίας κ. Χατζημιχάλης 

τους έχει επανειλημμένα προτρέψει για 

την επίσπευση των σχετικών διεργασιών. 

Το θέμα γίνεται αρκετά επίκαιρο και λόγω 

των επικείμενων αλλαγών με την 

θεσμοθέτηση ΄΄εξουσιοδοτημένων κτηνι-

άτρων΄΄. 
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Από την πλευρά της Ομοσπονδίας 

Βοοτροφικών Συλλόγων Ελλάδος, τόσο ο 

Πρόεδρος κ. Π. Λεβεντογιάννης όσο και η 

νομικός Σύμβουλος κα Α. Λαλούση 

ανέφεραν ότι συμφωνούν για την άμεση 

σύσταση της Ε.Δ.Ο.Κ., για την οποία 

έχουν ήδη λάβει σχετικές εξουσιοδοτήσεις 

από τα Σωματεία / Μέλη τους. 

Μεταξύ των άλλων επιχειρημάτων ανέφε-

ραν και ανάγκη σωστής προετοιμασίας 

και αξιοποίησης των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004, υπέρ του 

Ελληνικού κρέατος. 

Επίσης, κατατέθηκε κείμενο Διακήρυξης 

αρχών και στόχων. 

Ο Πρόεδρος του Σ.Ε.ΒΙ.Ζ. κ. Π. Σίμωσης 

αναφέρθηκε σε πιθανά σημεία εμπλοκής 

ή σε λειτουργικά προβλήματα τα οποία 

πιθανώς να αντιμετωπίσει η Ε.Δ.Ο.Κ. και 

επιφυλάχθηκε να ολοκληρώσει τις 

διαδικαστικές λεπτομέρειες εξουσιοδότη-

σης κλπ. με το Δ.Σ. και τα μέλη του 

Συνδέσμου του. 

Μετά από τις επιμέρους τοποθετήσεις, 

ομόφωνα αποφασίσθηκαν τα επόμενα : 

▪ Να σταλούν τα παρόντα πρακτικά 

και να επιδιωχθεί εκτενής ενημέρωση 

όλων των ενδιαφερομένων φορέων, 

ακόμα και όσων δεν είχαν αρχικά 

προσκληθεί. 

▪ Να ξεκινήσει η προετοιμασία σύστα-

σης της Ε.Δ.Ο.Κ. με εξουσιοδότηση προς 

τον κ. Γ. Οικονόμου για τον συντονισμό 

όλων των διαδικαστικών λεπτομερειών με 

το Υπουργείο Γεωργίας, του λοιπούς 

φορείς, την προετοιμασία της Ιδρυτικής 

Γενικής Συνέλευσης, των επιμέρους 

συσκέψεων / συναντήσεων   κλπ. και 

προς την κα Α. Λαλούση για την 

προετοιμασία του καταστατικού και του 

σχετικού φακέλου αντιπροσωπευτι-

κότητας, προκειμένου να τύχουμε της 

αναγνώρισης από το Υπουργείο 

Γεωργίας 

▪ Προτάθηκε η κατ΄ αρχήν σύσταση 

μίας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για 

όλα τα είδη κρέατος. 

▪ 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. 

▪ Κάθε φορέας ανέλαβε την υποχρέ-

ωση να γνωστοποιήσει με φαξ (210 / 

3254460) ή e-mail (sevek@hol.gr) στον 

συντονιστή της πρωτοβουλίας, 

εκπρόσωπο του ΣΕΒΕΚ κ. Γ. Οικονόμου, 

το πρόσωπο που ορίζεται ως αρμόδιο 

για τις πρώτες, τυπικές συνεννοήσεις 

καθώς και σημείωμα με τα θέματα του 

σημείου 4 του παρόντος. 

▪ Όλοι οι φορείς να αναφέρουν 

εγγράφως (φαξ. 210 / 3254460, e-mail :  

sevek@hol.gr) μέχρι 31/10/2003 την 

θετική ή αρνητική απόφασή τους για την 

συμμετοχή τους στην Ε.Δ.Ο.Κ. 

▪ Η επόμενη συνάντηση να επιδιωχθεί 

να πραγματοποιηθεί, εντός του πρώτου 

15νθημέρου του Νοεμβρίου 2003. 

Η πρόοδος των εργασιών σύστασης της 

Ε.Δ.Ο.Κ. έχει παρουσιάσει καθυστέρηση 

έως σήμερα, λόγω της ολιγωρίας των 

λοιπών Οργανώσεων του κλάδου.  
 

      5.5.  Πρόταση Κανονισμού για την αναθεώρηση των μικροβιολογικών κριτηρίων 

στα τρόφιμα 

Η Γενική Δ/νση Υγείας και Προστασίας 

του Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, επεξεργάσθηκε πρόταση 

Κανονισμού για την αναθεώρηση των 

μικροβιολογικών κριτηρίων στα τρόφιμα. 

Ως νομική βάση του υπό συζήτηση 

Κανονισμού αποτελεί η πρόταση Κανο-

νισμού για την υγιεινή των τροφίμων που 

βρίσκεται υπό συζήτηση στο Συμβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Κοινο-

βούλιο. 

Στον υπό διαμόρφωση Κοινοτικό 

Κανονισμό εμπίπτουν σχεδόν όλες οι 

επιχειρήσεις τροφίμων που παράγουν, 

επεξεργάζονται και διακινούν 1) έτοιμα 

προς κατανάλωση τρόφιμα ζωικής και 

φυτικής προέλευσης, 2) κρέας και 

προϊόντα του, 3) γάλα και γαλακτοκομικά 

προϊόντα, 4) προϊόντα αυγών, 5) ζώντα 

δίθυρα μαλάκια, 6) αλιευτικά προϊόντα 

και 7) λαχανικά, φρούτα και προϊόντα 

τους. 

mailto:sevek@hol.gr
mailto:sevek@hol.gr


     

 
 

 
15 

 

Δεδομένου ότι ο ΕΦΕΤ θεώρησε μείζονος 

σημασίας τον Κανονισμό για την ασφά-

λεια των τροφίμων και την ουσιαστική 

προστασία του καταναλωτή, μας έστειλε 

το σχετικό σχέδιο, για σχολιασμό. 

Το σχέδιο κοινοποιήθηκε σε 

όλα τα μέλη μας και σχολιάσθηκε τόσο 

από την Σ.Ε.Τ.Ε. όσο και από το Διοικητικό 

Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις τους 

την 17/12/2003. 
 

      5.6.  Νιτρώδη – Νιτρικά άλατα 

Με το υπ΄ αριθμ. 30010451/1587/03/3.6.03 

έγγραφό της, η Δ/νση Τροφίμων του 

Γ.Χ.Κ., μας ζήτησε στοιχεία για τα 

Πραγματικά επίπεδα Νιτρικών και 

Νιτρωδών που χρησιμοποιούν οι βιομη-

χανίες κρεατοσκευασμάτων.  

Κατόπιν σχετικής διερεύνησης μεταξύ των 

μελών μας, διευκρινίσθηκε ότι το σύνολό 

τους χρησιμοποιεί νιτρικά και νιτρώδη 

άλατα στο επίπεδο της προστιθέμενης 

ποσότητας που προβλέπει το τμήμα Γ 

(άλλα συντηρητικά) του Παραρτήματος 

ΙΙΙ του άρθρου 33 του Κ.Τ.Π. (σε 

εναρμόνιση με την Οδηγία 95/2/ΕΚ), ήτοι 

: Νιτρώδες κάλιο (Ε 249) ή νάτριο (Ε 250) 

150 mg/kg, Νιτρικό κάλιο (Ε 251) ή νάτριο 

(Ε 252) 300 mg/kg. 

 

      5.7.  Τροποποίηση Κ.Τ.Π. 

Η Διοίκηση του ΣΕΒΕΚ, πιστεύοντας ότι οι 

σημαντικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί 

τα τελευταία χρόνια στο χώρο των 

τροφίμων από την κατά διαστήματα 

ενσωμάτωση της Κοινοτικής νομοθεσίας 

στην αντίστοιχη Εθνική, καθιστούν 

αναγκαία την προσαρμογή / τροποποίη-

ση του Κ.Τ.Π., ανέθεσε στην Σ.Ε.Τ.Ε. να 

μελετήσει το εν λόγω θέμα και να 

υποβάλλει τις απόψεις και προτάσεις της 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

(Περισσότερα για το εν λόγω θέμα : 

ενότητα 2 ΄΄Απολογισμός Δράσης 

Σ.Ε.Τ.Ε.΄΄, παράγρ. 3.4.). 
 

      5.8.  Σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών 

Με αφορμή την έναρξη του συστήματος 

ανακύκλωσης συσκευασιών (η 1η 

Μαρτίου 2003 αποτέλεσε την ημερομηνία 

εκκίνησης των οικονομικών υποχρεώσε-

ων των υπόχρεων διαχειριστών) έγινε 

υπενθύμιση στα μέλη του ΣΕΒΕΚ για την 

υποχρέωση που απορρέει από το Νόμο 

2939/2001 σχετικά με τις ΄΄συσκευασίες 

και την εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 

Ίδρυση Οργανισμού Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)΄΄.   

Για το εν λόγω θέμα ο ΣΕΒΕΚ έχει κατ΄ 

επανάληψη ενημερώσει τα μέλη του, 

γεγονός που θα επαναληφθεί και στο 

μέλλον. 

 

      5.9.  Κωδικοί έγκρισης εγκαταστάσεων από Υπ. Γεωργίας 

Δεδομένου ότι ορισμένες εγκεκριμένες 

από το Υπουργείο Γεωργίας επιχειρήσεις, 

είτε δεν έχουν άδεια για ορισμένες από τις 

δραστηριότητες τις οποίες όμως ασκούν, 

είτε δεν έχουν καθόλου άδεια, είτε έχουν 

τύχει άδειας νομαρχιακού επιπέδου, το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΕΚ ανέθεσε 

στην Σ.Ε.Τ.Ε. να μελετήσει το θέμα. 

(Περισσότερα για το εν λόγω θέμα : 

ενότητα 2 ΄΄Απολογισμός Δράσης 

Σ.Ε.Τ.Ε.΄΄, παράγρ. 3.3. ΄΄Κατηγοριοποί-

ηση των δραστηριοτήτων των επιχειρή-

σεων σε Ενιαίο Κωδικό). 

 

5.10.  Νέα κατηγοριοποίηση βιομηχανιών κατά βαθμό όχλησης 

Ως γνωστόν, τα βασικά κριτήρια με τα 

οποία καθορίζονται οι όροι ίδρυσης, 

εκσυγχρονισμού και μετεγκατάστασης 

των εργαστηρίων, βιοτεχνιών και 

βιομηχανιών είναι :  

α) Η κατηγορία όχλησης (Υψηλής, 

Μέσης, Χαμηλής) της δραστηριότητας 

σύμφωνα με την κοινή Υπουργική 

Απόφαση 69269/5387/1990. 

β) Η κινητήρια ισχύς (ή θερμική) του 

παραγωγικού εξοπλισμού. 

Στα δύο αυτά κυρίως κριτήρια βασίζεται ο 

Ν. 2695/23.11.2001 για τις άδειες 
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λειτουργίας στην Αττική που αντικατέστη-

σε το Π.Δ. 84/84. 

Επίσης η κατηγορία όχλησης καθορίζει 

και τους όρους και προϋποθέσεις 

έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων 

λειτουργίας των επιχειρήσεων.  

Στα πλαίσια αυτά, ο ΣΕΒΕΚ ενημέρωσε για 

το σχέδιο της νέας κατάταξης των 

δραστηριοτήτων ανά βαθμό όχλησης 

του Υπουργείου Ανάπτυξης σε 

αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 69269/1990, 

όλα του τα μέλη. 
 

5.11.  Κλαδικός Οδηγός Ορθής Υγιεινής Πρακτικής 

Όπως είναι γνωστό, ο Οδηγός Υγιεινής 

Πρακτικής διαβιβάσθηκε από τον ΣΕΒΕΚ 

στον ΕΦΕΤ προκειμένου να τεθεί προς 

έγκριση στην αρμόδια Επιτροπή του. 

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει σχετική 

συζήτηση λόγω άλλων προτεραιοτήτων 

του ΕΦΕΤ. 

 

      5.12.  Σήμανση σφαγίων 

Κοινοποιήθηκε στις εταιρείες / μέλη μας 

το υπ΄ αριθμ. 216264/18.3.2003 έγγραφο 

της Δ/νσης Κ.Δ.Υ. του Υπουργείου 

Γεωργίας αναφορικά με την ΄΄σήμανση 

των σφαγίων΄΄. 

 

5.13.  Εκπαίδευση – Κατάρτιση εργαζομένων 

Ο ΣΕΒΕΚ, μετά από ομόφωνη απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, προχώρησε 

σε συμφωνία με το Κέντρο Επαγγελμα-

τικής Κατάρτισης ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΕΠΕ (ΚΕΚ εθνικής εμβέλειας) για την 

υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμμα-

τος, διάρκειας 50 ωρών για τα στελέχη 

των επιχειρήσεων / μελών του που 

απασχολούν από 1 – 25 εργαζόμενους. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα 

υλοποιηθεί εντός τους τρέχοντος έτους 

2004, με θεματολογία χρήσιμη για τον 

τομέα μας (Marketing, HACCP κλπ.) 

 

      5.14.  Εργατική νομοθεσία 

Στον τομέα αυτό, έγιναν οι εξής 

ενημερώσεις :  

▪ Υπ΄ αριθμ. 1104898/21.11.2003/ΠΟΛ. 

1124 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών με την 

οποία γνωστοποιήθηκε ο ΄΄τρόπος 

υπολογισμού του φόρου που πρέπει να 

παρακρατείται από 1/1/2004 κατά την 

καταβολή των μισθών, ημερομισθίων, 

συντάξεων κλπ. παροχών΄΄. 

▪ Υπ΄ αριθμ. 1104120/21.11.2003/ΠΟΛ. 

1123 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με 

τις ΄΄βεβαιώσεις αποδοχών του έτους 

 2003΄΄. 

▪ Για την εγκύκλιο αναφορικά με την 

΄΄προθεσμία κατάθεσης των καταστά-

σεων προσωπικού και ωρών εργασίας 

στις κατά τόπους επιθεωρήσεις 

εργασίας΄΄. 

▪ Για τις διατάξεις του Ν. 3144/2003 και 

της Γενικής Σ.Σ.Ε. της 15/4/2003 σχετικά με 

΄΄την αύξηση της εισφοράς εργοδοτών 

και εργαζομένων υπέρ του Οργανισμού 

Εργατικής Εστίας΄΄. 

▪ Για τις αλλαγές του θεσμικού 

πλαισίου του Τεχνικού Ασφαλείας.

 

      5.15.  Εκθέσεις - Ημερίδες  - Εκδηλώσεις 

Συνεχίσθηκε η παρακολούθηση και 

ενημέρωση των εταιρειών / μελών μας 

για Διεθνείς Εκθέσεις, Συνέδρια, Ημερίδες, 

Εκδηλώσεις. 

Επίσης, ο Σύνδεσμός μας είχε την 

ευκαιρία να συμμετέχει :   

▪ Στην Ημερίδα του ΕΦΕΤ με θέμα : 

΄΄Συστήματα Διαχείρισης της ασφάλειας 

τροφίμων. Επίσημος έλεγχος τροφίμων – 

αυτοέλεγχος – πιστοποίηση΄΄  (7/4/2003) 

▪ Στην διημερίδα του ΕΒΕΑ για την 

΄΄Εναλλακτική Διαχείριση των Συσκευασι-

ών και των άλλων προϊόντων : ο ρόλος 

των επιχειρήσεων΄΄ (15 - 16/4/2003) 

▪ Στο σεμινάριο για την ελληνική 

χοιροτροφία με θέμα : ΄΄Η Ελληνική 

αλυσίδα χοιρινού κρέατος΄΄ (2/6/2003). 
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      5.16.  Υπομνήματα – παρεμβάσεις 

Ο ΣΕΒΕΚ λαμβάνοντας υπόψη του τόσο 

τα συμπεράσματα, προτάσεις της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Τεχνικών 

Εμπειρογνωμόνων όσο και τις προτάσεις 

των μελών του, συντάσσει ανά 

περίπτωση Υπομνήματα / Παρεμβάσεις 

για την προώθηση των θέσεών του και 

την υποστήριξη των συμφερόντων των 

μελών του και τα οποία υποβάλλονται 

προς όλους του εμπλεκόμενους φορείς.  

Κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο υπε-

βλήθησαν τα πιο κάτω υπομνήματα / 

παρεμβάσεις :  

▪ Μνημόνιο της από 16/12/2002 

συνάντησης προς τον ΕΦΕΤ, το Γ.Χ.Κ. και 

το Υπουργείο Γεωργίας  (υπ. αριθμ. 

241/2.1.2003) 

▪ Επιστολή προς την Αντιπρόεδρο του 

ΕΦΕΤ κα Δ. Βασιλειάδου σχετική με τους 

προβληματισμούς μας γύρω από την 

εφαρμογή της Οδηγίας 1001/101/ΕΚ (υπ΄ 

αριθμ. 260/11.3.2003) 

▪ Επιστολή προς τη ΔΗΩ με θέμα τα 

βιολογικά αλλαντικά (υπ΄ αριθμ. 

262/26.3.2003) 

▪ Επιστολή προς τον ΟΠΕΓΕΠ σχετική με 

τον ορισμό εκπροσώπου του ΣΕΒΕΚ στην 

υπό σύσταση Ομάδα Εργασίας για τη 

βιολογική γεωργία (υπ΄ αριθμ. 

276/13.5.2003) 

▪ Επιστολή προς το Δήμο Αγ. Ι. Ρέντη 

με θέμα τους Αστυκτηνιατρικούς 

ελέγχους (υπ΄ αριθμ. 277/13.5.2003) 

▪ Επιστολή προς  την Ομάδα Εργασίας 

του ΟΠΕΓΕΠ για την βιολογική γεωργία 

σχετικά με τις απόψεις του ΣΕΒΕΚ για την 

εκπόνηση σχεδίου Εθνικών κανόνων 

βιολογικών αλλαντικών (υπ΄ αριθμ. 

283/22.5.2003) 

▪ Αποστολή, προς το στέλεχος του 

ΕΦΕΤ κα Παντελεάκη, του προτεινόμενου 

από τον ΣΕΒΕΚ σχεδίου Οδηγού 

Εφαρμογής του QUID  (υπ΄ αριθμ. 

290/10.6.2003).  

▪ Επιστολή προς τον ΟΠΕΓΕΠ με θέμα 

΄΄βιολογικά αλλαντικά΄΄ (υπ΄ αριθμ. 

293/20.6.2003) 

▪ Επιστολή / απάντηση προς την 

Δ/νση Τροφίμων του Γ.Χ.Κ. σχετικά με την 

΄΄χρήση νιτρικών και νιτρωδών αλάτων 

στα κρεατοσκευάσματα΄΄ (υπ΄ αριθμ. 

295/24.6.2003) 

▪ Επιστολή προς την Δ/νση Ζωικής 

Παραγωγής & ΑΠΑ του Υπ. Γεωργίας για 

τα βιολογικά αλλαντικά (υπ΄ αριθμ. 

297/25.7.2003) 

▪ Επιστολή / αίτημα προς τον Υπουργό 

Γεωργίας κ. Γ. Δρυ, για μια κατ΄ ιδίαν 

συνάντησή μας σχετικά με τους Εθνικούς 

κανόνες παραγωγής βιολογικών 

αλλαντικών (υπ΄αριθμ. 298/29.7.2003) 

▪ Επιστολή προς τον ΕΦΕΤ με τις 

παρατηρήσεις μας στο από 10/10/2003 

σχέδιο Οδηγού για το QUID  (υπ΄ αριθμ. 

305/24.10.2003) 

 

5.17.  Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα – Κοινοτική Νομοθεσία 
  

Καταγράφηκαν και δημοσιεύθηκαν στο 

ενημερωτικό μας δελτίο οι τίτλοι κάθε 

Κοινοτικού Κανονισμού και Οδηγίας, 

Προεδρικού Δ/τος, Υπουργικής απόφα-

σης σχετικά με το προϊόν, ενώ 

κοινοποιήθηκαν μέσω του ενημερωτικού 

μας δελτίου όσα νομικά κείμενα από 

αυτά κρίθηκαν ιδιαίτερης σημασίας. 
 

      5.18.  Επαφές με τον τύπο 

Ο Σύνδεσμός μας συνεχίζοντας τις 

επαφές που είχε ήδη εγκαινιάσει από 

προηγούμενα έτη με τον τύπο (ημερήσιο, 

περιοδικό κλπ.) προέβαλε με συνέπεια και 

υπευθυνότητα τις θέσεις, απόψεις και 

προτάσεις του για διάφορα θέματα του 

κλάδου.  

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του 2003, 

έκανε αισθητή την παρουσία του μέσα 

από 3 συνεντεύξεις και άρθρα στον 

Έντυπο Τύπο.  

Παρακολουθούνται, συγκεντρώνονται 

και δημοσιεύονται στα ΄΄ΝΕΑ ΤΗΣ 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ΄΄, τα δημοσιεύματα και 

άρθρα των σημαντικότερων εφημερίδων 

(ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΕΡΔΟΣ, ΒΗΜΑ κλπ.) 

σχετικά με τον κλάδο, ενώ παρεμβαί-

νουμε για την διόρθωση όσον από 

αυτών δυσφημούν τον κλάδο μας με 

ανακριβείς αναφορές. 
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       5.19.  Προσφορές super market 

Συνεχίσθηκε η προσπάθεια συγκέντρω-

σης 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. 

 

      5.20.  Συνεδριάσεις Δ.Σ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη διάρκεια του έτους 2003, συνήλθε σε 8 Συνεδριάσεις και 

ασχολήθηκε με τα εξής θέματα :  

 

ΑΑ//ΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  

1  15/1 

1. Στόχοι & προγραμματισμοί του Δ.Σ. για το έτος 

2003 

2. Εκκρεμή θέματα 

2.1.  Μελέτη QUID 

2.2.  Οδηγός Ορθής Υγιεινής Πρακτικής 

2.3.  Κωδικοί έγκρισης εγκαταστάσεων από το Υπ. 

Γεωργίας 

3. Διάφορα 

 

2  17/2 

1. Οδηγία 2001/101/ΕΚ για το QUID.  

1.1. Υποβολή σχεδίου Οδηγού Εφαρμογής του  

QUID  

2. Διάφορα 

2.1.  Ενημέρωση συνάντησης ΣΕΒΕΚ – ΕΦΕΤ 

(17.1.2003)   

2.2.  Ενημέρωση συνάντησης ΣΕΒΕΚ – Κ.Δ.Υ. Υπ. 

Γεωργίας (31.1.2003) 

2.3.  Πρακτικά 33ης σύσκεψης Σ.Ε.Τ.Ε. (5.2.2003) 

2.4.  Νέος Οδηγός Καταναλωτών από την   

        GREENPEACE 

2.5.  Σχέδιο Απολογισμού Δράσης έτους 2002 

2.6.  Εκκαθάριση μητρώου μελών ΣΕΒΕΚ  

 

3  5/3 

1.   Οριστικοποίηση επιστολής προς τον ΕΦΕΤ σχετικά  

με την εφαρμογή της Οδηγίας 2001/101/ΕΚ στα 

προϊόντα του τομέα μας 

1.1. Ενημέρωση για την υπ΄ αριθμ. 1555/26.2.2003  

επιστολή του ΕΦΕΤ 

1.2. Συζήτηση / οριστικοποίηση επιστολής μας 

προς τον ΕΦΕΤ 

 2.  Προετοιμασία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

της 19/3/2003 

 3.  Διάφορα 

      3.1. Ενημέρωση από την σημερινή συνεδρίαση της 

ΣΕΤΕ 

    3.2. Βιολογικά αλλαντικά 

      3.3. Σχολιασμός επισήμανσης εισαγόμενου από τη 

Δανία προϊόντος 
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ΑΑ//ΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  

4  22/4 

1. Παραίτηση Β΄Αντιπροέδρου κ. Χρ. Δέρβου  

2. Εφαρμογή των Οδηγιών 2000/13/ΕΚ και 2001/101/ΕΚ  

3. Βιολογικά αλλαντικά 

4. Διάφορα 

 4.1. Νέα αίτηση εγγραφής στο μητρώο μελών του 

ΣΕΒΕΚ 

      4.2. Σχέδιο νέας κατάταξης των δραστηριοτήτων ανά  

             βαθμό όχλησης  

5  12/6 

1. Σχέδιο Οδηγού Εφαρμογής για την επισήμανση και  

τη δήλωση του ποσοστού κρέατος στα προϊόντα 

κρέατος 

2. Βιολογικά αλλαντικά 

3. Διάφορα 

      3.1. Στοιχεία χρήσης νιτρικών και νιτρωδών αλάτων  

             σε κρεατοσκευάσματα    

6  17/9 

1.  Ενημέρωση επί του σχεδίου οδηγού Εφαρμογής για 

το QUID 

      1.1. Πιθανή ενημερωτική ημερίδα σε συνεργασία με  

τους συναρμόδιους φορείς για το QUID 

2.   Ενημέρωση επί των αναγκαίων προσαρμογών – 

τροποποιήσεων του Κ.Τ.Π. 

3.   Ενημέρωση για το τελικό κείμενο προδιαγραφών 

παραγωγής βιολογικών αλλαντικών 

4.   Διάφορα    

      4.1. Α.Δ. Υπ. Ανάπτυξης για τον προληπτικό έλεγχο 

των τιμών  

         4.2. Νέες αιτήσεις εγγραφής στον ΣΕΒΕΚ      

7  19/11 

1.   Επισήμανση και δήλωση του ποσοστού κρέατος 

στα προϊόντα κρέατος (QUID)  

2.   Σύσταση Ε.Δ.Ο.Κ. - Ενημέρωση για τις τελευταίες 

εξελίξεις 

3.   Διάφορα 

 3.1. Νέες αιτήσεις εγγραφής στον ΣΕΒΕΚ 

   3.2. Αξιοποίηση εγχώριου βοείου κρέατος  

8  17/12 

1. Τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή του 

QUID 

      1.1. Ενημέρωση για την συντονιστική συνάντηση – 

σύσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΕΒΕΚ με 

αρμόδια στελέχη του ΕΦΕΤ και του Γ.Χ.Κ. 

2.   Διαμόρφωση προτάσεων ΣΕΒΕΚ προς τον ΕΦΕΤ για 

την πρόταση Κανονισμού αναθεώρησης των 

μικροβιολογικών κριτηρίων στα τρόφιμα (κρέας και 

προϊόντα κρέατος) 

3. Προγραμματισμός δράσεων έτους 2004 

4. Διάφορα 

    4.1. Αξιοποίηση εγχώριου βοείου κρέατος 

    4.2. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ  

 


