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[ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ] 
 

Και τον περασμένο χρόνο, ο ΣΕΒΕΚ χειρίστηκε με τη δέουσα προσοχή, 

υπευθυνότητα, σύνεση όλα τα τρέχοντα θέματα του κλάδου και επιδίωξε τις 

προσφορότερες λύσεις στα βασικά μας προβλήματα. Είναι δε ιδιαίτερα 

σημαντικό να τονισθεί ότι οι προσπάθειες αυτές συνέπεσαν με κλίμα 

παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου και  αγώνα δρόμου για εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων της χώρας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων.  

Πολλές από τις παρεμβάσεις μας πέτυχαν το σκοπό τους. Σε άλλες 

περιπτώσεις, η προεκλογική περίοδος αλλά και η πρόσφατη κυβερνητική 

αλλαγή ανέβαλαν την προώθηση των θέσεών μας. 

Θα επανέλθουμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε των προώθηση των 

θέσεών μας, πάντα με την βοήθεια των μελών μας.    

Στον παρόντα Aπολογισμό, παρουσιάζονται με κάποια συντομία οι 

δραστηριότητες του Συνδέσμου κατά την παρελθούσα χρήση, ανάμεσα στις 

Συνελεύσεις των ετών 2004 και 2005, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι 

βασικές αρχές και οι θέσεις του ΣΕΒΕΚ που θα διέπουν τις προσπάθειές μας 

τους επόμενους μήνες.  

Σκοπός του είναι να ενημερώσει τα μέλη, και να τους χρησιμεύσει ως κείμενο 

αναφοράς, σχετικά με τις δραστηριότητες και το έργο του ΣΕΒΕΚ κατά τη 

χρονική περίοδο ανάμεσα στις Γενικές Συνελεύσεις του 2004 και του 2005.  

Παράλληλα, προορίζεται για οποιοδήποτε τρίτο όταν χρειάζεται να ανατρέξει 

στο έργο και στην αποστολή του Συνδέσμου, στις δραστηριότητες της 

χρονιάς ή στις συγκεκριμένες ενέργειές του για ειδικά θέματα. 
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[ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ] 
 

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 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.  

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.    
 

1.3. Νέο Λογότυπο Συνδέσμου 

Συμπληρώθηκαν 28 χρόνια από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί ο Σύνδεσμός μας, με τον τίτλο ΄΄ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΩΝ΄΄.   

Όλα αυτά τα χρόνια, πολλές αλλαγές έχουν συντελεστεί γενικά στην αγορά αλλά και στον τομέα μας. 

Αντίστοιχα, αλλαγές γίνονται διαρκώς και στον επαγγελματικό μας Οργανισμό τον ΣΕΒΕΚ. Νέα μέλη 

εγγράφονται, με νέες κατηγορίες προϊόντων (εκτός από αλλαντικά, προϊόντα κρέατος, κρέας πουλερικών κλπ.) 

και οδηγούν στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και της φυσιογνωμίας του Συνδέσμου μας. 

Στο πλαίσιο αυτό και με την ευκαιρία της ΄΄ανοιχτής΄΄ εκδήλωσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2004 

στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεττανία, επιτροπή του Συνδέσμου μας, αποτελούμενη από την κα Δ. Μπακιρλή και 

τους κ.κ. Γ. Γιατράκο, Γ. Παπαμικρούλη με την βοήθεια ειδικού γραφείου design, τροποποίησαν το μέχρι σήμερα 

σήμα (τα τρία γνωστά λουκάνικα) και επιμελήθηκαν ένα νέο λογότυπο του Σ.Ε.Β.Ε.Κ.  

Πρόκειται για ένα λιτό, σύγχρονο σήμα κύρους, το οποίο παραπέμπει στην έννοια της ένωσης, του Συνδέσμου 

και παράλληλα στην τομή ενός τεμαχίου κρέατος (μπούτι). 
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[ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΣΕΒΕΚ ] 
 

2.1. Γενική Συνέλευση 

Συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα τα μέλη / εταιρείες, με δικαίωμα μίας ψήφου 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. 

Μέχρι 28/4/2004, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η επόμενη :  

 

Πρόεδρος Νίκας Παναγιώτης Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ 

Α΄ Αντιπρόεδρος Λαμπιθιανάκης Δημήτριος ΚΑΡΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 

Β΄ Αντιπρόεδρος Σάρρος Δημήτριος ΦΡΕΣΚΟ ΑΕ 

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 

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Γενικής μας  Συνέλευσης της 

28/4/2004  για να διοικεί τον Σύνδεσμο για την τριετία 28/4/2004 – 28/4/2007, έχει ως εξής με τα αξιώματα που 

αναφέρονται έναντι ενός εκάστου :  

Πρόεδρος Υφαντής Αλέξιος ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ 

Α΄ Αντιπρόεδρος Δομαζάκης Εμμανουήλ CRETA FARM S.A. 

Γεν. Γραμματέας Μπακιρλή Δέσποινα Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Παπαμικρούλης Γεώργιος ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ ΟΕ 

Ταμίας Καρκαλιάς Χρήστος  ΠΡΙΜΟ ΑΕ  

Αναπλ. Ταμίας Γιατράκος Γεώργιος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ 

Μέλος  Ευαγγελόπουλος Βασίλειος ΘΡΑΚΗ ΑΕ 

 

Επίσης, η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη της τις αναγνωρισμένες από όλους τους συναδέλφους, 

παραχθείσες εξαιρετικές υπηρεσίες και προσφορά του κ. Παναγιώτη Νίκα προς τον Σύνδεσμο αλλά και γενικότερα 

την πολυετή και πολύτιμη προσφορά και συμβολή του στον κλάδο της αλλαντοβιομηχανίας, αποφάσισε ομόφωνα 

την ανακήρυξή του σε επίτιμο Πρόεδρο του ΣΕΒΕΚ.  

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

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΄΄ 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 προτάσεις της σε νομοσχέδια που έχουν σχέση με τη λειτουργία της 

βιομηχανίας αλλαντικών και επεξεργασίας κρέατος. 

▪ Ερευνά και μελετά τα Τεχνικά προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας Επεξεργασίας Κρέατος και προτείνει 

αντίστοιχες λύσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις αρμόδιες αρχές.  
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Η εμπειρία και οι γνώσεις των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, συνέβαλαν στην παραγωγή ιδιαίτερα 

αποτελεσματικού έργου.  

Η αδιάλειπτη λειτουργία της, συνέβαλλε σε μια ακόμα πιο εξειδικευμένη ενημέρωση προς τα μέλη και ιδιαίτερα σε 

εκείνα που δεν διαθέτουν ανάλογο μηχανισμό, διευκολύνοντας την διαμόρφωση αντικειμενικών και 

τεκμηριωμένων θέσεων. 

Η ΣΕΤΕ, κατά την διάρκεια του έτους 2004 συγκλήθηκε 3 φορές και ασχολήθηκε με τα εξής θέματα : QUID, 

τροποποίηση άρθρων του Κ.Τ.Π., κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων των εγκαταστάσεων του κλάδου σε 

ενιαίο κωδικό έγκρισης, οδηγός για μεταλλαγμένα προϊόντα από την Greenpeace, υγιεινή των τροφίμων κλπ.   

2.4.  Γραμματεία 

Το βασικό έργο της Γραμματείας, το οποίο είναι η πρωτοκόλληση, παρακολούθηση και διακίνηση των εισερχο-

μένων και εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και η τήρηση των σχετικών αρχείων, 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, επί πολλά χρόνια έμπειρο στέλεχος του Συνδέσμου μας. 

Κάθε τηλεφωνική επικοινωνία των μελών, τρίτων κλπ. διευθετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, άμεσα και 

αποτελεσματικά. 

2.5. Διοικητικός Σύμβουλος 

Η Διοικητική υποστήριξη του Συνδέσμου, καλύπτεται από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Γ. Οικονόμου, ο οποίος, με 

την πολυετή εμπειρία του, συμβάλει στην καλύτερη δυνατή λειτουργία και στη γενικότερη ανάπτυξη, 

παρακολούθηση και συντονισμό 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 Συμβούλιο κρίνει ότι η μελέτη και προώθηση επιστημονικών, τεχνικών κ.α. 

θεμάτων χρίζει μιας τέτοιας υποστήριξης. 

2.7. Νομικοί Σύμβουλοι 

Νομικοί Σύμβουλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Σύνδεσμο, όποτε προκύπτει ανάγκη, με συνεργασία 

ανάθεσης έργου.   
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[ ΜΕΛΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ] 
 

3.1.  Μέλη του Συνδέσμου 

Τακτικά μέλη του Συνδέσμου είναι οι επιχειρήσεις αλλαντοποιίας και επεξεργασίας κρέατος ανεξαρτήτως μεγέθους, 

που νομίμως λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια. 

Στόχο του ΣΕΒΕΚ εξακολουθεί να αποτελεί η προσέλκυση νέων μελών πανελλαδικά.  Ο στόχος αυτός εκφράζεται 

μέσα από την σκέψη ότι η συμμετοχή και η συσπείρωση όχι μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων του τομέα αλλά και 

των μεσαίων και μικρότερων στον ΣΕΒΕΚ, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την ευημερία, την 

πρόοδο και την καταξίωση όσων ασχολούνται με τα προϊόντα κρέατος. 

Απόρροια του παραπάνω στόχου ήταν η εγγραφή κατά την τελευταία περίοδο 4 επιχειρήσεων στον ΣΕΒΕΚ. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις επιχειρήσεις  : 

▪ DIANIK ΑΕ 

▪ ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ ΑΕ  

▪ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΠΑΣΣΙΑΣ ΑΒΕΕ 

▪ ΦΑΛΛΙΕΡΟΣ Γ. & ΥΙΟΙ ΟΕ 

3.2.  Ενθάρρυνση Συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Η επιδίωξη ενθάρρυνσης των εταιρειών / μελών για συμμετοχή στις αποφάσεις, συνεχίσθηκε την περίοδο 2004 – 

2005. 

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 αρμόδιους Κρατικούς φορείς, 

παρουσιάζονται δε θεματικά στα επιμέρους κεφάλαια που ακολουθούν.    

3.3. Ενημέρωση – πληροφόρηση 

Και τον περασμένο χρόνο συνεχίσθηκε το έργο της ενημέρωσης των μελών σε όλα τα επίπεδα.  

Πιο συγκεκριμένα :  

▪ Συνεχίσθηκε η έκδοση του ενημερωτικού μας Newsletter ΄΄ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ΄΄, την οποία καθιερώσαμε τα τελευταία χρόνια στην προσπάθειά μας να ενεργοποιήσουμε 

και να δραστηριοποιήσουμε, ει δυνατόν, όλα τα μέλη μας για τα κοινού ενδιαφέροντα θέματα. Αποδέκτες της 

έκδοσης είναι αποκλειστικά τα μέλη του ΣΕΒΕΚ ενώ η αποστολή, για μεγαλύτερη ταχύτητα και χαμηλότερο κόστος, 

γίνεται κατά κανόνα ηλεκτρονικά. Από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2004, έχουν σταλεί συνολικά 29 τεύχη, 

καλύπτοντας ύλη 95 σελίδων με ειδήσεις και πληροφορίες που ενδιαφέρουν άμεσα τα μέλη μας.  

▪ 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 2004 κυκλοφόρησαν 39 τεύχη καλύπτοντας ύλη 115 σελίδων. 

▪ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ 

Σε ειδικές περιπτώσεις, εκδίδεται το  περιοδικό Ενημερωτικό Δελτίο υπό τον ίδιο τίτλο ΄΄Τα νέα της Βιομηχανίας 

Αλλαντικών & Επεξεργασίας Κρέατος΄΄, το οποίο αποστέλλεται ταχυδρομικά και στο οποίο φιλοξενούνται θέματα 

που καταλαμβάνουν 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 (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. 
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▪ 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 δραστηριότητες 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.  

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 διοργανώνονται, εφόσον κριθεί απαραίτητο,  ημερίδες για επίκαιρα θέματα. 

▪ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 

Ο ΣΕΒΕΚ, πέρα από τα γενικού ενδιαφέροντος 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 

επιχειρήσεις 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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[ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΑΦΕΣ ] 
 

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 δραστηριότητες του Συνδέσμου μας, είναι οι συνεχείς παρεμβάσεις του για τη 

διαμόρφωση πολιτικών οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για την επιχειρηματική 

δραστηριότητα 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.  

Στο σημείο αυτό, να αναφέρουμε την ενημερωτική συνάντηση γνωριμίας, του Προεδρείου του Συνδέσμου μας με το 

νέο Πρόεδρο του ΕΦΕΤ κ. Νικ. Κατσαρό, στις 21/5/2004, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα. 

Από πλευράς ΣΕΒΕΚ συμμετείχαν οι Πρόεδροι κ.κ. Π. Νίκας και Αλ. Υφαντής, η Γεν. Γραμματέας κα Δ. Μπακιρλή και ο 

Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Γ. Οικονόμου. 

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του Προέδρου του ΕΦΕΤ, εκφράσαμε προς τον κ. Κατσαρό τα 

θερμά συγχαρητήρια και ευχές για κάθε επιτυχία στο έργο του καθώς και τη βεβαιότητά μας ότι η πολύ καλή 

συνεργασία της βιομηχανίας αλλαντικών και επεξεργασίας κρέατος με τον υπηρεσιακό μηχανισμό του ΕΦΕΤ, θα 

συνεχισθεί και επί των ημερών του. 

Ως σημαντικότερα θέματα τα οποία αφορούν τον κλάδο μας καταγράψαμε και παρουσιάσαμε στην εν λόγω 

συνάντηση τα εξής :  

1. Έγκριση του Οδηγού Υγιεινής Πρακτικής για τις μονάδες επεξεργασίας κρέατος, παραγωγής προϊόντων με βάση 

το κρέας, κιμάδων και παρασκευασμάτων 

Σημειώθηκε ότι Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συνδέσμου μας έχει υποβάλλει από το τέλος του έτους 2002, τελικό 

σχέδιο στην κρίση των υπηρεσιών του ΕΦΕΤ και αναμένεται η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισής του. 

2. Εφαρμογή του QUID 

Παρακολουθείται με ενδιαφέρον το θέμα της αναγραφής του ποσοστού περιεχομένου κρέατος στην επισήμανση, 

παρουσίαση και διαφήμιση, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/101/ΕΚ. Εκτιμούμε ότι η δίκαιη, ισότιμη και διαφανής 

εφαρμογή του QUID προϋποθέτει σαφή κατευθυντήρια περιγραφή του τρόπου υπολογισμού του δηλούμενου 

ποσοστού κρέατος καθώς και σαφή και αξιόπιστη διαδικασία επιβεβαίωσης αυτού του ποσοστού. 
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[ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ] 
 
Οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας  και η ανάληψη της νέας Διοίκησης, το κλίμα της παρατεταμένης προεκλογικής 

περιόδου και η ανάληψη της νέας Κυβέρνησης καθώς και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας ενόψει των 

Ολυμπιακών Αγώνων, είχαν ως αποτέλεσμα τα περισσότερα θέματα του κλάδου μας (QUID, Οδηγός Υγιεινής 

Πρακτικής, Τροποποίηση Κ.Τ.Π., Κατηγοριοποίηση εγκαταστάσεων κλπ.) να μείνουν σε εκκρεμότητα.  

Συγκεκριμένα σημειώθηκαν οι εξής ενέργειες :  

5.1. Οδηγία 2001/101/ΕΚ για την επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων (QUID) 

Παρά το ότι η οδηγία 2001/101/ΕΚ για την υποχρέωση αναγραφής της ακριβούς σύνθεσης του περιεχομένου των 

αλλαντικών και των προϊόντων με βάση το κρέας είναι υποχρεωτική από 1/7/2003, δεν έχουν ακόμη περιέλθει σε 

γνώση των επιχειρήσεων οι απαραίτητες κατευθυντήριες οδηγίες για την σωστή εφαρμογή της Οδηγίας. 

Είναι περιττό να αναφερθεί ότι έλλειμμα ενημέρωσης υπάρχει για τις επιχειρήσεις του τομέα κρέατος που δεν είναι 

μέλη του ΣΕΒΕΚ. 

5.2. Κλαδικός Οδηγός Ορθής Υγιεινής Πρακτικής 

Ο προτεινόμενος από τον ΣΕΒΕΚ ΄΄Οδηγός Υγιεινής Πρακτικής για τις μονάδες επεξεργασίας κρέατος, παραγωγής 

προϊόντων με βάση το κρέας, κιμάδων και παρασκευασμάτων΄΄ ο οποίος εκπονήθηκε από την ΣΕΤΕ σύμφωνα με 

την Υπουργική Απόφαση 487/2000 κατ΄ εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ, βρίσκεται από τον Οκτώβριο 

του 2002 στις Υπηρεσίες του ΕΦΕΤ  προκειμένου να τεθεί προς έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή του. 

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει σχετική συζήτηση λόγω άλλων προτεραιοτήτων του ΕΦΕΤ. Ο ΣΕΒΕΚ προτίθεται να 

επαναφέρει άμεσα το θέμα. 

5.3. Κωδικοί έγκρισης εγκαταστάσεων από Υπ. Γεωργικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

Οι υποβληθείσες, από τον Ιανουάριο του 2003, προτάσεις του Συνδέσμου μας, προς την Δ/νση Κτηνιατρικής του 

τέως Υπουργείου Γεωργίας και νυν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων    

α) να επανεξετασθεί όλη η σημερινή ταξινόμηση των εγκαταστάσεων παραγωγής και μεταποίησης κρεάτων και 

πουλερικών και να χορηγηθεί για κάθε εγκατάσταση ένας ενιαίος κωδικός ακόμα και για πολλαπλές δραστηριότητες 

μιας επιχείρησης 

β) να ενημερωθούν οι Νομοκτηνιατρικές υπηρεσίες για την δυνατότητα έκδοσης άδειας περιορισμένης και όχι 

εθνικής εμβέλειας 

γ) να συγκεντρωθούν οι κατάλογοι των αδειών που έχει χορηγήσει κάθε Νομαρχία, με ή χωρίς παρεκκλίσεις των 

εγκαταστάσεων μικρού δυναμικού 

δ) να υποδειχθεί σε όλες τις επιχειρήσεις η ανάγκη μετατροπής των Νομαρχιακών αδειών σε άδειες με κωδικό 

ε) σε μικρής διάρκειας άτυπο μεταβατικό διάστημα να γίνουν από όλες τις μονάδες διορθωτικές παρεμβάσεις για 

τον εκσυγχρονισμό τους 

στ) για λόγους ασφαλείας, στις προδιαγραφές των κρατικών προμηθειών και διαγωνισμών νοσοκομείων κλπ., να 

ορίζεται προμήθεια από εγκαταστάσεις με κωδικό,  

δεν προχώρησαν ούτε το 2004. 

5.4.  Τροποποίηση Κ.Τ.Π. 

Ο 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 / τροποποίηση του Κ.Τ.Π., έχει αναθέσει στην Σ.Ε.Τ.Ε. τη μελέτη του θέματος.   

Η ΣΕΤΕ, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους 2004, προετοίμασε σε βάθος το θέμα και έχει θέσει στους βασικούς της 

στόχους για το τρέχον έτος την ολοκλήρωση της μελέτης.  
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5.5.  Έλεγχοι και επιθεωρήσεις επιχειρήσεων του κλάδου 

Διευκρινήσεις γύρω από τη διαδικασία ελέγχων που πραγματοποιεί ο ΕΦΕΤ σε σχέση με την υποχρέωση εφαρμογής 

του Οδηγού Υγιεινής Πρακτικής στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα, ζήτησε ο Σ.Ε.Β.Ε.Κ., με την υπ΄αριθμ. 

340/21.5.2004 επιστολή του. Στην επιστολή αναφέρθηκαν τα εξής :  

<< Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε την συντονισμένη πλέον κινητοποίηση του Ελεγκτικού μηχανισμού της 

αγοράς τροφίμων από τον Οργανισμό σας, διαδικασία η οποία ελπίζουμε πως θα συμβάλλει στην εξυγίανση 

και στον εκσυγχρονισμό του τομέα μας. 

Ωστόσο, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας τα πιο κάτω θέματα τα οποία έχουν προκύψει από την μέχρι 

σήμερα εμπειρία ελέγχων – επιθεωρήσεων. 

1. Δεν είναι ξεκάθαρη, τουλάχιστον από όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου μας (κυρίως μικρομεσαίες) η 

διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση εφαρμογής 

HACCP και είναι χρήσιμο να εκδοθεί από τον ΕΦΕΤ σχετική εγκύκλιος (φορέα χορήγησης, διαδικασία 

χορήγησης, διάρκειας ισχύος κλπ.). 

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν διασφαλίζεται από όλα τα Ελεγκτικά όργανα η ομοιομορφία στους εν 

λόγω ελέγχους και επιθεωρήσεις. 

2. Είναι επιβεβλημένη η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του Οδηγού Ορθής Υγιεινής για τις μονάδες του 

κλάδου μας, προκειμένου να προσαρμοσθούν όλες οι επιχειρήσεις επί των αρχών που θέτει (στο πλαίσιο της 

Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ). 

Η εκπόνηση του εν λόγω Οδηγού σύμφωνα και με τις εξαγγελίες του Οργανισμού σας, θα υποκαθιστούσε την 

υποχρέωση εφαρμογής HACCP για τις μικρομεσαίες μονάδες. 

3. Για την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν εγκαταστήσει HACCP υποστηριζόμενο από 

εξωτερικό σύμβουλο – συνεργάτη, η ενημέρωσή τους τουλάχιστον μία ημέρα πριν τον προγραμματισμένο 

έλεγχο εξασφαλίζει την απαραίτητη παρουσία του, γεγονός το οποίο διευκολύνει και επιταχύνει τη διαδικασία 

ελέγχου. 

Προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη μας για την ορθή τήρηση των υποχρεώσεών τους, αναμένουμε την 

απάντησή σας στα πιο πάνω θέματα. 

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή και για συνάντησή μας.>> 

5.6.  Βιολογικά αλλαντικά 

Ο ΣΕΒΕΚ παρακολουθεί με προσοχή κάθε εξέλιξη και παρεμβαίνει εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.  

Με παρέμβαση του Συνδέσμου προς την Δ/νση Εμπορίου και Απασχόλησης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Ιωαννίνων, δρομολογήθηκε η επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος που παρουσιάσθηκε σε επιχείρηση – μέλος 

μας.   

5.7.  Εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών 

Ο ΣΕΒΕΚ με γνώμονα την ανάγκη προβολής και προώθησης των αλλαντικών και προϊόντων κρέατος, εξέτασε το 

ενδεχόμενο υποβολής πρότασης στα πλαίσια των Καν(ΕΚ)2826/00 και 94/02.   Δυστυχώς, κατόπιν διερεύνησης του 

θέματος, η αρμόδια Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μας 

ενημέρωσε ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν τότε εφικτό για την Εσωτερική Αγορά παρά μόνο για υλοποίηση προγραμμάτων 

σε Τρίτες Χώρες.  

Το θέμα παραμένει στους στόχους του ΣΕΒΕΚ και μετά την τροποποίηση του σχετικού Κανονισμού θα μπορούσε να 

υλοποιηθεί με την βοήθεια – συγχρηματοδότηση των επιχειρήσεων - μελών.   

5.8.  Συγκρότηση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος 

Η πρόοδος των εργασιών σύστασης της Ε.Δ.Ο.Κ., η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΣΕΒΕΚ και της 

Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος αμέσως μετά την ψήφιση του Νόμου 2732/1999, συνεχίζει να 

παρουσιάζει καθυστέρηση, λόγω της ολιγωρίας και των προβλημάτων που παρατηρούνται στις λοιπές 

Οργανώσεις του κλάδου.  
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5.9.  Νιτρώδη – Νιτρικά άλατα 

Η Δ/νση Τροφίμων του Γ.Χ.Κ., με την υπ΄ αριθμ. 3002101/226/28.1.05 επιστολή της, μας ενημέρωσε ότι προωθείται 

από την Ε.Ε. τροποποίηση της Οδηγίας 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα στα τρόφιμα. Μεταξύ άλλων, η τροποποίηση 

προβλέπει επιβολή αυστηρότερων ορίων για τα νιτρικά και νιτρώδη άλατα στα αλλαντικά καθώς και θέσπιση 

ανώτατων ορίων όχι πλέον στο τελικό προϊόν αλλά κατά την προσθήκη με κάποιες εξαιρέσεις και ζήτησε τις απόψεις 

μας. 

Για το εν λόγω θέμα ζητήθηκε η άποψη των επιχειρήσεων – μελών μας ενώ μελετήθηκε και από την Σ.Ε.Τ.Ε. 

5.10. Τροποποίηση νομοθεσίας για την απαγόρευση διάθεσης αλλαντικών στα σχολικά κυλικεία  
Με αφορμή ανακοινώσεις του τύπου για την προώθηση αλλαγών, από τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Εθνικής 

Παιδείας, σχετικά με τα επιτρεπόμενα στα σχολικά κυλικεία είδη διατροφής και δεδομένου ότι είναι υποτιμητικό για τον 

κλάδο να υπάρχουν απαγορεύσεις στην χρήση αλλαντικών, ο ΣΕΒΕΚ θα επιδιώξει την ένταξη στα επιτρεπόμενα είδη 

κυλικείων, τουλάχιστον δύο κατηγοριών αλλαντικών από αυτούσιο κρέας (μπούτι, μπριζόλα ή γαλοπούλα). 

Πιστεύουμε ότι το αίτημά μας πρέπει να αντιμετωπισθεί θετικά από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας εφόσον πλεόν 

όλα τα κυλικεία των σχολείων διαθέτουν ψυγεία και τα προτεινόμενα προϊόντα έχουν χαμηλά λιπαρά με υψηλές 

πρωτεϊνες. 

5.11.  Οδηγός καταναλωτών για μεταλλαγμένα από την Greenpeace 

Το Ελληνικό τμήμα της γνωστής ποια σε όλους μας Οργάνωσης Greenpeace, παρά τις όποιες προσπάθειές μας 

προηγούμενων ετών για την ορθή αντιμετώπιση του θέματος, με νέα επιστολή του (ενόψει της ετήσιας έκδοσης 

2004 του ΄΄Οδηγού Καταναλωτών για μεταλλαγμένα΄΄ και του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Προστασίας του 

Καταναλωτή – 15/3),  ζήτησε εκ νέου από ορισμένες επιχειρήσεις μέλη μας να βεβαιώσουν :   

α) Εάν μπορούν να εγγυηθούν ότι τα προϊόντα τους δεν προέρχονται από ή δεν περιέχουν μεταλλαγμένους 

οργανισμούς και παράγωγά τους και 

β) Εάν μπορούν να εγγυηθούν ότι τα προϊόντα τους προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί με ζωοτροφές 

απαλλαγμένες από μεταλλαγμένους οργανισμούς. 

Το θέμα απασχόλησε το Διοικητικό Συμβούλιο και την ΣΕΤΕ του ΣΕΒΕΚ, και αποφασίσθηκε ομόφωνα η συλλογική 

αντιμετώπιση του θέματος, δεδομένου ότι η εν λόγω Οργάνωση παρά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις της 

επισήμανσης των GMP΄S, εξακολουθεί να επιδιώκει την ιδιαίτερη προβολή της εις βάρος της φήμης ιδιωτικών 

επιχειρήσεων.  

Κατόπιν τούτου, εστάλη η παρακάτω επιστολή – απάντηση του ΣΕΒΕΚ προς την Greenpeace και προτάθηκε στα 

μέλη μας να μην απαντήσουν αλλά να υποβάλλουν την επιστολή του Συνδέσμου ως εκφράζουσα τις απόψεις τους 

όπως αντίστοιχα είχαμε πράξει τόσο εμείς όσο και ο ΣΕΒΤ και γενικά όλες οι βιομηχανίες τροφίμων το έτος 2002 και 

2003.  
 

<<Κυρία Πισπίνη, 

Όπως πληροφορηθήκαμε από επιχειρήσεις – μέλη του Συνδέσμου μας, έχετε προ ημερών στείλει νέο 

ερωτηματολόγιο με θέμα τα ΄΄Μεταλλαγμένα προϊόντα στην Ελληνική αγορά΄΄. 

Για το εν λόγω θέμα, σας έχουμε και στο παρελθόν απαντήσει, βεβαιώνοντάς σας ότι οι Ελληνικές βιομηχανίες 

επεξεργασίας κρέατος και οι αλλαντοβιομηχανίες, τηρούν και εφαρμόζουν την ισχύουσα Κοινοτική και Εθνική 

νομοθεσία, υπογράφουν δε τα επώνυμα προϊόντα τους με αίσθημα ευθύνης προς τον καταναλωτή. 

Το ίδιο θα ισχύσει και μετά την έναρξη εφαρμογής της νέας Κοινοτικής νομοθεσίας από 18/4/2004 για την 

οποία ήδη προετοιμαζόμαστε. 

Ο κλάδος μας εδώ και αρκετά χρόνια έχει αποκλείσει απόλυτα την χρήση γενετικά τροποποιημένων 

οργανισμών όχι μόνο στις ζωοτροφές αλλά και γενικώς σε όλη την τροφική αλυσίδα. 

Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου μας εφαρμόζει συστήματα πιστοποίησης, διαδικασίες HACCP, 

επιπρόσθετους εσωτερικούς ελέγχους κλπ. και δέχεται κατ΄ επανάληψη τους ελέγχους των Κρατικών 

Οργάνων. 

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι κάθε εταιρεία του κλάδου μας παρέχει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες προς κάθε αρμόδιο ελεγκτικό φορέα και βεβαίως μέσω της επισήμανσης στον καταναλωτή.>> 

Παρά τούτο, για άλλη μία φορά, ο νέος Οδηγός Καταναλωτών που κυκλοφόρησε στις 13/5/2004, μεταξύ των 

άλλων περιλαμβάνει και προϊόντα εταιρειών κρέατος καταταγμένα σε ΄΄πράσινα, γκρι και κόκκινα΄΄.  

Γραμμή του Συνδέσμου συνεχίζει να παραμένει η τήρηση της συλλογικής γραμμής, μέσω ενιαίας απάντησης του 

ΣΕΒΕΚ προς την Greenpeace, προκειμένου να αποφευχθούν ατεκμηρίωτες διαφοροποιήσεις στο μέλλον. 
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5.12.  Αναπροσαρμογή τιμοκαταλόγων  

Με αφορμή το τελευταίο κύμα ανατιμήσεων των τιμών των πρώτων υλών και τους έντονους προβληματισμούς που 

λάβαμε από επιχειρήσεις του κλάδου μας, ιδιαίτερα επιχειρήσεις που διακινούν προϊόντα και προς το Catering, 

ζητήθηκε από όλες τις επιχειρήσεις – μέλη μας να μας γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους. 

Το θέμα απασχόλησε την Διοίκηση του ΣΕΒΕΚ και κοινοποιήθηκαν στα μέλη μας οι εξής εκτιμήσεις :   

1) Οι πρόσφατες ανατιμήσεις στις τιμές των πρώτων υλών σε συνάρτηση με τα ιδιαίτερα κοστολογικά στοιχεία 

κάθε επιχείρησης, καθιστούν απαραίτητη την αναπροσαρμογή των τιμών πώλησης και συγκεκριμένα σε 

ποσοστό τουλάχιστον 4% - 6% άμεσα (από 1/11/2004) για τα προϊόντα catering και σε ποσοστό 

τουλάχιστον 4% (από 1/12/2004) για τα προϊόντα  λιανεμπορίου. 

2) Η σταδιακή μείωση του χρόνου εξόφλησης των τιμολογίων καθώς και η μείωση των εκπτώσεων με 

ενσωμάτωσή τους στα τιμολόγια θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

αλλαντικών και προϊόντων κρέατος. 

3) Στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς, κάθε εταιρεία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και την γενικότερη 

εικόνα και παρουσία του κλάδου καθώς και να ενεργεί με πνεύμα συναδελφικότητας και συνεννόησης. 

5.13.  Εκθέσεις - Ημερίδες  - Εκδηλώσεις 

Συνεχίσθηκε η παρακολούθηση και ενημέρωση των εταιρειών / μελών μας για Διεθνείς Εκθέσεις, Συνέδρια, Ημερίδες, 

Εκδηλώσεις. 

α) Εκπρόσωποι του Συνδέσμου μας παρακολούθησαν τις σημαντικές για τον κλάδο μας εκθέσεις :  

▪ Ζωοτεχνία, 3 – 6/2/2005 Θεσ/νίκη 

▪ ΔΕΤΡΟΠ, 4 – 7/3/2005 Θεσ/νίκη 

▪ 18η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών, 17 – 21/2/2005 Αθήνα 

β) Άψογη χαρακτηρίστηκε από το σύνολο των παρευρισκομένων, μεταξύ των οποίων, υπηρεσιακοί παράγοντες 

των συναρμόδιων Υπουργείων, φορέων, εκπρόσωποι επιχειρήσεων του τομέα, του λιανεμπορίου, των φορέων 

καταναλωτών κλπ., η εκδήλωση του Συνδέσμου μας με θέμα ΄΄ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΙΝΟ ΣΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΛΛΑΝΤΙΚΟ΄΄ που 

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2004 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.  

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι επισημάνσεις των έμπειρων και καταξιωμένων στο αντικείμενό τους εισηγητών, σχετικά 

με την συμβολή των συστημάτων προστασίας της αξίας των επωνύμων προϊόντων και του λιανεμπορίου στην 

ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων, τις απαιτήσεις του καταναλωτή και τις υποχρεώσεις της βιομηχανίας στην 

εφαρμογή του Οδηγού Ορθής Υγιεινής Πρακτικής.  

Ειδικότερα:  

Ο  Γενικός Γραμματέας καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς τόνισε την ανάγκη σοβαρής 

και υπεύθυνης λειτουργίας των θεσμών που διασφαλίζουν και ενθαρρύνουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και 

παράλληλα τα δικαιώματα του καταναλωτή. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των επενδύσεων που προάγουν 

την ποιότητα και την πιστοποίηση των επιχειρήσεων με ουσιαστική άσκηση του εποπτικού και ελεγκτικού ρόλου της 

πολιτείας.  

Ο τέως Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Νίκος Κατσαρός αναφέρθηκε στη διαδικασία εποπτείας εφαρμογής, το συντονισμό και 

την αξιολόγηση ενός ενιαίου συστήματος επισήμου ελέγχου σε όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής, μεταποίησης, 

μεταφοράς, αποθήκευσης των τροφίμων, επισημαίνοντας ότι ο ΕΦΕΤ συνεργάζεται με όλες τις Δημόσιες αρχές και 

τις αρχές Πρωτοβάθμιας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την έγκυρη και αποτελεσματική διεξαγωγή των 

επισήμων ελέγχων.  

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Φόρουμ Ποιότητας και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΣΕΒΤ Ιωάννης Μπάστας 

τόνισε ότι ο ρόλος του καταναλωτή παραμένει καθοριστικός στην αποτροπή μιας ενδεχόμενης κρίσης στην 

διατροφική αλυσίδα, όπως και η συνεχής προσπάθεια της βιομηχανίας παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων να 

μεγιστοποιήσει την αξία των επωνύμων προϊόντων.  

Ο τέως Πρόεδρος του ΣΕΣΜΕ Παντελής Παντελιάδης αναφέρθηκε στη συμβολή του λιανεμπορίου στην διακίνηση 

ασφαλών και υγιεινών προϊόντων, καθώς και στην ανάγκη κοινών ενεργειών από τις δύο πλευρές (ΣΕΣΜΕ και ΣΕΒΕΚ) 

για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τα αλλαντικά. Εξέφρασε επίσης την ευχή οι επιχειρήσεις του 

κλάδου να παραμείνουν σε ελληνικά χέρια. 

 

14 



 

 
Οι προσκεκλημένοι είχαν επίσης την ευκαιρία να «ξεναγηθούν» στη σύγχρονη βιομηχανία παραγωγής αλλαντικών 

και κρεατοσκευασμάτων από τον κ. Γεώργιο Παπαμικρούλη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της 

Επιστημονικής Επιτροπής του ΣΕΒΕΚ.  

Η εκδήλωση έκλεισε με την τιμητική βράβευση του επίτιμου Προέδρου του ΣΕΒΕΚ κ. Παναγιώτη Γ. Νίκα για τη συμβολή 

του στην ανάπτυξη του κλάδου της αλλαντοβιομηχανίας και την ανάδειξη των αλλαντικών σε επώνυμα ασφαλή και 

υγιεινά προϊόντα διατροφής. 

γ) Κατά την διάρκεια της περσινής Γενικής Συνέλευσης, ο ΣΕΒΕΚ τίμησε τους δύο καλούς και άξιους συναδέλφους, 

κ.κ. Παναγιώτη Παναγάκο και Χρήστο Δέρβο, απονέμοντάς τους τιμητικές πλακέτες ΄΄για να θυμούνται τη δράση 

τους΄΄, για την πολυετή, πολύτιμη, πολύπλευρη, συνεχή, συνεπή προσφορά τους στον κλάδο της 

αλλαντοβιομηχανίας. Επίσης η Γενική Συνέλευση ευχαρίστησε τον κ. Χρήστο Δέρβο για την επιπρόσθετη σημαντική 

προσφορά του μέσα από την παρουσία του και από την θέση του, υπηρετώντας επί χρόνια στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Συνδέσμου. 

5.14.  Εκπαίδευση – Κατάρτιση εργαζομένων 

Όπως ενημερώσαμε και την περσινή μας Γενική Συνέλευση, ο ΣΕΒΕΚ προχώρησε σε συμφωνία με το Κέντρο 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ (ΚΕΚ εθνικής εμβέλειας) για την υλοποίηση εκπαιδευτικού 

προγράμματος, διάρκειας 50 ωρών για τα στελέχη των επιχειρήσεων / μελών του που απασχολούν από 1 – 25 

εργαζόμενους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιούταν εντός του έτους 2004, με θεματολογία χρήσιμη στον 

τομέα μας (Marketing, HACCP κλπ.). 

Δυστυχώς, η ανταπόκριση των επιχειρήσεων – μελών δεν ήταν η αναμενόμενη με αποτέλεσμα το πρόγραμμα 

να μην υλοποιηθεί. 

      5.15.  Εργατική νομοθεσία 

Τον Ιούλιο του περασμένου χρόνου ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις και υπογράφηκε, σε συνεργασία με 

άλλες εργοδοτικές οργανώσεις, η διετής κλαδική Σ.Σ.Ε. 2004 – 2005, για τους όρους αμοιβής κι εργασίας των 

εργατοτεχνιτών εργατοτεχνιτριών αλλαντοβιομηχανίας όλης της χώρας. 

Την εν λόγω σύμβαση υπέγραψε για λογαριασμό του Συνδέσμου μας ο Πρόεδρος κ. Αλ. Υφαντής. 

Σε γενικές γραμμές, το περιεχόμενο της εν λόγω Σ.Σ.Ε. κινήθηκε στα πλαίσια των αυξήσεων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  

Μετά από την υπογραφή της, η εν λόγω Σ.Σ.Ε. κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη μας. 

5.16. Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα – Κοινοτική Νομοθεσία 

Παρακολουθήθηκε η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και δημοσιεύθηκαν στο ενημερωτικό μας δελτίο όσα 

νομικά κείμενα από αυτά κρίθηκαν ιδιαίτερης σημασίας. 

5.17. 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 2004, έκανε αισθητή την παρουσία του μέσα από συνέντευξή του στον ΄΄ΚΟΣΜΟ 

ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ΄΄ ενώ Δελτία Τύπου που εστάλησαν με αφορμή την σύνθεση του νέου Διοικητικού μας Συμβουλίου 

και την ημερίδα της 2/11/2004 φιλοξενήθηκαν στον έντυπο και περιοδικό τύπο.  

Παρακολουθούνται, συγκεντρώνονται και δημοσιεύονται στα ΄΄ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ΄΄, δημοσιεύματα και άρθρα των σημαντικότερων εφημερίδων (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΕΡΔΟΣ, 

ΒΗΜΑ κλπ.) σχετικά με τον κλάδο, ενώ παρεμβαίνουμε για την διόρθωση όσον από αυτών δυσφημούν τον κλάδο 

μας με ανακριβείς αναφορές. 

Μία τέτοια παρέμβαση έγινε προς τον Υπεύθυνο της εκπομπής ΄΄ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 ΣΤΙΣ 2.00΄΄ των Ραδιοτηλεοπτικών 

Επιχειρήσεων ΑΕ ANTENNA FM AE και ANT1 RADIO (26/3/2004) με αφορμή αναφορά ότι στα προϊόντα 

αλλαντοποιίας παρουσιάσθηκαν υπερβολικές αυξήσεις τιμών. Ζητήσαμε την επανόρθωση προς αποκατάσταση 

των πραγματικών γεγονότων. 

5.18.  Προσφορές 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. 
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           5.19.  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.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα από τα υπομνήματα / παρεμβάσεις τα οποία υπεβλήθησαν κατά το τελευταίο 

δωδεκάμηνο :  

▪ Προς την Δ/νση Τροφίμων του Γ.Χ.Κ. σχετικά με τους προβληματισμούς μας γύρω από την εφαρμογή της 

Οδηγίας 2001/101/ΕΚ (υπ΄ αριθμ. 312/12.3.2004) 

▪ Προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων με θέμα ΄΄Διακίνηση βιολογικών αλλαντικών΄΄ (υπ΄ αριθμ. 

329/26.3.2004) 

▪ Προς τις ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις ΑΕ ΑΝΤΕΝΝΑ FM και ANT1 RADIO αναφορικά με την επανόρθωση 

λανθασμένης αναφοράς για αυξήσεις των τιμών στα προϊόντα αλλαντοποιίας (υπ΄ αριθμ. 330/26.3.2004) 

▪ Προς τη Δ/νση Εφαρμογών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα την ΄΄Ενημερωτική εκστρατεία 

αλλαντικών και παρασκευασμάτων από βόειο κρέας΄΄ (υπ΄ αριθμ. 337/18.5.2004)  

▪ Προς τον τέως Πρόεδρο του ΕΦΕΤ κ. Ν. Κατσαρό με θέμα α) ΄΄Καταγραφή – Ενημέρωση των σημαντικότερων 

θεμάτων του κλάδου΄΄ (υπ΄ αριθμ. 339/21.5.2005) και β) ΄΄Προβλήματα που ανακύπτουν κατά  τους ελέγχους και τις 

επιθεωρήσεις επιχειρήσεων του κλάδου΄΄ (υπ΄αριθμ. 340/21.5.2004)   

      5.20. Διάφορα 

Εκτός από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, ο Σύνδεσμος 

έκανε και τις επόμενες κατά περίπτωση ενέργειες ή ενημερώσεις : 

▪ Ενημέρωση για την 5η έκδοση του Καταλόγου Εξαγωγέων 2004 του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 

(ΣΕΒΕ)  

▪ Ενημέρωση για τα νέα Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, του ΕΛΓΑ, του ΟΠΕ, του ΣΔΟΕ, της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών 

Ελλάδος, του ΙΝΚΑ 

▪ Ενημέρωση για εξαγωγές κρέατος και ζωικών προϊόντων στον Καναδά και στα Κράτη – Μέλη της Mercosur 

▪ Υπενθύμιση της υποχρέωσης των εταιρειών να συμμετέχουν στο σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών (Ν. 

2939/2001) 

▪ Ενημέρωση για τη νέα κωδικοποιημένη έκδοση του Κ.Τ.Π.  

▪ Ενημέρωση για τον ανεφοδιασμό της αγοράς κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 

▪ Ενημέρωση για το πακέτο των τριών νέων κανονισμών (852, 853 και 854/2004 L 157/30.4.2004) και της οδηγίας 

2004/41 (L 157/30.4.2004) για την υγιεινή των τροφίμων 

▪ Ενημέρωση για τις αναλύσεις και εργασίες που πραγματοποιεί το Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και 

Ανάλυσης Διοξινών (ΕΦΑΜΑΔ) 

▪ Ενημέρωση για το σχέδιο Κανονισμού της Ε.Ε. αναφορικά με την καθιέρωση μέγιστων αποδεκτών ορίων για 

τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH) βενζο(α)πυρένιο, σε ορισμένα τρόφιμα μεταξύ των 

οποίων το καπνιστό κρέας και τα προϊόντα του (smoked meat & smoked meat products) σε 5,0 mg/kg 

▪ Κοινοποίηση της υπ΄ αριμ. 309975/1.12.2004 επιστολής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα 

΄΄μέτρα για την υγιεινή και την ποιότητα των προσφερομένων στην αγορά σφαγίων και τη σωστή επισήμανσή 

τους΄΄ 
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      5.21.  Συνεδριάσεις Δ.Σ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη διάρκεια του έτους 2004, συνήλθε σε 7 Συνεδριάσεις και ασχολήθηκε με τα 

εξής θέματα :  

ΑΑ//ΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  

1  18/2 

1. Προγραμματισμός ετήσιας Γ.Σ. 

2. Προγραμματισμός δράσεως έτους 2004 

3. Συμμετοχή ΣΕΒΕΚ στα προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης ΄΄ΛΑΕΚ 2004΄΄ 

4. Διάφορα 

  

 2 31/3 
1.     Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του ΣΕΒΕΚ  

 

3  28/4 

 

   1.    Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του ΣΕΒΕΚ 

   2.    Εκροσώπηση του ΣΕΒΕΚ στις Τράπεζες 

   3.    Προγραμματισμός δράσεως έτους 2004 

  4.     Διάφορα 

4  13/5 

1. Φυσιογνωμία Συνδέσμου. Πρόταση Τροποποίησης 

Καταστατικού. Κριτήρια και προϋποθέσεις εγγραφής νέων 

μελών. Εξωστρέφεια του ΣΕΒΕΚ. Ορισμός ύψους 

συνδρομών  

2. Εξέλιξη θέματος QUID. Χειρισμός του σε σχέση με τον ΕΦΕΤ 

και το Γ.Χ.Κ.  

3. Διάφορα 

      3.1. Ενημέρωση από την συνεδρίαση της ΣΕΤΕ  

      3.2. Προγραμματισμός ημερίδας για την Ποιότητα 

      3.3. Πρόγραμμα προβολής ενημέρωσης των αλλαντικών  

5  06/7 

1. Εκκρεμή θέματα 

2. Ενημέρωση από την συνεδρίαση της ΣΕΤΕ 

3.  Διερεύνηση κλαδικής διαφήμισης. Χρήση κοινού σήματος  

μέλους 

   4. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα την Ποιότητα 

   5. Διάφορα 

     5.1. Οδηγός καταναλωτών της Greenpeace    

6  12/10 

1.  Ενημέρωση για την προετοιμασία εκδήλωσης του ΣΕΒΕΚ 

της 2/11/2004  

2.   Αναπροσαρμογή τιμών πρώτων υλών 

3.   Συνδρομές – Επαφές για εγγραφή νέων μελών 

4.   Διάφορα    

  

7  11/11 

1.   Απολογισμός εκδήλωσης της 2/11/2004 

2. Συνεργασία με Σύνδεσμο Αλλαντοποιών Β. Ελλάδος 

3. Τροποποίηση νομοθεσίας για την απαγόρευση διάθεσης 

αλλαντικών στα σχολικά κυλικεία 

4. Ενημέρωση από την σύσκεψη της ΣΕΤΕ 

5. Διάφορα 
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[ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ] 
Με την βοήθεια και τυχόν υποδείξεις όλων των εκπροσώπων των επιχειρήσεων – μελών του, ο ΣΕΒΕΚ θα επιδιώξει και 

κατά το τρέχον έτος 2005 να παρακολουθήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο τα σύνθετα και ποικιλόμορφα θέματα 

του κλάδου που κατά καιρούς είναι σε εξέλιξη και στην επικαιρότητα. 

Συγκεκριμένα, οι βασικοί άξονες δράσης του ΣΕΒΕΚ κατά το τρέχον έτος, θα είναι οι ακόλουθοι : 

▪ Συνεργασία και επαφές με Πολιτικούς και Υπηρεσιακούς παράγοντες των συναρμόδιων αρχών (ΕΦΕΤ, Γ.Χ.Κ., 

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κλπ.) 

▪ Εξέλιξη θέματος QUID. Εφαρμογή στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα 

▪ Προώθηση έγκρισης και έκδοσης του Κλαδικού Οδηγού Υγιεινής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις του τομέα μας 

▪ Έκδοση εκλαϊκευμένου Οδηγού Υγιεινής Πρακτικής για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις του τομέα μας 

▪ Τροποποίηση των αντιφάσεων του Κ.Τ.Π.  - Κατηγοριοποίηση προϊόντων 

▪ Προώθηση θέματος αλλαγής στον τρόπο αδειοδότησης και κωδικών αναγνώρισης από το Υπ. Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων 

▪ Τροποποίηση νομοθεσίας για την απαγόρευση διάθεσης αλλαντικών στα σχολικά κυλικεία 

▪ Ιχνηλασιμότητα και εφαρμογή της στα προϊόντα του κλάδου 

▪ Προσέλκυση νέων μελών στον ΣΕΒΕΚ 

▪ Διερεύνηση πιθανής κλαδικής διαφήμισης και προγράμματος ενημέρωσης και προώθησης προϊόντων 

κρέατος 

▪ Σύνταξη εγχειριδίου διαχείρισης κρίσεων 

▪ Υποστήριξη και συνέχιση του έργου της Σ.Ε.Τ.Ε., μέσα από τον προγραμματισμό και τους στόχους που κάθε 

φορά θέτει 

▪ Συνεργασία με Προμηθευτές του κλάδου 

▪ Συναντήσεις, επαφές 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, 

διοργάνωση κλαδικής έκθεσης κλπ.) 

▪ Διοργάνωση ανοικτών ημερίδων για επίκαιρα θέματα  

▪ Ανοικτές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα μέλη μας, ώστε να θέτουν κάθε πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν 

▪ Δημιουργία ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο για τον Σ.Ε.Β.Ε.Κ. και την Σ.Ε.Τ.Ε. 

▪ Παρακολούθηση της υπό αναθεώρηση νομοθεσίας της Ε.Ε. 

▪ Παρακολούθηση διεργασιών συγκρότησης Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος 

▪ Μελέτη και τροποποίηση της Αγορανομικής νομοθεσίας (Α.Δ. 14/89) 
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