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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 της Γενικής Συνέλευσης 

▪ Εκλογή Προέδρου Συνέλευσης 

▪ Χαιρετισμός Προέδρου Συνέλευσης 

 

2.    Ομιλία Προέδρου Δ.Σ. κ. Αλ. Υφαντή 

▪ Απολογισμός δράσης και έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού 

Συμβουλίου έτους 2005 

  

3.    Ομιλία Ταμία κ. Χρ. Καρκαλιά 

▪ Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός για την οικονομική χρήση έτους 2005 

▪ Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 

 

4.     Παρατηρήσεις μελών για τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό έτους 2005 

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 2006 

9.   Παρατηρήσεις μελών επί του προτεινόμενου προϋπολογισμού 2006 και 

έγκρισή του 

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

11. Θέματα που θα τεθούν από τα μέλη. Ανταλλαγή απόψεων. Πορίσματα 
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1.        Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2005. 

2.  Οικονομικός Απολογισμός έτους 2005 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε 

ευθύνη. 

3. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2006. 

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

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

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. 2006 • ΔΡΑΣΕΙΣ 2005 - 2006   
                                                                                                

 

3 

Πρόλογος ……………………………………………………………………………... 4                       

Γενικά στοιχεία γύρω από τον Σύνδεσμο 

▪ Προφίλ .……………………………………………………………………… 5 

▪ Σκοποί ………………………………………………………..………………. 5 

▪ Νέο Λογότυπο ……………………………………………………………… 5 - 6  

Οργανωτική δομή – Πρόσωπα του ΣΕΒΕΚ 

▪ Γενική Συνέλευση ……………………………………………………………. 6 

▪ Διοίκηση ……………………………………………………………………… 6 

▪ Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων – ΣΕΤΕ ………. 6 - 7 

▪ Εσωτερικές Επιτροπές – Ομάδες Εργασίας ……………………………. 7 

▪ Γραμματεία …………………………………………………………………… 7 

▪ Διοικητικός Σύμβουλος …………………………………………………….. 7 

▪ Τεχνικοί – Επιστημονικοί Σύμβουλοι ……………………………………… 7 

▪ Νομικοί Σύμβουλοι.. ………………………………………………………… 7  

Μέλη - Υπηρεσίες 

▪ Μέλη …………………………………………………………………………… 8 

▪ Ενθάρρυνση συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ……. 8   

▪ Ενημέρωση – Πληροφόρηση …………………………………………….. 8 - 9  

Συνεργασίες - Επαφές 

▪ Συνεργασίες ………………………………………………………………….. 9   

▪ Επαφές …………………………………………………………………………10   

Δραστηριότητες 

▪ Οδηγία 2001/101/ΕΚ για την επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση 

              Τροφίμων (QUID) …………………………………………………….……… 11 

▪ Έγκριση του Κλαδικού Οδηγού Ορθής  Υγιεινής Πρακτικής ………… 11   

▪ Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ……………… ……………………………….. 11 - 15        

▪ Τροποποίηση Κ.Τ.Π. ……………….………………………………………… 15 

▪ Διάθεση προϊόντων με βάση το κρέας από τα κρεοπωλεία ..………. 15 - 16  

▪ Έλεγχοι εφαρμογής HACCP ………..……………………………………… 16  

▪ Κωδικοί αριθμοί έγκρισης εγκαταστάσεων. Έλεγχοι για κυκλοφορία  

               μη αναγνωρισμένων προϊόντων ……….………………………………… 16 

▪ Ανακοινώσεις επί των πραγματοποιηθέντων ελέγχων και επιθεωρήσεων 

              Επιχειρήσεων του κλάδου …………………………………………………… 17 

▪ Κωδικοποίηση Α.Δ. 14/1989 ……………….……………………………….. 17 

▪ Εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών ……………………………. 18 - 19 

▪ Τήρηση κανόνων ενιαίας παρουσίασης ..……………………………….  20  

▪ Νιτρώδη – Νιτρικά άλατα ……………………………………………………. 20   

▪ Ιχνηλασιμότητα  ……………………..………………………………………... 20 

▪ Σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών …………………………………… 20 

▪ Εκπαίδευση προσωπικού για υγιεινή και ασφάλεια ……………………  20 

▪ Συγκρότηση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος ………………… 21 

▪ Τροποποίηση νομοθεσίας για την απαγόρευση διάθεσης  

              αλλαντικών στα σχολικά κυλικεία ……………….……………………….…. 21   

▪ Εκθέσεις – Ημερίδες – Εκδηλώσεις ……………………………………….… 21 

▪ Νόμοι – Προεδρικά Διατάγματα – Κοινοτική Νομοθεσία …………….… 21 

▪ Επαφές με τον Τύπο …………………………………………………………... 21   

▪ Προσφορές σούπερ μάρκετ …………………………………………….….. 21 

▪ Υπομνήματα – Παρεμβάσεις …………………………………………….….. 21 - 22 

▪ Διάφορα …………………………………………………………………….….. 22   

▪ Συνεδριάσεις Δ.Σ.  ………………………………………………………….….. 23   

▪ Εκκρεμή θέματα – Προοπτικές ………………………………………………. 24  

Οικονομικός Απολογισμός έτους 2005 ………………………………………….…. 25 - 26   

Προϋπολογισμός έτους 2006 ………………………………………………………… 27    

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                      
 

4 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και κατά το προηγούμενο έτος 2005, ο ΣΕΒΕΚ χειρίστηκε με τη δέουσα προσοχή, 

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

προσφορότερες λύσεις στα βασικά μας προβλήματα.  

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

αμέλεια και αναβλητικότητα των υπηρεσιών, καθυστέρησε την προώθηση των θέσεών 

μας. 

Γι΄ αυτό επιμείναμε και θα επιμείνουμε στο μέλλον και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα 

πετύχουμε την προώθηση των θέσεών μας, πάντα με την βοήθεια των μελών μας. 

Στην παρούσα έκδοση ΄΄Δράσεις 2005 – 2006΄΄, περιγράφεται με κάποια συντομία η 

συνολική δραστηριότητα του ΣΕΒΕΚ κατά την παρελθούσα χρήση, ανάμεσα στις 

Συνελεύσεις των ετών 2005 και 2006, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι βασικές αρχές 

και οι θέσεις του ΣΕΒΕΚ που πρέπει να διέπουν τις προσπάθειές μας τους επόμενους 

μήνες.  

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

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

περίοδο ανάμεσα στις Γενικές Συνελεύσεις του 2005 και του 2006. 

Παράλληλα προορίζεται για οποιοδήποτε τρίτο όταν χρειάζεται να ανατρέξει στο έργο 

και την αποστολή του ΣΕΒΕΚ, τις δραστηριότητες της χρονιάς ή τις συγκεκριμένες 

ενέργειές της για ειδικά θέματα. 
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ΠΡΟΦΙΛ 

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. 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΕΒΕΚ  

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 

διισταμένες απόψεις για τα κοινά προβλήματα. O ΣEBΕΚ επιδιώκει τη σύγκλιση 

απόψεων και την υιοθέτηση συναινετικών λύσεων. Προάγει το διάλογο, και όχι την 

αντιπαράθεση.    

ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΕΒΕΚ 

Συμπληρώθηκαν 29 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 στην επαγγελματική μας Οργάνωση, τον 

ΣΕΒΕΚ. Νέα μέλη εγγράφονται, με νέες κατηγορίες προϊόντων (εκτός από αλλαντικά,      

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΓΥΡΩ ΑΠΟ 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 

ΔΟΜΗ  
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ΤΟΥ ΣΕΒΕΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, επιμελήθηκαν το 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 (μπούτι) κρέατος. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΕΒΕΚ και 

συγκροτείται από τα μέλη της Ένωσης.  Μία ψήφος από κάθε μέλος. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Η Διοίκηση του ΣΕΒΕΚ αποτελείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται 

κάθε τρία χρόνια από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές και ορίζει τη 

διαμόρφωση της πολιτικής που πρέπει να ακολουθείται για την πραγματοποίηση των 

σκοπών του ΣΕΒΕΚ και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων – μελών 

του.  Έχει ως καθήκοντα και αρμοδιότητες να εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης, να επιλαμβάνεται και να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τον 

Σύνδεσμο. Επίσης συγκροτεί επιτροπές, συμβουλευτικές ομάδες και ομάδες εργασίας 

οι οποίες ορίζονται για να ερευνούν ειδικά θέματα.  

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 

Α΄ Αντιπρόεδρος Δομαζάκης Εμμανουήλ  

Γεν. Γραμματέας Μπακιρλή Δέσποινα 

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Παπαμικρούλης Γεώργιος 

Ταμίας Καρκαλιάς Χρήστος  

Αναπλ. Ταμίας Γιατράκος Γεώργιος 

Μέλος Ευαγγελόπουλος Βασίλειος 
 

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

τους συναδέλφους, προσφερθείσες εξαιρετικές υπηρεσίες του κ. Παναγιώτη Νίκα 

προς τον Σύνδεσμο και γενικότερα την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του στον 

κλάδο της αλλαντοβιομηχανίας, αποφάσισε ομόφωνα την ανακήρυξή του ως επίτιμο 

Πρόεδρο του ΣΕΒΕΚ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ - ΣΕΤΕ  

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.   
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▪ 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.  

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 2005 συγκλήθηκε 4 φορές και ασχολήθηκε με 

επίκαιρα θέματα του τομέα μας. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΒΕΚ 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εξειδικευμένα στελέχη των επιχειρήσεων του 

κλάδου, απαρτίζουν ειδικές ομάδες εργασίας για κάθε γενικό ή συγκεκριμένο θέμα 

που πιθανόν προκύψει γύρω από :  

▪ Διαφήμιση – Προώθηση : Επιτροπή Marketing (κ.κ. Ν. Γιατράκος – ΥΦΑΝΤΗΣ 

ΑΒΕΕ, Θ. Αντωνόπουλος – CRETA FARM SA, Γ. Σακαλής - Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ)  

▪ Εργατικά – Φορολογικά κος Χ. Λιάπης (CRETA FARM SA) 

▪ Θέματα ΕΦΕΤ : Επιστημονική Επιτροπή (κ.κ. Γ. Αλυσανδράτος – ΥΦΑΝΤΗΣ 

ΑΒΕΕ, Ι. Δαλέζιος – CRETA FARM SA, Λ. Τσιαπάρας – Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ).   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Η πρωτοκόλληση, παρακολούθηση και διακίνηση των εισερχομένων και 

εξερχόμενων εγγράφων καθώς και η τήρηση των σχετικών αρχείων, η 

παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, η προετοιμασία των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών, της Ετήσιας Συνέλευσης 

και των διαδικασιών της,  η δημοσιοποίηση των θέσεων του ΣΕΒΕΚ, η 

πραγματοποίηση εκδηλώσεων, η αποστολή των τακτικών και εκτάκτων εγκυκλίων 

καθώς και η παρακολούθηση και είσπραξη συνδρομών των μελών, διεκπεραιώνεται 

υποδειγματικά από την κα Αικ. Στασινοπούλου επί πολλά χρόνια έμπειρο στέλεχος 

του Συνδέσμου μας. 

Επίσης, κάθε τηλεφωνική επικοινωνία των μελών, τρίτων κλπ. διευθετείται με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, άμεσα και αποτελεσματικά. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

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. 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
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. 

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Νομικοί Σύμβουλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Σύνδεσμο, όποτε προκύπτει 

ανάγκη, με συνεργασία ανάθεσης έργου.           
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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.  

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
Η επιδίωξη ενθάρρυνσης των εταιρειών / μελών για συμμετοχή στις αποφάσεις, 

συνεχίσθηκε την περίοδο 2005 – 2006. 

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.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 
Πρωταρχικό στόχο του ΣΕΒΕΚ και για το έτος 2005 απετέλεσε η διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου επικοινωνίας με τα μέλη του και η επίλυση προβλημάτων που αυτά 

αντιμετωπίζουν. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα σύστημα 

πληροφόρησης και ενημέρωσης των επιχειρήσεων – μελών του, παρέχοντας έγκαιρη 

και έγκυρη πληροφόρηση. Παράλληλα, παρέχεται ολοκληρωμένη τεκμηρίωση και 

υποστήριξη των αιτημάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις – μέλη του. 

Συνεχίζοντας τις προσπάθειες στενότερης επικοινωνίας και συντονισμού των μελών 

του και έχοντας στην διάθεσή του νέα εργαλεία, όπως το ενημερωτικό Newsletter το 

οποίο καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια, στην προσπάθειά του να ενεργοποιήσει και 

να δραστηριοποιήσει, κατά το δυνατόν, όλα τα μέλη του για τα κοινού ενδιαφέροντα 

θέματα, ο ΣΕΒΕΚ κατάφερε να διασφαλίσει την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση και 

διεκπεραίωση των αιτημάτων των Μελών του, αλλά και την πληροφόρησή τους σε 

θέματα που τα αφορούν.  

Ειδικότερα :  

▪ Newsletter ΄΄ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΡΕΑΤΟΣ΄΄ 

Συνεχίσθηκε η τακτική επικοινωνία και ενημέρωση των Μελών, μέσω του ενημερωτικού 

Newsletter ΄΄ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ΄΄.  

Αποδέκτες της έκδοσης είναι αποκλειστικά τα μέλη του ΣΕΒΕΚ ενώ η αποστολή, για 

μεγαλύτερη ταχύτητα και χαμηλότερο κόστος, γίνεται κατά κανόνα ηλεκτρονικά (με e-

mail). Από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2005, απεστάλησαν συνολικά 15 

τεύχη, καλύπτοντας ύλη 55 σελίδων με ειδήσεις και πληροφορίες που ενδιαφέρουν 

άμεσα τα μέλη μας.  

▪ Newsletter ΄΄ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΡΕΑΤΟΣ΄΄ Δ.Σ. 

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 2005 κυκλοφόρησαν 36 τεύχη καλύπτοντας ύλη 88 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.  
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▪ 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. 

▪ 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.  

Για το σοβαρό θέμα εφαρμογής του QUID, πραγματοποιήθηκε ειδική ενημέρωση 

όλων των μελών μας, στις 2/6/2005, με την ευκαιρία της Γενικής μας Συνέλευσης. 

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 που τίθεται. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΒΕΚ 

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.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                      
 

10 

 

 

ΕΠΑΦΕΣ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, 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. Ι. Βλέμμα, στις 

7/7/2005, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα.            
Από πλευράς ΣΕΒΕΚ συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Αλ. Υφαντής, ο Αντιπρόεδρος κ. Εμ. 

Δομαζάκης, 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. Βλέμμα τα θερμά συγχαρητήρια και τις ευχές μας 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. 

Στην συνάντηση, πέραν των άλλων, ζητήθηκε η ανάγκη προσεκτικότερων χειρισμών 

από όλους τους εμπλεκόμενους στην διατροφική αλυσίδα αλλά και από τα στελέχη 

των ελεγκτικών μηχανισμών.  

Αποφασίσθηκε η στενότερη και συστηματική συνεργασία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ι 

Ελέγχου Επιχειρήσεων του ΕΦΕΤ, υπό την κτηνίατρο κα Δ. Παντελεάκη, με τον ΣΕΒΕΚ και 

το Επιστημονικό του όργανο, την ΣΕΤΕ, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων, 

των δυσλειτουργιών και των σημείων της ισχύουσας νομοθεσίας τα οποία θα πρέπει 

να αλλάξουν. 

Στόχος θα είναι η εισήγηση για συγκεκριμένες νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις οι 

οποίες θα βελτιώσουν την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα επεξεργασίας κρέατος 

και κρεατοσκευασμάτων. 

Αναφερόμενος σε μεμονωμένο δημοσίευμα (εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ) το οποίο 

έκανε λόγο για χρήση από την αλλαντοποιία δέρματος χοίρου, μηχανικά 

διαχωρισμένου κρέατος, λαιμού γαλοπούλας κλπ. ο ΕΦΕΤ, έθεσε θέμα τιμής πώλησης 

των ΄΄υποδεέστερων΄΄ αυτών κατηγοριών.  

Απαντώντας το Προεδρείο του ΣΕΒΕΚ ανέφερε ότι έχει γίνει επεξεργασία πρότασης για 

νέα κατηγοριοποίηση των ποιοτήτων των αλλαντικών που διατίθενται στο εμπόριο, 

την οποία μπορεί η πολιτεία να συζητήσει και εφαρμόσει. 

Επίσης, με την ευκαιρία της συνάντησης, κατατέθηκε στον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ 

υπόμνημα στο οποία καταγράφονταν τα εκκρεμή θέματα του κλάδου.  
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Παρά το γεγονός ότι πέρασε μία δύσκολη χρονιά, ο Σύνδεσμος λειτούργησε 

ικανοποιητικά, ανταποκρινόμενος στο ρόλο του. 

Τα μέλη του είχαν την δέουσα ενημέρωση για κάθε κλαδικό θέμα ενώ υπήρξαν  και οι 

ανά περίπτωση απαραίτητες παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους κρατικούς και 

ελεγκτικούς φορείς. 

Αναμένεται μία επίσης δύσκολη περίοδος, μέχρι τον Οκτώβριο του 2006, κυρίως 

λόγω των επικείμενων δημοτικών – νομαρχιακών εκλογών, οι οποίες θα επηρεάσουν 

την στάση των υπηρεσιών των μεγάλων νομαρχιών (Αθήνας – Πειραιά – Θεσ/νίκης). 

Συγκεκριμένα σημειώθηκαν οι εξής ενέργειες :  

ΟΔΗΓΙΑ 2001/101/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ (QUID) 

Συνεχίσθηκε καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους η παρακολούθηση και η αποστολή 

χρήσιμης πληροφόρησης προς τα μέλη μας για την σωστή εφαρμογή της Οδηγίας 

2001/101/ΕΚ ΄΄για την υποχρέωση αναγραφής της ακριβούς σύνθεσης του 

περιεχομένου των αλλαντικών και των προϊόντων με βάση το κρέας΄΄ QUID, η οποία 

είναι υποχρεωτική από 1/7/2003. Βασικό στόχο αποτελεί η τήρηση κοινής γραμμής σε 

λογικά και ελεγχόμενα επίπεδα από όλα τα μέλη μας. 

Ο  ΣΕΒΕΚ εξακολουθεί να πιστεύει ότι η δίκαιη, ισότιμη και διαφανής εφαρμογή του 

QUID προϋποθέτει : 

α) σαφή κατευθυντήρια περιγραφή από τον ΕΦΕΤ, του τρόπου υπολογισμού του 

δηλούμενου ποσοστού κρέατος 

β)  σαφή και αξιόπιστη διαδικασία επιβεβαίωσης αυτού του ποσοστού και  

γ) αναθεώρηση ορισμένων άρθρων του Κ.Τ.Π. έτσι ώστε να μην έρχεται σε αντίφαση 

με την εφαρμογή του QUID. 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΟΡΘΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

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, 

έχει υποβληθεί από τον Οκτώβριο του 2002 στις Υπηρεσίες του ΕΦΕΤ  και αναμένεται 

η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισής του.  

Ο ΣΕΒΕΚ, με την ευκαιρία κάθε συνάντησής του με τον ΕΦΕΤ, επανέφερε το θέμα 

ζητώντας την επίσπευση έκδοσης του Οδηγού Υγιεινής.  

Μετά την ανάπτυξη και ψήφιση του ΄΄πακέτου υγιεινής΄΄ στο οποίο περιλαμβάνονται 

οι Κανονισμοί 852/04, 853/04, 854/04 και 882/04 (βλέπε επόμενο θέμα), η δομή και τα 

κείμενα των νέων Οδηγών Υγιεινής τίθενται πλέον σε νέα βάση, γεγονός το οποίο θα 

καθυστερήσει λίγο την έγκριση και του δικού μας Οδηγού. 

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Με την υπ΄ αριθμ. 42451/29.12.2005 εγκύκλιο του ΕΦΕΤ, κοινοποιήθηκε η νέα 

νομοθεσία για τα τρόφιμα, την οποία γνωρίσαμε σε όλα τα μέλη μας. 

Εδώ και μερικά χρόνια η Ε.Ε. εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της νομοθεσίας των 

τροφίμων στην Ε.Ε. Η αναμόρφωση αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη και ψήφιση του 

΄΄πακέτου υγιεινής΄΄, το οποίο περιλαμβάνει τους νέους κανονισμούς για τον έλεγχο 

των τροφίμων και των ζωοτροφών. Ο κύριος στόχος των νέων αυτών κειμένων είναι 

να βελτιστοποιήσει την προστασία της δημόσιας υγείας με βελτίωση και 

εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας. 

Η νέα  Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περιλαμβάνει τους εξής κανονισμούς :  

▪ Το Γενικό Κανονισμό 178/2002/ΕΚ, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή από 

1/1/2005. 

▪ Τον Κανονισμό 852/2004/ΕΚ για την υγιεινή των Τροφίμων, ο οποίος τέθηκε σε 

εφαρμογή από 1/1/2006. 

▪ Τον Κανονισμό 853/2004/ΕΚ για την υγιεινή των Τροφίμων ζωικής  
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              προέλευσης, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από 1/1/2006. 

▪ Τον Κανονισμό 854/2004/ΕΚ για την οργάνωση επισήμων ελέγχων για 

τρόφιμα ζωικής προέλευσης (του Κανονισμού 853/2004), ο οποίος τέθηκε σε 

εφαρμογή από 1/1/2006. 

▪ Τον Κανονισμό 882/2004/ΕΚ για τον Επίσημο Έλεγχο των Τροφίμων & 

Ζωοτροφών, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από 1/1/2006.                       

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 

Ο κανονισμός 178/2002 καθορίζει τις γενικές αρχές της νομοθεσίας τροφίμων, 

καθιερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) και καθορίζει τις 

διαδικασίες όσον αφορά την ασφάλεια τροφίμων.  Ο βασικός στόχος είναι να 

προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και τα συμφέροντα των καταναλωτών σε σχέση με 

τα τρόφιμα. Μεταξύ άλλων ο Κανονισμός αυτός εισάγει την υποχρέωση για την 

ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης ολόκληρης της τροφικής 

αλυσίδας, με ταυτόχρονη δυνατότητα άμεσης επέμβασης και λήψης διορθωτικών 

μέτρων σε περίπτωση προβλήματος, εισάγοντας την ιχνηλασιμότητα (traceability), τη 

δυνατότητα δηλαδή ανεύρεσης - ανάκλησης σημαντικών πληροφοριών για κάθε 

στάδιο του κύκλου ζωής του τροφίμου, με τη βοήθεια του πλήρους ιστορικού του. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 

Ο κανονισμός 852/2004 που αφορά την υγιεινή τροφίμων, εφαρμόζεται σε όλες τις 

επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, χειρίζονται ή πωλούν τρόφιμα και περιγράφει τους 

κανόνες υγιεινής οι οποίοι απαιτούνται για την παραγωγή και διάθεση ασφαλών 

τροφίμων. Ο Κανονισμός 852/2004 καταργεί και αντικαθιστά την Οδηγία 93/43 (ΕΟΚ). 

Βασικά σημεία του κανονισμού είναι η άποψη “από τη φάρμα στο τραπέζι ”, η 

εφαρμογή συστήματος που βασίζεται στις αρχές HACCP, η εγγραφή επιχειρήσεων 

τροφίμων σε μητρώα, η έκδοση οδηγών ορθής πρακτικής. Το άρθρο 5 κανονισμού, 

θέτει διάκριση των επιχειρήσεων ως προς τη δυναμικότητα και την επικινδυνότητα και 

προβλέπεται η ευκαμψία στην απαίτηση για τήρηση διαδικασιών βάσει των αρχών 

HACCP ειδικά για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο υπεύθυνος επιχείρησης 

τροφίμων φέρει την πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων και είναι 

υποχρεωμένος να ενημερώνει τις αρχές. Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τη συμμόρφωση 

με τη νομοθεσία.   

Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και 

διανομής τροφίμων και στις εξαγωγές, με την επιφύλαξη ειδικότερων απαιτήσεων 

σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων. 

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται : 

α) στην πρωτογενή παραγωγή τροφίμων για ιδιωτική οικιακή χρήση 

β) στην οικιακή παρασκευή , χειρισμό ή αποθήκευση τροφίμων για ιδιωτική οικιακή 

κατανάλωση 

γ) στην άμεση προμήθεια από τον παραγωγό μικρών ποσοτήτων πρωτογενών 

προϊόντων στον τελικό 

καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν 

άμεσα τον τελικό καταναλωτή 

δ) στα κέντρα συλλογής και βυρσοδεψεία τα οποία εμπίπτουν στον ορισμό της 

επιχείρησης τροφίμων αποκλειστικά και μόνον διότι χειρίζονται πρώτη ύλη για την 

παραγωγή ζελατίνης ή κολλαγόνου . 

Τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου, πρέπει να θεσπίσουν κανόνες που 

διέπουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στον κανονισμό και οι οποίοι 

διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του κανονισμού. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 853/2004 

Ο κανονισμός 853/2004 προβλέπει εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή επιχειρήσεις 

χειρισμού, προπαρασκευής ή παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης και επίσης 

σήμανση καταλληλότητας και αναγνώρισης των προϊόντων. 
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Θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων όσον 

αφορά την υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης. Οι κανόνες αυτοί 

συμπληρώνουν τους κανόνες του κανονισμού 852/2004. Εφαρμόζονται στα μη 

μεταποιημένα και στα μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

Εκτός εάν προβλέπεται ρητώς το αντίθετο, ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα 

τρόφιμα που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα 

προϊόντα ζωικής προέλευσης. 

Εντούτοις, τα μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για 

την προετοιμασία των τροφίμων αυτών πρέπει να λαμβάνονται και να υφίστανται 

μεταχείριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αυτού. 

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην πρωτογενή παραγωγή τροφίμων για ιδιωτική 

οικιακή χρήση, στην οικιακή παρασκευή, τον χειρισμό ή την αποθήκευση τροφίμων 

για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση, στην άμεση προμήθεια, από τον παραγωγό, 

μικρών ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά 

καταστήματα λιανικής πώλησης που εφοδιάζουν απευθείας τον τελικό καταναλωτή, 

στην άμεση προμήθεια, από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά. 

καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν το κρέας αυτό στον τελικό 

καταναλωτή ως νωπό κρέας, μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών και 

λαγομόρφων που σφάζονται στο αγρόκτημα και στους κυνηγούς που 

προμηθεύουν μικρές ποσότητες αγρίων θηραμάτων ή κρέατος αγρίων θηραμάτων 

απευθείας στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που 

εφοδιάζουν απευθείας τον τελικό καταναλωτή. 

Μεταξύ των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων τροφίμων είναι η καταχώρηση και 

έγκριση εγκαταστάσεων (άρθρο 4): Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων διαθέτουν 

στην αγορά προϊόντα ζωικής προέλευσης που έχουν παραχθεί στην Κοινότητα, 

μόνον εφόσον τα προϊόντα αυτά έχουν παρασκευασθεί και υποστεί χειρισμούς 

αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 

852/2004 και των Παραρτημάτων του Κανονισμού 853/2004 τις οποίες η αρμόδια 

αρχή έχει καταχωρίσει και εγκρίνει.  

Το άρθρο 5 (Σήμανση καταλληλότητας και αναγνώρισης) προβλέπει οι υπεύθυνοι 

επιχειρήσεων τροφίμων διαθέτουν στην αγορά προϊόντα ζωικής προέλευσης τα 

οποία διακινούνται σε εγκατάσταση η οποία υπόκειται σε έγκριση εάν φέρουν σήμα 

καταλληλότητας που επιτίθεται σύμφωνα µ ε τον κανονισμό 854/2004 ή 

αναγνωριστικό σήμα το οποίο επιτίθεται σύμφωνα µε το Παράρτημα ΙΙ , Τμήμα Ι του 

κανονισμού. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 854/2004 

Ο κανονισμός 854/2004 ορίζει τους ειδικούς κανόνες για την οργάνωση των 

επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Εφαρμόζεται μόνον σε 

δραστηριότητες και πρόσωπα έναντι των οποίων εφαρμόζεται ο κανονισμός 

853/2004. Η διενέργεια επίσημων ελέγχων σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό δεν θίγει 

την πρωταρχική νομική ευθύνη των επιχειρήσεων τροφίμων για τη διασφάλιση της 

ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζεται στον κανονισμό 178/2002 και οποιαδήποτε 

αστική ή ποινική ευθύνη προκύπτει από την παράβαση των υποχρεώσεών τους. 

Στο Κεφάλαιο ΙΙ, άρθρο 3 προβλέπονται τα της έγκρισης των εγκαταστάσεων και 

συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 αναφέρεται “Η αρμόδια αρχή χορηγεί σε κάθε 

εγκεκριμένη εγκατάσταση, καθώς και στις εγκαταστάσεις με υπό όρους έγκριση, 

αριθμό έγκρισης, στον οποίο δυνατόν να προστίθενται κωδικοί που δηλώνουν τους 

τύπους των παρασκευαζόμενων προϊόντων ζωικής προέλευσης. Για τις αγορές 

χονδρικής πώλησης, ο αριθμός έγκρισης είναι δυνατόν να συμπληρώνεται από 

δευτερεύοντες αριθμούς που δηλώνουν τις μονάδες ή ομίλους μονάδων πώλησης ή 

βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης ”.            
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Το άρθρο 4 αναφέρεται στις γενικές αρχές για επισήμους ελέγχους όσον αφορά όλα 

τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού. Η αρμόδια αρχή διενεργεί επισήμους ελέγχους για να εξακριβώσει αν οι 

επιχειρήσεις τροφίμων συμμορφώνονται µε τις απαιτήσεις των κανονισμών 852/2004, 

853/2004 και 1774/2002 (υποπροϊόντα ). 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 882/2004 

Ο κανονισμός 882/2004 θεσπίζει γενικούς κανόνες για τη διεξαγωγή επισήμων ελέγχων 

για να εξακριβώνεται η συμμόρφωση προς τους κανόνες που έχουν ως στόχο, ιδίως : 

α)  την πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση σε αποδεκτό επίπεδο, των κινδύνων για τον 

άνθρωπο και τα ζώα, είτε άμεσα είτε μέσω του περιβάλλοντος, 

β)  τη διασφάλιση θεμιτών πρακτικών κατά το εμπόριο ζωοτροφών και τροφίμων και 

την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της 

επισήμανσης των ζωοτροφών και των τροφίμων και άλλων μορφών ενημέρωσης 

των καταναλωτών. 

Οι επίσημοι έλεγχοι ορίζονται ως «κάθε μορφή ελέγχου που πραγματοποιεί η αρμόδια 

αρχή ή η Κοινότητα για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 

ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες περί υγείας και καλής διαβίωσης 

των ζώων». 

Ο κανονισμός δεν ισχύει για τους επισήμους ελέγχους που διενεργούνται για την 

εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες για τις κοινές οργανώσεις των 

αγορών γεωργικών προϊόντων. Επίσης, δεν θίγει τις ειδικές κοινοτικές διατάξεις που 

αφορούν τους επισήμους ελέγχους. 

Η διεξαγωγή επισήμων ελέγχων σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό δεν θίγει την 

πρωταρχική νομική ευθύνη των υπευθύνων επιχειρήσεων ζωοτροφών ή τροφίμων για 

την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και ζωοτροφών, όπως ορίζεται στον 

κανονισμό 178/2002, και οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη προκύπτει από την 

αθέτηση των υποχρεώσεών τους. 

Οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται τακτικά και, κατά βάσιν, αιφνιδιαστικά, σε 

οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης ή της διανομής των 

ζωοτροφών ή των τροφίμων. Για τον καθορισμό των ελέγχων λαμβάνονται υπόψη οι 

κίνδυνοι που εντοπίστηκαν, η εμπειρία και οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από 

προηγούμενους ελέγχους, η αξιοπιστία των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν ήδη 

από τις επιχειρήσεις των αντίστοιχων κλάδων καθώς και οι υποψίες για ενδεχόμενη μη 

συμμόρφωση. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για 

την πραγματοποίηση των επίσημων ελέγχων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 

πληρούν ορισμένα λειτουργικά κριτήρια ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η 

αποτελεσματικότητά τους. Πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό και επαρκές 

ειδικευμένο προσωπικό, καθώς και σχέδια αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. 

Περαιτέρω προβλέπεται η μεταβίβαση αρμοδιότητας διεξαγωγής επισήμων ελέγχων σε 

αρχή ή αρχές διαφορετικές από την κεντρική αρμόδια αρχή, ιδίως δε σε αρχές 

περιφερειακού ή τοπικού επιπέδου. Επομένως, πρέπει να υπάρχει ουσιαστικός 

συντονισμός μεταξύ όλων των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν σε αυτή τη 

διαδικασία. Τέλος, η αρμόδια αρχή μπορεί να οργανώσει εξετάσεις ή επιθεωρήσεις των 

οργανισμών στους οποίους ανέθεσαν τη διενέργεια ελέγχων. Ο κανονισμός επίσης 

προβλέπει τα της μεθοδολογίας & τεχνικών ελέγχου, της δειγματοληψίας και ανάλυσης 

και τον ορισμό εργαστηρίων που επιτρέπεται να πραγματοποιούν αναλύσεις, τον 

ορισμό των εργαστηρίων αναφοράς και τον ορισμό εργαστηρίων για τον επίσημο 

έλεγχο. 
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Οι νέοι κανονισμοί βασίζονται στην αρχή της ευθύνης από τις επιχειρήσεις τροφίμων. 

Οι επιχειρήσεις τροφίμων θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τα προβλεπόμενα 

από αυτούς και ειδικότερα : 

Ο υπεύθυνος μίας επιχείρησης τροφίμων εφ’ όσον κρίνει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι 

ένα τρόφιμο που έχει εισαγάγει, παραγάγει, μεταποιήσει, παρασκευάσει ή διανείμει 

δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων οφείλει : 

• Να ξεκινήσει αμέσως διαδικασίες απόσυρσης ή ανάκλησης, εφόσον το τρόφιμο 

απομακρύνθηκε από τον άμεσο έλεγχο αυτού του αρχικού υπεύθυνου της 

επιχείρησης τροφίμων 

• Να ενημερώνει και συνεργάζεται με τις αρχές 

• Να ενημερώνει τους καταναλωτές με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα για τους 

λόγους απόσυρσης, εφ΄ όσον το προϊόν ενδέχεται να έχει φθάσει στους 

καταναλωτές 

• Να ανακαλεί από τους καταναλωτές προϊόντα που τους έχει ήδη προμηθεύσει, 

όταν τα υπόλοιπα μέτρα δεν επαρκούν για την επίτευξη υψηλού επιπέδου 

προστασίας της υγείας. 

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως η άμεση ενημέρωση των αρμοδίων αρχών και η 

συνεργασία με αυτές σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή ή τη 

μείωση των κινδύνων που προκαλεί το τρόφιμο. 

Επειδή τα θεματικά αντικείμενα του επίσημου ελέγχου σύμφωνα με τους παραπάνω 

κανονισμούς είναι ποικίλα και περιλαμβάνουν πεδία όπως υγεία των ζώων, έλεγχος 

τροφίμων ζωικής προέλευσης, εισαγωγές τροφίμων ζωικής προέλευσης, υγιεινή 

τροφίμων κ.λπ., απαιτείται έκδοση εφαρμοστικών μέτρων, όπως άλλωστε 

αναφέρουν και οι κανονισμοί. Αυτά μπορεί να αναφέρονται και σε θέματα όπως: η 

υποχρέωση καταχώρησης επιχειρήσεων και ενημέρωση καταλόγου υπευθύνων 

επιχειρήσεων, οι διαδικασίες υποβολής αίτησης για την έγκριση των εγκαταστάσεων 

και ο ορισμός φορέα – συνδέσμου. Περαιτέρω απαιτείται επαναπροσδιορισμός του 

κυρωτικού συστήματος βάσει του οποίου θα υφίστανται κυρώσεις όσοι δεν 

συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των κανονισμών. 

Επίσης, επικαιροποίηση των ήδη εκδοθέντων Οδηγών Υγιεινής και πρόβλεψη 

έκδοσης Οδηγών Ορθής Πρακτικής. Τέλος απαιτείται κατάργηση των υφιστάμενων 

κανόνων υγιεινής. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 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., ανέθεσε στην Σ.Ε.Τ.Ε. τη μελέτη του θέματος.  

Στους βασικούς στόχους του ΣΕΒΕΚ για το τρέχον έτος, έχει τεθεί η ολοκλήρωση της 

μελέτης και η κατάθεση των προτάσεων – απόψεών μας στην αρμόδια Δ/νση 

Τροφίμων του Γ.Χ.Κ. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ 

Τον ΣΕΒΕΚ απασχόλησε η έκδοση της υπ΄ αριθμ. 1276/25.7.2005 απόφασης του 

Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλ. Κοντού για τη ΄΄ρύθμιση 

θεμάτων τεμαχισμού κοτόπουλων και διάθεσης προϊόντων με βάση το κρέας από τα 

κρεοπωλεία΄΄. 

Εκτιμώντας ότι η εν λόγω απόφαση είναι :  

α) προκλητική (από κάθε άποψη) για την υφιστάμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία 

και για την προστασία των καταναλωτών 

β) παράνομη δεδομένου ότι εκδίδεται από αναρμόδιο Υπουργείο (μνημονεύει το 

άρθρο 270 της Α.Δ. 14/89 χωρίς να το τροποποιεί)              
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γ) αντικοινοτική γιατί αλλοιώνει το νόημα και το περιεχόμενο των κοινοτικών οδηγιών 

και κανονισμών, νοθεύει τον ανταγωνισμό στο εμπόριο των συγκεκριμένων 

προϊόντων 

δ) αντιδεοντολογική γιατί εκδόθηκε χωρίς τον καθιερωμένο διάλογο μεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων (αλλά μάλλον και χωρίς ενημέρωση ούτε των συναρμόδιων 

υπουργείων και φορέων) 

στείλαμε σχετική επιστολή τόσο προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης όσο και στον 

Πρόεδρο του ΕΦΕΤ. 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP 

Δεδομένου ότι 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 δεδομένου επίσης ότι 

σε ορισμένες περιπτώσεις δεν διασφαλίζεται από όλα τα Ελεγκτικά όργανα η 

ομοιομορφία στους ελέγχους και στις επιθεωρήσεις, ζητήθηκε από τον ΕΦΕΤ η έκδοση 

σχετικής εγκυκλίου (φορέας και διαδικασία χορήγησης, διάρκεια ισχύος κλπ.). 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

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)  Να γίνουν σε μικρής διάρκειας άτυπο μεταβατικό διάστημα από όλες τις μονάδες 

διορθωτικές παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό τους 

στ) Να ορίζεται για λόγους ασφαλείας, στις προδιαγραφές των κρατικών προμηθειών 

και διαγωνισμών νοσοκομείων κλπ., προμήθεια από εγκαταστάσεις με κωδικό, 

δυστυχώς δεν προχώρησαν όσο θα θέλαμε ούτε το 2005. 

Ο ΣΕΒΕΚ, έχοντας ως στόχο του την προστασία του κλάδου και των ορθώς 

λειτουργούντων επιχειρήσεών του πιστεύει ότι είναι απαραίτητο, τόσο στα ελεγκτικά 

όργανα όσο και στους εμπλεκομενους διακινητές, (παρασκευαστές, λιανεμπόριο κλπ.) 

να γνωρίζουν υπεύθυνα τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις καθώς και το 

ακριβές αντικείμενο της κάθε άδειάς τους. 

Δεδομένου ότι ορισμένες εγκαταστάσεις δεν διαθέτουν κωδικό αριθμό έγκρισης και 

συνεχίζουν τη λειτουργία τους με κτηνιατρική άδεια από τη νομαρχία, ενώ άλλες κάτω 

από ένα κωδικό έχουν πολλαπλές δραστηριότητες (π.χ. έχουν κωδικό Α επεξεργασίας 

κρέατος και παράγουν προϊόντα με βάση το κρέας), έχει κρίνει ως επιβεβλημένη και έχει 

προτείνει στον ΕΦΕΤ την δημιουργία ενός Μητρώου επιχειρήσεων το οποίο θα 

αναρτηθεί στο site του για ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων.  

Επίσης, για την καλύτερη προστασία του καταναλωτή, πρότεινε την έκδοση 

Υπουργικής απόφασης η οποία να υποχρεώνει τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου να 

προμηθεύονται προϊόντα μόνο από τις εγκεκριμένες με κωδικό αριθμό εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας κρέατος.                                                
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

Με αφορμή αποτελέσματα ελέγχων επιχειρήσεων του κλάδου μας τα οποία είδαν το 

φως της δημοσιότητας, δυσφημίζοντας άδικα τις περισσότερες φορές ολόκληρο τον 

κλάδο, τονίσθηκε προς τον ΕΦΕΤ η ανάγκη προσεκτικότερων χειρισμών από όλους 

του εμπλεκόμενους στην διατροφική αλυσίδα αλλά και από τα στελέχη των 

ελεγκτικών μηχανισμών και ζητήθηκε να δίνεται η μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στη 

δημοσιοποίηση των επιθεωρήσεων, ιδιαίτερα πριν από την οριστικοποίηση των 

αποτελεσμάτων τους, δεδομένου του κινδύνου να υπάρξει σοβαρή δυσφήμιση στις 

νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων. 

Επίσης, με αφορμή ΄΄άστοχες΄΄ και ΄΄ατυχείς΄΄ δηλώσεις ελεγκτών της Κτηνιατρικής 

Δ/νσης της Νομαρχίας Πειραιά, απευθήναμε το παρακάτω έγγραφο στην 

Διευθύντρια της Δ/νσης, κα Ελ. Καψίδου.  

<<Αξιότιμη κυρία Καψίδου, 

Με αφορμή το πρόσφατο συμβάν σε συνοικιακό κρεοπωλείο του Πειραιά, γίναμε 

μάρτυρες μιας έντονης δυσφήμισης του κλάδου της αλλαντοβιομηχανίας από το 

σύνολο σχεδόν των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στην οποία δυστυχώς συνέβαλαν 

με τις βεβιασμένες δηλώσεις τους και στελέχη της υπηρεσίας σας. 

Αρκούσαν ορισμένες ενδείξεις ή υποψίες (και όχι αποδείξεις) ότι τα ακατάλληλα 

κρέατα οδηγήθηκαν σε παράνομο εργαστήριο (!!) αλλαντικών, ώστε να δοθεί στον 

καταναλωτή η εντύπωση ότι η ελληνική αλλαντοποιία χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη, 

κάθε ακατάλληλο, ανεξέλεγκτο κρέας, απ΄ όπου και αν αυτό προέρχεται. 

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας στα θέματα προστασίας του καταναλωτή 

καθώς και την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζετε τις επιθεωρούμενες από 

την υπηρεσία σας αναγνωρισμένες και νόμιμα λειτουργούσες μονάδες επεξεργασίας 

κρέατος και αλλαντικών, παρακαλούμε όπως σε παρόμοιες περιπτώσεις, τυχόν 

ανακοινώσεις να τονίζουν την ανάγκη εμπιστοσύνης στα επώνυμα ελληνικά 

προϊόντα κρέατος. 

Τέλος, θέλουμε να γνωρίζετε ότι κάθε σας προσπάθεια για αυστηρότερη 

εφαρμογή των Εθνικών και Κοινοτικών Κτηνιατρικών και άλλων διατάξεων καθώς και 

η εντατικοποίηση των ελέγχων σας για τον εντοπισμό και κλείσιμο των παράνομων 

εργαστηρίων, θα μας βρει συμπαραστάτες.>> 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Α.Δ.  14/1989 

Κοινοποιήθηκε στα μέλη μας ο συγκεντρωτικός και ο αναλυτικός πίνακας 

περιεχομένων και τα άρθρα 39, 203 – 229 και 269 – 270 του ενιαίου κωδικοποιημένου 

κειμένου με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις, από την έκδοση της Α.Δ. 14/1989 

μέχρι σήμερα, το οποίο έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Ανάπτυξης, ζητώντας 

υποδείξεις – προτάσεις για απαραίτητες τροποποιήσεις  - αναμορφώσεις του. 

Το Δ.Σ. του ΣΕΒΕΚ, αποφάσισε την μελέτη όλων των άρθρων που αφορούν τον 

κλάδο μας, προκειμένου να προτείνουμε στο Υπ. Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία 

Εμπορίου, τις απαραίτητες αλλαγές. 

Για τον σκοπό αυτό, προτάθηκε η σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας από 

εκπροσώπους των επιχειρήσεων – μελών μας (στελέχη παραγωγής, εμπορίας κλπ.) 

η οποία σύντομα θα ολοκληρώσει την καταγραφή των παρατηρήσεων. 
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Όπως αναφέραμε και κατά τη διάρκεια της περσινής μας Γενικής Συνέλευσης, ο ΣΕΒΕΚ, 

λαμβάνοντας υπόψη του το γεγονός ότι παρά τις όποιες προσπάθειες (διαφημιστικές 

καμπάνιες των μεγάλων βιομηχανιών, εκσυγχρονισμός βιομηχανιών κλπ.) η αγορά 

αλλαντικών στη χώρα μας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και προκειμένου να ενημερωθεί 

και να εκπαιδευτεί σωστά το καταναλωτικό κοινό γύρω από την κατανάλωση των 

αλλαντικών, εξέτασε το ενδεχόμενο  υποβολής πρότασης στα πλαίσια των 

Καν(ΕΚ)2826/00 και 94/02.   Δυστυχώς, κάτι τέτοιο για την κατηγορία των προϊόντων μας 

δεν είναι εφικτό στην Εσωτερική Αγορά της Ε.Ε. παρά μόνο για υλοποίηση 

προγραμμάτων σε Τρίτες, εκτός Ε.Ε., Χώρες.  

Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. του ΣΕΒΕΚ εξέτασε το ενδεχόμενο υλοποίησης κλαδικής 

καμπάνιας με την βοήθεια – συγχρηματοδότηση των επιχειρήσεων – μελών μας.   

Για την προετοιμασία των κατάλληλων προτάσεων, συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή 

αποτελούμενη από τους κ.κ. Ν. Γιατράκο – ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, Θ. Αντωνόπουλο - CRETA 

FARM S.A., Γ. Σακαλή – Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ η οποία συνεπικουρούμενη και από μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη, μεταξύ Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2005, στις εξής 

ενέργειες :  

▪ Διατύπωσε κείμενο με τις κατευθυντήριες γραμμές της διαφημιστικής καμπάνιας 

το οποίο έχει ως εξής :  

Κατευθυντήριες γραμμές  προγράμματος Ενημέρωσης – Προώθησης 

των Ελληνικών αλλαντικών και παρασκευασμάτων κρέατος 

Η αγορά αλλαντικών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα στην χώρα μας, παρά τις 

διαφημιστικές καμπάνιες (προϊοντικές) των μεγάλων βιομηχανιών του τομέα. 

Σχετικές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι ο καταναλωτής αναγνωρίζει ως ασφαλή τα 

τυποποιημένα αλλαντικά αλλά όμως δεν τα θεωρεί απολύτως απαραίτητα για 

την διατροφή των παιδιών του. 

Με δεδομένο ότι ο τομέας διαθέτει αρκετές σύγχρονες και αξιόλογες μονάδες 

επεξεργασίας κρέατος καθώς και ότι δεν αμφισβητείται η διαθρεπτική – 

διατροφική αξία των αλλαντικών, κρίνεται απαραίτητο να σχεδιαστεί μία κλαδική 

εκστρατεία ενημέρωσης η οποία θα συμβάλλει στο να : 

✓ Γίνουν τα αλλαντικά καθημερινή συνήθεια του έλληνα καταναλωτή 

✓ Υποστηριχθούν τα πλεονεκτήματα της κατανάλωσής του 

✓ Τονισθεί η ελεγμένη και σταθερή ποιότητα των επώνυμων 

προϊόντων επεξεργασίας κρέατος (αλλαντικά, παρασκευάσματα 

κρέατος και πουλερικών) 

✓ Δοθούν προτάσεις για νέες χρήσεις τους στην κουζίνα, στο 

γρήγορα φαγητό κλπ. 

✓ Ενημερωθεί και η νέα γενιά για τη διαδικασία ασφαλούς 

παραγωγής τους 

✓ Αυξηθεί η διείσδυση των επωνύμων προϊόντων στην αγορά  

✓ Αυξηθεί και να εδραιωθεί η κατανάλωσή τους. 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) ως ο 

κύριος φορέας των επιχειρήσεων του τομέα, αναζητά φορέα σχεδιασμού και 

υλοποίησης του πιο πάνω προγράμματος δράσεων. 

Θα επιλεγεί φορέας (διαφημιστική εταιρεία) με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, 

εμπειρία οργάνωσης και υλοποίησης παρόμοιων προγραμμάτων (όχι κατ΄ 

ανάγκη στον ίδιο τομέα). 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος 

στα γραφεία του ΣΕΒΕΚ (Ξενοφώντος 15Α – Αθήνα, 5ος όροφος, υπόψη κ. Γ. 

Οικονόμου, τηλ. 210 3253237, φαξ. 210 3254460, e-mail : sevek@hol.gr 

 

mailto:sevek@hol.gr
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▪ Ήρθε σε επικοινωνία με την διαφημιστική εταιρεία Leo Burnett, η οποία μετά 

από την ανάλυση της κατάστασης, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, 

της εικόνας που έχει σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής για τα αλλαντικά και τη στάση 

που έχει γενικά για τη βιομηχανία τροφίμων, σχεδίασε και πρότεινε στρατηγική 

επικοινωνίας τα βασικά σημεία της οποίας είναι τα εξής :  

Στόχοι Επικοινωνίας  

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα ανάλυσης, το πρόγραμμα επικοινωνίας έχει 

σα στόχο τους παρακάτω άξονες :  

Καταναλωτής : αύξηση κατανάλωσης προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα της χρήσης 

των αλλαντικών (θρεπτικές & διαθρεπτικές αξίες)  

Απενεχοποίηση της χρήσης και προσέγγιση νεανικότερων ηλικιακά κοινών 

Κατηγορία : Ανάδειξη της ποιότητας και ασφάλειας των επώνυμων αλλαντικών 

Κλάδος αλλαντικών : Προστασία της φήμης των επώνυμων προϊόντων μέσω του 

θεσμικού τους εκπροσώπου - φορέα 

Στρατηγική : Μεταστροφή της γνώμης του κοινού ως προς την αρνητική αντίληψη 

(percection) για τη χρήση των αλλαντικών. 

Πως; Απομυθοποίηση της βλαβερής και ανθυγιεινής χρήσης τους και ανάδειξη των 

διατροφικών ωφελειών τους  

Πως μπορούμε να γίνουμε πιστευτοί; Παρουσιάζοντας και αναδεικνύοντας τη 

θρεπτική και διατροφική αξία των αλλαντικών σε σχέση  με προϊόντα για τα οποία οι 

καταναλωτές έχουν ήδη θετική προδιάθεση. 

Υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής :  

Α) κανάλια επικοινωνίας :  

ATL (ενέργειες ΄΄πρώτης γραμμής΄΄) : Λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο κονδύλι, 

προτείνουμε τη χρήση σύντομων σε διάρκεια TVC΄S (ενέργειες ΄΄πίσω από τη 

γραμμή΄΄) και Ρ/Φ μηνυμάτων καθώς και χρήση υποσέλιδων 

BTL : Συμπληρωματική χρήση δημοσιότητας, Προωθητικών ενεργειών και Internet site, 

οι οποίες θα χτίζουν έμμεσα και υποδόρια τη βασική στρατηγική μας. 

Β) Πρόταση διαχείρισης κρίσης  

Σε ότι αφορά στις δημιουργικές προτάσεις : 

Για τις καταχωρήσεις σε εφημερίδες προτάθηκε η σχετική οικονομική λύση των 

υποσέλιδων και παρουσιάσθηκαν 3 εναλλακτικές κατευθύνσεις :  

α) Αλλαντικά. Ας πούμε επιτέλους τα πράγματα με το όνομά τους 

β) Αλλαντικά. Τσιμπήστε ελεύθερα ! 

γ) Αλλαντικά. Καταρρίπτουν τους μύθους ! 

Για τα τηλεοπτικά σπότ, προτάθηκε η λύση των 7 δευτερολέπτων με τις αντίστοιχες 3 

επιλογές 

Για το ραδιόφωνο προτάθηκαν με ανάλογο περιεχόμενο, 3 σποτ των 20 

δευτερολέπτων. 

Ως προς την στρατηγική των Μέσων (Media) 

Ανάλογα με το τελικό διαθέσιμο κονδύλι, προτάθηκε TV, ραδιόφωνο, εφημερίδες. Τα 

κανάλια, η συχνότητα και η διάρκεια προβολής είναι, φυσικά, συνάρτηση του 

προϋπολογισμού μας. 

Η πρόταση της διαφημιστικής εταιρείας περιλαμβάνει και έμμεση δημοσιότητα 

(οργάνωση γραφείου τύπου, διαχείριση κρίσεων κλπ.) προωθητικές ενέργειες σε 

σούπερ μάρκετ, χορηγίες σε φεστιβάλ μπύρας κλπ.) και site στο διαδίκτυο. 

Τέλος, προτάθηκε πρόγραμμα διαχείρισης κρίσεων (crisis management) για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων και πιέσεων από απρόβλεπτες καταστάσεις κλπ.  
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ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
Ο Σύνδεσμός μας, παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή το λανσάρισμα στην αγορά και 

τις διαφημιστικές καταχωρήσεις, νέων σειρών προϊόντων αλλαντικών. Ήδη, μελετά τις 

περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν υπερβολικοί ή παραπλανητικοί ισχυρισμοί και 

βρίσκεται σε συνεννόηση και άμεση συνεργασία τόσο με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις 

όσο και με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς προκειμένου να μην δημιουργηθεί 

σύγχυση στους καταναλωτές.  

Για τις συγκεκριμένες ενδείξεις ορισμένων νέων σειρών προϊόντων του κλάδου μας, και 

προκειμένου να δωθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις ώστε να προσαρμοσθούν όλες 

οι επιχειρήσεις στις απαιτήσεις των νόμων, έγινε προς το Γ.Χ.Κ. και τον ΕΦΕΤ σχετικό 

ερώτημα.  

Από τις απαντήσεις των αρμοδίων φορέων (Γ.Χ.Κ. και ΕΦΕΤ) προκύπτει ότι :  

- Ο όρος ΄΄ΦΥΣΙΚΟ΄΄, ΄΄NATUREL΄΄ και άλλοι ισοδύναμοι δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται 

- Του όρου ΄΄φυσικό΄΄ για συστατικά, επίσης δεν μπορεί να γίνεται χρήση 

- Δεν επιτρέπεται (άρθρο 11 παρ. 2γ του Κ.Τ.Π.) η χρήση των φράσεων – 

ισχυρισμών ΄΄χωρίς συντηρητικά΄΄ εάν στο τελικό προϊόν διαπιστωθεί παρουσία 

συντηρητικής ουσίας.        

Για το ίδιο θέμα, έγιναν παρεμβάσεις στο Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (Σ.Ε.Ε.) 

προκειμένου να εξετασθεί η νομιμότητα της επικοινωνίας (κυρίως των τηλεοπτικών 

μηνυμάτων) καθώς και προς τη ΝΕΤ η οποία προέβαλε ρεπορτάζ σχετικό με την 

διακίνηση αλλαντικών συγκεκριμένης εταιρείας, ΄΄χωρίς συντηρητικά΄΄.      

  ΝΙΤΡΩΔΗ – ΝΙΤΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ 

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 επίσης 

μελετήθηκε και από την Σ.Ε.Τ.Ε. 

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Ζητήθηκαν από τον ΕΦΕΤ σχετικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της 

ιχνηλασιμότητας (Καν. 178/2002) που τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2005, ενώ ενημερώθηκαν 

όλα τα μέλη μας για τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε.  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

Στις 19/5/2005, τα μέλη της ΣΕΤΕ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά από 

στελέχη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης ΕΕΑΑ, για την 

υποχρέωση που απορρέει από τους νόμους για την ανακύκλωση των συσκευασιών. 

Επίσης ενημερώθηκαν για την ρύθμιση εξόφλησης τελών προηγούμενων ετών ενώ 

διευκρινίστηκε ότι από την υποχρέωση εξαιρούνται τα έντερα.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Με αφορμή επιστολή που έλαβαν επιχειρήσεις – μέλη μας από ορισμένα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης με θέμα την υλοποίηση υποχρεωτικών προγραμμάτων 

εκπαίδευσης προσωπικού στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων ΄΄υπό την εποπτεία του 

ΕΦΕΤ΄΄ και με βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος που θα διανείμει ο ΕΦΕΤ 

μέσω αυτών, έγινε σχετική ερώτηση στην Δ/νση Ελέγχου Επιχειρήσων του ΕΦΕΤ. 
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 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ  

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

του ΣΕΒΕΚ και της Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΧΣΕ) 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 και του κενού που άφησε στην ΟΧΣΕ ο θάνατος του 

Προέδρου της κ. Ι. Τσιρώνη.  

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ 
Δεδομένου ότι είναι υποτιμητικό για τον κλάδο να υπάρχουν απαγορεύσεις στην 

χρήση αλλαντικών στα σχολικά κυλικεία και δεδομένου επίσης ότι σήμερα όλα τα 

κυλικεία των σχολείων διαθέτουν ψυγεία, είναι διαρκώς στους στόχους και στις 

επιδιώξεις του ΣΕΒΕΚ η ένταξη στα επιτρεπόμενα είδη κυλικείων τουλάχιστον δύο 

κατηγοριών αλλαντικών από αυτούσιο κρέας (μπούτι, πριζόλα ή γαλοπούλα) οι 

οποίες έχουν χαμηλά λιπαρά με υψηλές πρωτεϊνες. Το θέμα αυτό έχει 

προγραμματισθεί να τεθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες σύντομα. 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Συνεχίσθηκε η παρακολούθηση και ενημέρωση των εταιρειών / μελών μας για τις 

διάφορες Διεθνείς Εκθέσεις, Συνέδρια, Ημερίδες, Εκδηλώσεις γύρω από τα τρόφιμα 

και ειδικότερα του τομέα μας. 

ΝΟΜΟΙ – ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Παρακολουθήθηκε η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και δημοσιεύθηκαν στο 

ενημερωτικό μας δελτίο όσα νομικά κείμενα από αυτά κρίθηκαν ιδιαίτερης σημασίας. 

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 

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.  

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. 

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 κατά περιόδους στην αγορά. 

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
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 Κτηνιατρική Δ/νση Πειραιά με αφορμή τις ΄΄άστοχες΄΄ και ΄΄ατυχείς΄΄ 

δηλώσεις ελεγκτών που είδαν το φως της δημοσιότητας (υπ΄ αριθμ. 390/27.4.2005) 
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▪ Προς τον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ κ. Ι. Βλέμμα με θέμα την καταγραφή / ενημέρωση επί 

των σημαντικότερων θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο (υπ΄ αριθμ. 399/7.7.2005 

και υπ΄αριθμ. 411/17.11.2005) 

▪ Προς την Δ/νση Ελέγχου Επιχειρήσεων του ΕΦΕΤ αναφορικά με την παροχή 

διευκρινήσεων επί υποχρεωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού από ΚΕΚ 

(υπ΄ αριθμ. 400/20.7.2005) 

▪ Προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλ. Κοντό με 

αφορμή την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 1276/25.7.2005 απόφασης (υπ΄ αριθμ. 

407/3.10.2005 και υπ΄ αριθμ. 410/17.11.2005)  

▪ Προς τον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ κ. Ι. Βλέμμα  με αφορμή την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 

1276/25.7.2005 απόφασης (υπ΄ αριθμ. 408/3.10.2005)  

ΔΙΑΦΟΡΑ  

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 συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων 

(ΕΣΕΤ) και του Εθνικού Συμβουλίου Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων (ΕΣΠΕΤ) του ΕΦΕΤ 

▪ Ενημέρωση για το νέο Δ.Σ. του ΙΝΚΑ 

▪ Ενημέρωση για την αλλαγή του ελάχιστου ορίου πληρωμής υποχρεώσεων στις 

ΔΟΥ με επιταγή 

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

▪ Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 278701/16.5.2005 ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το ΄΄μητρώο εμπόρων 

ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης σε συμμόρφωση προς τις 

Οδηγίες 89/662/ΕΟΚ (άρθρο 5) και 90/675/ΕΟΚ και σε εκτέλεση των Αποφάσεων 

υπ΄ αριθμ. 2003/24/ΕΚ, 2004/292/ΕΚ και 2005/123/Εκ της Επιτροπής΄΄ 

▪ Ενημέρωση για την υπ΄ αριθμ. 24935/5.7.2005 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία καθορίσθηκαν 

τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής και μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων του 

Ν. 3299/2004 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη διάρκεια του έτους 2005, συνήλθε σε 5 συνεδριάσεις και 

ασχολήθηκε με τα εξής θέματα :  

Α/Α ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 
02/3 

1. Εκκρεμή θέματα του κλάδου 

1.1. Εφαρμογή QUID  

1.2. Επιθεωρήσεις HACCP 

1.3. Κυκλοφορία προϊόντων χωρίς κωδικό 

έγκρισης 

2. Ενημέρωση επί των συζητήσεων της ΣΕΤΕ 

3. Ενημέρωση από την πιθανή ίδρυση 

συνδέσμου εταιρειών τεμαχισμού κρέατος 

4. Οικονομικά θέματα 

5. Διάφορα             

 

 

2. 

 

 

19/5 

1. Απολογισμός έτους 2004. Προγραμματισμός 

ετήσιας Γ.Σ. 

2. Εκκρεμή θέματα 

3. Ενημέρωση επί των συζητήσεων της ΣΕΤΕ 

4. Επιστολή Ένωσης Εμπόρων, Βιοτεχνών και 

Βιομηχανιών κρέατος Αττικής 

   5.   Διάφορα  

3.  02/6 
1.     Επισήμανση των προϊόντων μας κατά QUID 

2.    Διάφορα  

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

15/9 

1. Ενημέρωση από την συνάντηση ΣΕΒΕΚ – ΕΦΕΤ 

2. Υπ΄ αριθμ. 1276/25.7.2005 απόφαση 

Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

τροφίμων για τη ΄΄ρύθμιση θεμάτων 

τεμαχισμού κοτόπουλων και διάθεσης 

προϊόντων με βάση το κρέας από τα 

κρεοπωλεία  

3. Τροποποίηση της Οδηγίας 95/2/ΕΚ για τα 

πρόσθετα (νιτρικά και νιτρώδη) στα προϊόντα 

κρέατος 

4. Υλοποίηση υποχρεωτικής προγραμμάτων 

εκπαίδευσης προσωπικού στην υγιεινή και 

ασφάλεια τροφίμων ΄΄υπό την εποπτεία του 

ΕΦΕΤ΄΄ 

5. Οικονομικά θέματα 

6.     Διάφορα 

5. 13/12 
1. Κλαδική καμπάνια 

2. Εκκρεμή θέματα 

3. Οικονομικά θέματα 

4.     Διάφορα                                                
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ΕΚΚΡΕΜΗ 

ΘΕΜΑΤΑ  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Με την βοήθεια και τυχόν υποδείξεις όλων των εκπροσώπων των επιχειρήσεων – μελών 

του, ο ΣΕΒΕΚ επιδιώκει ήδη, και κατά το τρέχον έτος 2006, να παρακολουθεί με το 

καλύτερο δυνατό τρόπο τα σύνθετα και ποικιλόμορφα θέματα του κλάδου που κατά 

καιρούς είναι σε εξέλιξη και στην επικαιρότητα. Θέματα και προβλήματα τα οποία έχουν 

ενταθεί το τελευταίο διάστημα και λόγω των πρόσφατων κρίσεων (διοξίνες, γρίπη 

πτηνών) κλπ.  

Συγκεκριμένα, οι βασικοί άξονες δράσης του ΣΕΒΕΚ κατά το τρέχον έτος, όπως έχουν 

μέχρι σήμερα καταγραφεί, είναι οι ακόλουθοι : 

▪ Συνέχιση της συνεργασίας μας με τους Πολιτικούς και Υπηρεσιακούς παράγοντες 

των συναρμόδιων αρχών (ΕΦΕΤ, Γ.Χ.Κ., Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

κλπ.) 

▪ Παρακολούθηση θέματος QUID. Εφαρμογή στις λοιπές χώρες της Ε.Ε. και στην 

Ελλάδα 

▪ Επιδίωξη της εντατικοποίησης των ελέγχων προς τις εταιρείες που λειτουργούν και 

διακινούν προϊόντα χωρίς τους απαιτούμενους κωδικούς έγκρισης. 

Πραγματοποίηση αντίστοιχων ελέγχων και για τα προϊόντα εισαγωγής και ιδιωτικής 

ετικέτας  

▪ Με δεδομένη τη βούληση του ΣΕΒΕΚ για βασικές αλλαγές στον Κ.Τ.Π., τόσο στην 

κατηγοριοποίηση των προϊόντων όσο και στις προδιαγραφές εμπορίας τους, θα 

μελετηθεί η σύνταξη πρότασης θεσμικού πλαισίου για το κρέας και τα προϊόντα 

αυτού, από μηδενική βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς 

καθώς και τα ισχύοντα στις λοιπές κοινοτικές χώρες 

▪ Διερεύνηση σύνταξης, σχεδιασμού και εκτύπωσης ενός μικρού τρίπτυχου 

ενημερωτικού εντύπου για τα αλλαντικά (θρεπτική αξία, χρήσιμες πληροφορίες, 

προτάσεις χρήσης τους) απευθυνόμενο σε μικρά παιδιά σχολικής ηλικίας 

▪ Διερεύνηση πιθανής κλαδικής διαφήμισης και προγράμματος ενημέρωσης και 

προώθησης προϊόντων κρέατος 

▪ Διερεύνηση συνεργασίας του ΣΕΒΕΚ με ομάδα επιστημόνων οι οποίοι μετά από 

σχετική ενημέρωση τους να μπορούν σε περιπτώσεις κρίσεων να ενημερώνουν 

καθησυχαστικά το κοινό (μέσω των Μ.Μ.Ε.) για την χρήση των προϊόντων κρέατος  

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

επιχειρήσεις του τομέα μας 

▪ 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 

▪ 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 

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