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1.  Πρόλογος  

Ο ΣΕΒΕΚ χειρίστηκε με τη δέουσα προσοχή, υπευθυνότητα, σύνεση όλα τα τρέχοντα θέματα 

του κλάδου και επιδίωξε τις προσφορότερες λύσεις στα βασικά μας προβλήματα και κατά το 

προηγούμενο έτος 2006.  

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

αναβλητικότητα των υπηρεσιών, καθυστέρησε την προώθηση των εκκρεμών θεμάτων 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 ΄΄Απολογισμός Ενεργειών Δραστηριοτήτων 2006΄΄, περιγράφεται με 

κάποια συντομία η συνολική δραστηριότητα του ΣΕΒΕΚ κατά την παρελθούσα χρήση, ανάμεσα 

στις Συνελεύσεις των ετών 2006 και 2007, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι βασικές αρχές 

και οι θέσεις του ΣΕΒΕΚ που πρέπει να κατευθύνουν 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 2006 και του 2007. 

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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2. Γενικά στοιχεία γύρω από τον Σ.Ε.Β.Ε.Κ.  

2.1. 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. 

2.2. Σκοποί 

Το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας του ΣΕΒΕΚ περιλαμβάνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και 

δραστηριοτήτων με στόχο :  

▪ Την προβολή και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων  των μελών του, την 

τεχνική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής των ειδών αλλαντοποιίας, την εξύψωση της 

βιοτεχνίας και βιομηχανίας της αλλαντοποιίας και της επεξεργασίας κρέατος και την 

καλλιέργεια της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού προς το είδος αυτό της τροφής. 

▪ Την καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης τόσο μεταξύ των μελών του όσο 

και με τον εμπορικό κόσμο και τις Κρατικές Αρχές. 

▪ Την εξύψωση και ενίσχυση της αποστολής των Βιομηχάνων και  Βιοτεχνών  επεξεργασίας 

κρέατος. 

▪ Την ηθική, επαγγελματική και υλική ενίσχυση των μελών του. 

▪ Την μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών, ηθικών, επαγγελματικών και 

κοινωνικών θεμάτων και προβλημάτων των μελών του. 

Η υλοποίηση των στόχων του ΣΕΒΕΚ επιτυγχάνεται 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.   
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2.3. Νέο Λογότυπο ΣΕΒΕΚ 

Φέτος, συμπληρώθηκαν 30 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, 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 Βρετανία, 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. 
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3. Οργανωτική δομή - Πρόσωπα  

     3.1. Γενική Συνέλευση 

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΕΒΕΚ. Συγκροτείται από τα μέλη του 

Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σε αυτήν και για κάθε ζήτημα 

σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου.   

Ειδικότερα :  

▪ Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εφορευτική Επιτροπή και την Ελεγκτική 

Επιτροπή. 

▪ Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

▪ Παίρνει αποφάσεις για την στρατηγική και τη δράση του ΣΕΒΕΚ σε σχέση με τα 

προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο. 

▪ Εγκρίνει ή τροποποιεί τον ετήσιο απολογισμό εσόδων και εξόδων και τον συνολικό 

προϋπολογισμό για τη νέα περίοδο. 

▪ Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού. 

▪ Αποφασίζει για την διάλυση του Σωματείου τηρώντας την οριζόμενη από το 

Καταστατικό και το νόμο διαδικασία, απαρτία και πλειοψηφία.  

3.2. Διοίκηση 

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

τρία χρόνια από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου. 

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 εργασίες οι οποίες ορίζονται για να ερευνούν ειδικά 

θέματα.  

Στις 28/4/2004, έγινε η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του ΣΕΒΕΚ. Μετά τον 

απολογισμό του έτους 2003 και την απαλλαγή του Δ.Σ. εκ των ευθυνών του, διεξήχθησαν οι 

εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη τριετία 4/2004 – 4/2007. 

Ακολούθησε η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, και εξελέγησαν :  

Πρόεδρος Υφαντής Αλέξιος 

Αντιπρόεδρος   Δομαζάκης Εμμανουήλ 

Γενική 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, παραχθείσες 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.  

Κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα θέματα που αναπτύσσονται 

στον παρόντα απολογισμό και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις.  
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3.3. Συμβουλευτική Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων  

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.  

▪ 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. 

Τα μέλη της ΣΕΤΕ που κατά διαστήματα έχουν συμμετάσχει και συμμετέχουν στις συνεδριάσεις 

της είναι τα επόμενα :  

Αλεξάκης Νικ., Αλλυσανδράκης Αντ., Αλυσανδράτος Γ., Ανανιάδου Σ., Ανανιάδης Κ., 

Βούλγαρης Φ., Γιαννοπούλου, Δαλέζιος Ισ., Ιεραπετρίτης Ι., Κατοίκος Παν., Κρητικός Δημ., 

Λεοντίου Γ., Μεταξόπουλος Ι., Μπακιρλή Δ., Μπαντώνας Στ., Μπέσσας Ν., Νέζης Αντ., 

Παγώνης Γ., Παπαμικρούλης Γ., Παππά Αρ., Προφαντόπουλος Χρ., Σκαρίμπας Στ., Σεφερή 

Παρ., Σκληβανίτης Π., Τουρκοδημήτρης Ευάγ., Τσέρη Γκ., Τσιαπάρας Λ., Τσουκαλάς Βασ., 

Φραγκάκης Αρ., Χιωτάκη Λ.  

3.4.  Εσωτερικές Επιτροπές – Ομάδες Εργασίας 

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. Γιατράκος Ν., Αντωνόπουλος Θ., 

Σακαλής Γ.)  

▪ Εργατικά – Φορολογικά κος Χ. Λιάπης  

▪ Θέματα ΕΦΕΤ : Επιστημονική Επιτροπή (κ.κ. Αλυσανδράτος Γ., Δαλέζιος Ι., Τσιαπάρας 

Λ.).    

3.5. Γραμματεία 

Η υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 
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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. 

3.6.  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. 

3.7.  Τεχνικοί – Επιστημονικοί 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. 

3.8.   Νομικοί Σύμβουλοι 

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

με συνεργασία ανάθεσης έργου.           

3.9.   Χορηγίες 

Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθεί η χορηγία της εταιρείας ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ προς τον 

Σύνδεσμό μας, ενός σύγχρονου και καινούργιου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και ενός 

πολυμηχανήματος.
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4. Μέλη – Υπηρεσίες 

4.1. Μέλη  

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 θέση ότι η συμμετοχή και η συσπείρωση στον ΣΕΒΕΚ όχι μόνο 

των μεγάλων επιχειρήσεων του τομέα αλλά και των μεσαίων και μικρότερων, αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την ευημερία, την πρόοδο και την καταξίωση όσων 

ασχολούνται με τα προϊόντα κρέατος.  

Για τον λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΕΚ, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της πρώην 

Ένωσης Εμπόρων - Βιοτεχνών & Βιομηχάνων Κρέατος Αττικής,  κ. Γιάννη Φλωρίδη και τα μέλη 

της, πραγματοποίησαν ενημερωτική συνάντηση στις 28/2/2007 στο ξενοδοχείο Fresh, κατά 

την οποία εξετάστηκε το ενδεχόμενο εγγραφής των μελών της πρώην Ένωσης Εμπόρων 

Βιοτεχνών & Βιομηχάνων Κρέατος Αττικής στον ΣΕΒΕΚ.   

Αποτέλεσμα της εν λόγω συνάντησης ήταν η εγγραφή στον ΣΕΒΕΚ των κάτωθι επιχειρήσεων :  

▪ ΔΑΒΟΥΤΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΑΕ 

▪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ 

▪ ΕΚΡΕΤ ΑΕΒΕ 

▪ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ 

▪ ΚΡΕΠΕΡ ΕΠΕ 

▪ BEST MEAT AE 

▪ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ 

▪ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕΕΚ 

▪ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Ι. & Μ. ΟΕ 

▪ ΦΑΣΜΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΕ 

▪ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ  

Συνεχίζεται η εκστρατεία ενημέρωσης όλων των ασχολούμενων στον τομέα για την εγγραφή 

τους στον ΣΕΒΕΚ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το καταστατικό. 

4.2.   Ενθάρρυνση συμμετοχής στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων 
Η επιδίωξη ενθάρρυνσης των επιχειρήσεων - μελών για συμμετοχή στις αποφάσεις, 

συνεχίσθηκε την περίοδο 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 επιχειρήσεων - μελών.  

4.3. Ενημέρωση - πληροφόρηση 

Πρωταρχικό στόχο του ΣΕΒΕΚ και για το έτος 2006 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. 
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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 2006, εστάλησαν 14 ενημερωτικά Newsletter (Νο 

180 – Νο 193), καλύπτοντας ύλη 36 σελίδων με ειδήσεις και πληροφορίες που ενδιέφεραν 

άμεσα τα μέλη μας.  

Παραθέτουμε ενδεικτικά θέματα που έχουν καλυφθεί :  

▪ Ρυπαντές τροφίμων – Διοξίνες και PCBs : Έκθεση ΕΦΕΤ 

▪ Νέοι κανονισμοί για την υγιεινή των τροφίμων 

▪ Εφαρμογή QUID 

▪ Βεβαιώσεις HACCP 

▪ Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών  

▪ Ερωτηματολόγιο Greenpeace 

▪ Πιστοποίηση χοίρειου κρέατος 

▪ Κλαδική Σ.Σ.Ε. 

▪ Ο νέος κανονισμός λειτουργίας του ΕΦΕΤ 

▪ Υπ΄ αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./73828 υγειονομική διάταξη αναφορικά με τους κανόνες υγιεινής 

και τον καθορισμό των προϊόντων που διατίθενται από τα σχολικά κυλικεία των 

δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων 

▪ Προσφορές super market 

▪ Εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

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 εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά στην λειτουργία και υποβοήθηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, παρατίθεται σε ειδική έκδοση των ΄΄ΝΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.΄΄.  

Από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2006, εστάλησαν 47 ενημερωτικά Newsletter (Νο 

533 – Νο 599), καλύπτοντας ύλη 120 σελίδων.   

Ετήσιος Απολογισμός  

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. 

 Ανοικτές συναντήσεις μελών 
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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. 

  Ημερίδες & άλλες Εκδηλώσεις 

Για την ενημέρωση των μελών διοργανώνονται, εφόσον κριθεί απαραίτητο,  ημερίδες για 

επίκαιρα θέματα. 

Ενέργειες σε ειδικά θέματα μελών 

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. 

Εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου ή 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. 
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5. Συνεργασίες - Επαφές  

5.1. 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.   

Στα πλαίσια αυτά, ο ΣΕΒΕΚ συμμετείχε στην σύσκεψη – παρουσίαση με θέμα ΄΄Δοκιμές 

επικύρωσης – επιδεικτικές εφαρμογές στο σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της 

ποιότητας του χοιρείου κρέατος ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής΄΄ η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 23/8/2006 στον ΟΠΕΓΕΠ, με την παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλ. Κοντού και επαναλήφθηκε στις 13/9/2006 επίσης στον 

ΟΠΕΓΕΠ, με εκτενής παρουσίαση της σχετικής μελέτης.           

5.2. Επαφές 

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 τη συνάντηση του Προεδρείου του Συνδέσμου μας με τον 

Πρόεδρο του ΕΦΕΤ κ. Ι. Βλέμμα, στις 24/3/2006.  

Από πλευράς ΣΕΒΕΚ συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Αλ. Υφαντής, ο Αντιπρόεδρος κ. Εμ. 

Δομαζάκης, η Γεν. Γραμματέας κα Δ. Μπακιρλή, το μέλος κ. Δ. Ρόρρης και ο Εντεταλμένος 

Σύμβουλος κ. Γ. Οικονόμου.  

Από όλους τους συμμετέχοντες εκφράσθηκε η ανησυχία για την επίθεση την οποία υφίσταται η 

βιομηχανία τροφίμων, από δημοσιεύματα και από ρεπορτάζ σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τα 

οποία εμφανίζουν ως συνήθη πρακτική, ορισμένες ακραίες και μεμονωμένες περιπτώσεις μη 

τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Τονίσθηκε ότι είναι απαραίτητο να επικρατήσει 

σωφροσύνη και ηρεμία προκειμένου να αποφεύγονται οι ακρότητες και εντάσεις. 

Όσον αφορά επί των συγκεκριμένων θεμάτων που ενδιαφέρουν τον κλάδο μας, η συζήτηση 

εκτυλίχθηκε στη βάση υπομνήματος  το οποίο και καταθέσαμε στον κ. Βλέμμα, και 

επιγραμματικά είναι τα εξής :  

▪ Συγκρότηση κοινής Επιτροπής για την επεξεργασία των θεμάτων του κλάδου. 

▪ Διάθεση προϊόντων με βάση το κρέας από τα κρεοπωλεία. 

▪ Έγκριση του Οδηγού Υγιεινής Πρακτικής για τις μονάδες επεξεργασίας κρέατος, 

παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας, κιμάδων και παρασκευασμάτων. 

▪ Ανακοινώσεις επί των πραγματοποιηθέντων ελέγχων του ΕΦΕΤ και των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων. 

▪ Τήρηση κανόνων ενιαίας παρουσίασης. 
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6. Δραστηριότητες 

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. 

Συγκεκριμένα σημειώθηκαν οι εξής ενέργειες :  

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

παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων – QUID   
Συνεχίσθηκε καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους η παρακολούθηση 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 1/8/2003, και δόθηκε στα μέλη που μας το ζήτησαν, χρήσιμη 

πληροφόρηση.    

Η μη τήρηση της εν λόγω υποχρέωσης, είναι μία άμεσα εμφανής παράληψη. Για τον λόγο 

αυτό, πρέπει όλοι να φροντίσουμε για την αναγραφή του ποσοστού του περιεχομένου 

κρέατος, με την πεποίθηση ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΕΦΕΤ και του Γ.Χ.Κ. δεν θα 

προσδιορίσουν διαφορετικό ποσοστό, με υπερβολικά μεγάλες αποκλίσεις, από το 

αναγραφόμενο. 

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. 

6.2.  Έγκριση του κλαδικού Οδηγού Ορθής Υγιεινής 

Πρακτικής 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συνδέσμου μας έχει υποβάλλει στις υπηρεσίες του ΕΦΕΤ, 

από το τέλος του έτους 2002, τελικό σχέδιο ΄΄Οδηγού Υγιεινής Πρακτικής για τις μονάδες 

επεξεργασίας κρέατος, παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας, κιμάδων και 

παρασκευασμάτων΄΄ και αναμένεται η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισής του.  

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του Οδηγού Ορθής Υγιεινής για τις μονάδες του 

κλάδου μας, είναι επιβεβλημένη προκειμένου να προσαρμοσθούν όλες οι επιχειρήσεις επί των 

αρχών που αυτός θέτει (στο πλαίσιο της Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ). Τέλος, η έγκριση του εν λόγω 

Οδηγού σύμφωνα και με τις εξαγγελίες του ΕΦΕΤ, θα υποκαθιστούσε την υποχρέωση 

εφαρμογής HACCP για τις μικρομεσαίες μονάδες του κλάδου. 

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

Κανονισμοί 852/04, 853/04, 854/04 και 882/04, η δομή και τα κείμενα των νέων Οδηγών 

Υγιεινής τέθηκαν σε νέα βάση, γεγονός το οποίο επιφέρει αλλαγές στο κείμενο του 

προτεινόμενου Οδηγού που έχει υποβληθεί στον ΕΦΕΤ.  

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του ΣΕΒΕΚ είναι έτοιμη να προτείνει στον ΕΦΕΤ απαραίτητες 

αλλαγές – τροποποιήσεις όποτε της ζητηθεί, κάτι το οποίο όμως δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι 

σήμερα παρά το ότι ο Σύνδεσμος, με την ευκαιρία κάθε συνάντησής του με τον ΕΦΕΤ, 

επαναφέρει το θέμα ζητώντας την επίσπευση έκδοσης του Οδηγού.  



 

16 

6.3. Προϊόντα χωρίς κωδικό έγκρισης  

Έντονα απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί τον Σύνδεσμο το φαινόμενο κυκλοφορίας 

προϊόντων χωρίς κωδικό έγκρισης ή με IMP άλλης κατηγορίας εγκατάσταση, το οποίο 

λαμβάνει διαρκώς και μεγαλύτερη έκταση.  Επανειλημμένως έχει ζητηθεί από τον ΕΦΕΤ η 

εντατικοποίηση των ελέγχων προς τις εταιρείες αυτές, χωρίς όμως να έχει ληφθεί κάποιο  

μέτρο.    

Με σκοπό να μελετηθεί και να αποφασισθεί η αποστολή σχετικού υπομνήματος στον ΕΦΕΤ, 

στις σκέψεις του Δ.Σ. είναι η συγκέντρωση ετικετών, προκειμένου συνολικά και ως ΣΕΒΕΚ να 

τις διαβιβάσουμε αρμοδίως, για έλεγχο και επιθεώρηση. 

6.4. Δημοσιεύματα & ρεπορτάζ για μη τήρηση κανόνων 

υγιεινής & ασφάλειας 
Η ανησυχία για την επίθεση την οποία υφίσταται η βιομηχανία τροφίμων, μεταξύ των οποίων 

και ο κλάδος μας, από δημοσιεύματα και από ρεπορτάζ σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τα 

οποία εμφανίζουν ως συνήθη πρακτική, ορισμένες ακραίες και μεμονωμένες περιπτώσεις μη 

τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, εκφράστηκε από όλους τους συμμετέχοντες, 

κατά την συνάντηση του Προεδρείου μας (κ.κ. Αλ. Υφαντής, Ε. Δομαζάκης, Δ. Ρόρρης, κα Δ. 

Μπακιρλή και Γ. Οικονόμου) με τον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ κ. Ι. Βλέμμα στις 24/3/2006.  

Επικράτησε η άποψη ότι είναι απαραίτητο να τηρείται σωφροσύνη και ηρεμία προκειμένου να 

αποφεύγονται οι ακρότητες και εντάσεις. 

Τέλος, ζητήθηκε από τον ΕΦΕΤ να δίνεται η μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στη δημοσιοποίηση 

των επιθεωρήσεών του, ιδιαίτερα πριν την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων τους, 

δεδομένου του κινδύνου να υπάρξει σοβαρή δυσφήμιση στις νόμιμα λειτουργούσες 

επιχειρήσεις τροφίμων. 

6.5.  Διάθεση προϊόντων με βάση το κρέας από τα 

κρεοπωλεία 
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)              

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 προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κοντό από τον οποίο 

ζητήσαμε συνάντηση προκειμένου να του εκθέσουμε τις απόψεις μας τόσο για την εν λόγω 

απόφαση όσο και για γενικότερα προβλήματα του τομέα μας  και προς τον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ 

κ. Βλέμμα από τον οποίο ζητήσαμε, ως αρμόδιος ελεγκτικός φορέας, να μας διαβεβαιώσει την 

πρόθεση αλλά και την δυνατότητα για την λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για τον 

έλεγχο της ορθής εφαρμογής της απόφασης, με γνώμονα πάντα την προστασία του Έλληνα 

καταναλωτή. 
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6.6. Τήρηση κανόνων ενιαίας παρουσίασης 

Ο Σύνδεσμός μας παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή το λανσάρισμα στην αγορά και τις 

διαφημιστικές καταχωρήσεις, νέων σειρών προϊόντων αλλαντικών. Η επιτροπή 

εμπειρογνωμόνων του ΣΕΒΕΚ, 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 μη 

δημιουργηθεί σύγχυση στους καταναλωτές.  

 6.7.   Πρόσθετα – Συντηρητικά τροφίμων 

Από το Γ.Χ.Κ. διευκρινίσθηκε, με το υπ΄ αριθμ. 3002417/209/21.2.07 έγγραφό του, ότι η 

Εθνική μας νομοθεσία στο άρθρο 11 παρ. 2γ του Κ.Τ.Π. είναι ξεκάθαρη για το δικαίωμα χρήσης 

των φράσεων – ισχυρισμών ΄΄χωρίς συντηρητικά΄΄ ή ΄΄χωρίς πρόσθετα ή χημικά 

συντηρητικά΄΄ ή ΄΄χωρίς την προσθήκη χημικών συντηρητικών΄΄ ή ισοδύναμων. 

Παράλληλα, η Μόνιμη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της SANCO (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) με σχετικό 

της έγγραφο επισήμανε ότι η χρήση της φράσης ΄΄χωρίς συντηρητικά΄΄ καταστρατηγεί τις 

διατάξεις της Κοινοτικής νομοθεσίας εφόσον η προσθήκη συστατικού ασκεί οποιοδήποτε 

τεχνολογικό σκοπό στο τελικό προϊόν, αφού στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπάρξει 

συμμόρφωση στις σχετικές οδηγίες περί προσθέτων και επισήμανσης. 

Η ίδια Επιτροπή εξέδωσε και την πιο κάτω απόφαση – ανακοίνωση για το εκχύλισμα από 

σπανάκι που περιέχει υψηλά επίπεδα νιτρικού άλατος που χρησιμοποιείται στα λουκάνικα.  

<<Έχει αναφερθεί ότι κάποιες βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων κρέατος χρησιμοποιούν 

εκχυλίσματα από σπανάκι που περιέχουν υψηλά επίπεδα νιτρικού άλατος. Παρόλα αυτά, 

τέτοια προϊόντα αναγράφουν στις ετικέτες τους ότι δεν περιέχουν πρόσθετα συντηρητικά. 

Γι’ αυτό το λόγο έχει τεθεί σαν ερώτημα αν η χρήση του θα πρέπει να θεωρηθεί ως αυτή 

ενός πρόσθετου τροφίμων, δεδομένου ότι μπορεί να έχει δράση συντηρητικού, ή να έχει 

χρωστική επίδραση. 

Αυτό το θέμα συζητήθηκε σε μια συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας των Κυβερνητικών 

Εμπειρογνωμόνων στα συντηρητικά τροφίμων που έγινε στις 22 Σεπτεμβρίου 2006 και η 

έκβαση επικυρώθηκε από την Μόνιμη Επιτροπή. Η άποψη των Κρατών Μελών ήταν ότι 

μια τέτοια πρακτική θα ήταν η σκόπιμη χρήση ενός πρόσθετου τροφίμων, εφόσον 

χρησιμοποιείται με τεχνολογικό στόχο τη συντήρηση του τελικού τροφίμου. 

Συνεπώς η χρήση μιας τέτοιας πρόσθετης ουσίας θα πρέπει να είναι σύμφωνη και με τη 

νομοθεσία συντηρητικών τροφίμων, όπως επίσης να αναγράφεται και στην ετικέτα  

σύμφωνα με τη νομοθεσία επισήμανσης τροφίμων. 

Η Επιτροπή δήλωσε ότι θα έγραφε προς τους κατάλληλους Ευρωπαϊκούς Συνδέσμους 

προκειμένου να ενημερωθούν για το θέμα.>>         

 6.8.  Τροποποίηση Κ.Τ.Π. 

Με δεδομένη τη βούληση των μελών του Δ.Σ. για βασικές αλλαγές στον Κ.Τ.Π., τόσο στην 

κατηγοριοποίηση των προϊόντων όσο και στις προδιαγραφές εμπορίας τους, αποφασίσθηκε 

να μελετηθεί η σύνταξη πρότασης θεσμικού πλαισίου για το  κρέας και τα προϊόντα του, από 

μηδενική βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς καθώς και τα ισχύοντα 

και στις λοιπές κοινοτικές χώρες. 
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6.9.   Τροποποίηση νομοθεσίας για την απαγόρευση 

διάθεσης αλλαντικών στα σχολικά κυλικεία  
Θετική χαρακτηρίζεται για τον κλάδος μας η υπ΄ αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./73828 (ΦΕΚ 

1183/31.8.2006/τ. Β΄) Υγειονομική Διάταξη του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης κ. Αθ. Γιαννόπουλου, αναφορικά με τους κανόνες υγιεινής και τον καθορισμό 

των προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, η 

οποία μεταξύ άλλων επιτρέπει και την διάθεση γαλοπούλας. 

Στους στόχους και στις επιδιώξεις του ΣΕΒΕΚ είναι η ένταξη στα επιτρεπόμενα είδη κυλικείων 

και άλλων κατηγοριών αλλαντικών από αυτούσιο κρέας οι οποίες έχουν χαμηλά λιπαρά με 

υψηλές πρωτεΐνες (π.χ. μπούτι, μπριζόλα κλπ.) 

6.10.  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 (ΟΧΣΕ) αμέσως μετά την 

ψήφιση του Νόμου 2732/1999 για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις στη χώρα μας, 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.  

6.11.  Εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών 

Στις επιδιώξεις του Συνδέσμου παραμένει η υλοποίηση κλαδικής καμπάνιας με στόχο την 

σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση του καταναλωτικού κοινού  και κυρίως των νέων παιδιών 

γύρω από την κατανάλωση των προϊόντων του κλάδου.  

6.12.   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 επικαιροποίσης του ΄΄Οδηγού Καταναλωτών για μεταλλαγμένα΄΄ ,  

ζήτησε για μια ακόμη φορά από ορισμένες επιχειρήσεις μέλη μας :   

α) Εάν μπορούν να εγγυηθούν ότι για την παραγωγή των προϊόντων τους δεν 

χρησιμοποιούνται μεταλλαγμένες ζωοτροφές  

β)  Να τους ενημερώσουν πως εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές τους δεν χρησιμοποιούν 

μεταλλαγμένους οργανισμούς κατά την εκτροφή των ζώων τους 

γ)   Τι σύστημα πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας ακολουθούν.  

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

συλλογική αντιμετώπιση του θέματος, δεδομένου ότι η εν λόγω Οργάνωση 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 όλοι οι φορείς 

(ΣΕΒΤ κλπ.) το έτος 2002, 2003 και 2004.  
 

<<Κυρία Πισπίνη, 

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

για μία ακόμη φορά νέο ερωτηματολόγιο με θέμα τα ΄΄Μεταλλαγμένα τρόφιμα στην Ελληνική 

αγορά΄΄. 
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Για το εν λόγω θέμα, σας έχουμε αρκετές φορές στο παρελθόν απαντήσει, διαβεβαιώνοντάς 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. 

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 επίσημους 

ελέγχους των αρμόδιων Κρατικών αρχών. 

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>>. 

6.13.   Κτηνιατρικά τέλη υγειονομικών επιθεωρήσεων & 

ελέγχων      
Τέθηκε από 1/1/2007 σε ισχύ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 334133/30.11.06, ΄΄ειδικός 

λογαριασμός΄΄ <<δικαιώματα γεωτεχνικών>>, βάση των διαδικασιών της οποίας τίθεται σε 

άμεση εφαρμογή η Κοινή Υπουργική Απόφαση 236996/2.6.06 ΄΄Τέλη κτηνιατρικών 

υγειονομικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 

420/1993 (Α΄ 179) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 85/73/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως 

τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 96/43/ΕΚ του Συμβουλίου΄΄. 

Μετά από αναφορά μελών μας, καθώς και επιχειρήσεων του τομέα ότι ορισμένες Κτηνιατρικές 

Διευθύνσεις ζητούν τέλη για το σύνολο των εισαγομένων ή επεξεργαζόμενων κρεάτων, 

ανεξάρτητα από το αν έγιναν ή όχι έλεγχοι, επιδιώχθηκε και πραγματοποιήθηκε συνάντηση του 

Προεδρείου μας (16/5/2007) με τον Γενικό Διευθυντή Κτηνιατρικής του ΥΑΑΤ κ. Βασ. 

Μπατζηλιώτη, τον Διευθυντή Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας κ. Κ. Μπαντάση και τον Τμηματάρχη 

Κρέατος κ. Δ. Μελά.  

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και άποψη της κεντρικής υπηρεσίας είναι ότι τα 

τέλη εφαρμόζονται μόνο στις ελεγχθείσες παρτίδες και ποσότητες. 

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε και έγγραφη θέση του Υπουργείου, απευθύναμε σχετικό 

ερώτημα στην ΚΔΥ, για το οποίο αναμένουμε απάντηση. 

Ωστόσο, συνιστούμε στα μέλη μας να μην δέχονται (χωρίς τεκμηρίωση που προκύπτει από 

συγκεκριμένες διατάξεις της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής  νομοθεσίας) την καταβολή των 

τελών αυτών επί ποσότητας η οποία δεν έχει υποστεί τους σχετικούς ελέγχους. 

6.14.  Υπόμνημα προς το ΥΠΕΧΩΔΕ      

Με υπόμνημά μας προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά, ζητήσαμε να δοθεί λύση στις 

καθημερινές πολύωρες καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν αρκετές από τις επιχειρήσεις – μέλη 

μας στις διανομητικές τους δραστηριότητες κατά την είσοδο και έξοδο των φορτηγών 

αυτοκινήτων τους από τις εγκαταστάσεις τους προς την πόλη των Αθηνών και ειδικότερα στον 

οδικό άξονα της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στη συμβολή της με την οδό Αχαρνών.   

Ειδικότερα, στο υπόμνημά μας, το οποίο κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Οικονομίας και 

Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη, στον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Σιούφα, στον Υφυπουργό Εμπορίου 

κ. Παπαθανασίου, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Αθηνών, στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, στον Σύνδεσμο Ελληνικών 

Βιομηχανικών Τροφίμων και στον Σύνδεσμο ΑΕ και ΕΠΕ, αναφέραμε τα εξής :  
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<<Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,  

Ο Σύνδεσμός μας τον τελευταίο χρόνο δέχεται συνεχώς και εντονότερες διαμαρτυρίες από 

πολλές επιχειρήσεις - μέλη του, για τις πολύωρες καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν στις 

καθημερινές μεταφορικές τους δραστηριότητες κατά την είσοδο και έξοδο των φορτηγών 

αυτοκινήτων τους, από  τις εγκαταστάσεις τους, προς  την πόλη  των Αθηνών. 

Ειδικότερα, στον οδικό άξονα της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, στη συμβολή της με την 

οδό Αχαρνών, ο δρόμος στενεύει ξαφνικά και οι 4 λωρίδες γίνονται 3, δημιουργώντας 

σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες (πρωί και μεσημέρι). 

Οι καθημερινές πολύωρες καθυστερήσεις κατά την μεταφορά των προϊόντων μας για την 

τροφοδοσία της αγοράς του Λεκανοπεδίου της Πρωτεύουσας συνεπάγονται την απώλεια 

μεγάλου αριθμού εργατοωρών για τη βιομηχανία του κλάδου μας και όχι μόνο. 

Κύριε Υπουργέ, 

Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη σοβαρών παρεμβάσεων στον βασικό αυτό συγκοινωνιακό 

κόμβο,  λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι ο αριθμός των βιομηχανιών οι οποίες 

μεταστεγάζονται προς περιοχές που εξυπηρετούνται από αυτό τον οδικό άξονα, αυξάνεται 

με ταχύ ρυθμό. 

Με την επιστολή μας αυτή, σας παρακαλούμε ιδιαίτερα να επιληφθείτε του θέματος και να 

δώσετε λύση σε ένα πρόβλημα, το οποίο όλοι εμείς αντιμετωπίζουμε καθημερινά και 

επιβαρύνει υπέρμετρα και αντιπαραγωγικά  την δραστηριότητά μας.>>     

6.15.  Εκθέσεις - Ημερίδες  - Εκδηλώσεις 

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. 

Εκπρόσωποι του Συνδέσμου μας παρακολούθησαν τις σημαντικές για τον κλάδο μας 

εκθέσεις :  

▪ 19η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών, Αθήνα 23 – 27/2/2006 

▪ 20η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών, Αθήνα 22 – 26/2/2007 

▪ Agrotica 2006, Θεσ/νίκη 1 – 5/2/2006 

▪ Foodtech 2006, Αθήνα 16 – 19/11/2006 

▪ 9η Ecofestival 2006, Αθήνα 16 – 19/11/2006 

Στον ΣΕΒΕΚ έχει παραχωρηθεί δωρεάν περίπτερο και προγραμματίζεται η παρουσία μας στην 

3η Έκθεση μηχανημάτων βιομηχανίας τροφίμων – ποτών και τεχνολογίας Trofotech – 

Foodtech 2007 που θα πραγματοποιηθεί στο πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο Ελληνικού, 27 – 30 

Σεπτεμβρίου 2007.  

6.16.  Εργατική νομοθεσία 

Τον Ιούλιο του περασμένου χρόνου ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις και υπογράφηκε η 

διετής κλαδική Σ.Σ.Ε. 2006 – 2007, για τους όρους αμοιβής και 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 την υπογραφή της, η εν λόγω Σ.Σ.Ε. κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη μας. 
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6.17.  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. 

6.18.   Επαφές με τον τύπο 

Ο Σύνδεσμός μας συνεχίζοντας τις επαφές που είχε ήδη εγκαινιάσει από προηγούμενα έτη με 

τον τύπο (ημερήσιο, περιοδικό κλπ.) προέβαλε με συνέπεια και υπευθυνότητα τις θέσεις, 

απόψεις και προτάσεις του για διάφορα θέματα του κλάδου. 

Με χαρά υποδεχθήκαμε την είσοδο των νέων περιοδικών στον χώρο της ενημέρωσης γύρω 

από τα θέματα του τομέα. Μετά το περιοδικό ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ που άρχισε να κυκλοφορεί από το 

Σεπτέμβριο του 2005, το περιοδικό Meat Point από τον Ιανουάριο του 2007 μπήκε κι αυτό στην 

ενημέρωση γύρω από την αγορά κρέατος. Και με τα περιοδικά αυτά ο ΣΕΒΕΚ διατηρεί καλές 

σχέσεις και φροντίζει να διαχέει τις θέσεις του.  

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. 

6.19.  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 κατά 

περιόδους στην αγορά. 

6.20.   Διάφορα 

Εκτός από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες αναφέρθηκαν στις προηγούμενες 

ενότητες, ο ΣΕΒΕΚ έκανε και τις επόμενες ενημερώσεις προ τα μέλη της : 

▪ Νέος Κανονισμός λειτουργίας του ΕΦΕΤ 

▪ Οργάνωση της λειτουργίας του Εθνικού σημείου Επαφής Codex Alimentarius 

▪ ΄΄ΡΥΠΑΝΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΙΟΞΙΝΕΣ & PCBs΄΄ - Έκθεση Ομάδας Εργασίας Επιτροπής                                                       

▪ Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών 

▪ Σελίδα δημόσιας διαβούλευσης του ΕΦΕΤ 

▪ Υποβολή τιμοκαταλόγων, προαναγγελία μεταβολής τιμών, υποβολή κοστολογικών 

στοιχείων 

▪ Ενημέρωση για εταιρείες καύσης οστών 

▪ Διάφορες έρευνες 
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7. Εκκρεμή θέματα – Προοπτικές  

Η σημερινή Διοίκηση του ΣΕΒΕΚ της οποίας ολοκληρώνεται η θητεία, πιστεύει ότι η 

αποτελεσματική παρέμβαση του Συνδέσμου κατά την διαμόρφωση των αλλαγών που 

συντελούνται σε Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο και η θετική εξέλιξη που σημειώθηκε σε βασικά 

ζητήματα του τομέα, ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που σηματοδότησαν το 2006.  

Οι επιχειρήσεις μας και ο ΣΕΒΕΚ, συλλογικά, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε το έργο 

μας και να προγραμματίσουμε υπεύθυνα το αύριο. 

Στις βασικές προτεραιότητες για την χρονιά που διανύουμε, περιλαμβάνονται αρκετά από τα 

θέματα που βρέθηκαν στο προσκήνιο τη χρονιά που μας πέρασε και των οποίων δεν 

ολοκληρώθηκε η αντιμετώπισή τους. 

Επιπλέον στους στόχους μας, οι οποίοι βέβαια θα τεθούν υπό την κρίση και τις 

προτεραιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να ανήκουν και τα επόμενα :  

▪ Εντατικοποίηση των επαφών, της πίεσης αλλά και της συνεργασίας μας με τον ΕΦΕΤ, 

το Γ.Χ.Κ., το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις εν λόγω 

συναντήσεις, η παρουσία της Διοίκησης του ΣΕΒΕΚ, θα δώσει το στίγμα του 

ενδιαφέροντός μας για την επίλυση των ανοικτών και εκκρεμών θεμάτων  

▪ Δημιουργία  ιστοσελίδας στο διαδίκτυο για την αμεσότερη ενημέρωση των μελών 

αλλά και την προβολή της δράσης του Συνδέσμου 

▪ Εκστρατεία εγγραφής νέων μελών για την ενδυνάμωση του ΣΕΒΕΚ 

▪ Συναντήσεις, επαφές με δημοσιογράφους και έκδοση δελτίων τύπου για επίκαιρα 

θέματα, με σκοπό την παρουσίαση των στόχων του Συνδέσμου αλλά και την 

προσέγγιση των επίκαιρων προβλημάτων μας 

▪ Ημερίδες ή ανοικτές ενημερωτικές συναντήσεις με στόχο την ενημέρωση των μελών 

μας και την ανταλλαγή απόψεων για επίκαιρα θέματα του κλάδου 

▪ Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις 

▪ Τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Ομάδων Εργασίας του ΣΕΒΕΚ. 

Όλα τα ανωτέρω θα προσπαθήσουμε να τα παρακολουθήσουμε και να τα διευθετήσουμε με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχοντας ως βασικό μας στόχο την υποστήριξη όλων των 

επιχειρήσεων – μελών μας. 

Οι παρεμβάσεις και προτάσεις του ΣΕΒΕΚ και η καταξιωμένη παρουσία του θα συνεχισθούν με 

την συλλογική μας προσπάθεια. 

Η παρουσία και συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των 

κλαδικών μας στόχων. 

Περιμένουμε πάντα τις απόψεις, τις προτάσεις και τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν,  

από όλα τα μέλη μας, ώστε να καταλήγουμε στις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για το μέλλον 

των επιχειρήσεων και του κλάδου μας.           
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8. Επίλογος 

Το 2007 αποτελεί χρονιά ορόσημο για τον Σύνδεσμό μας, στον οποίο γιορτάζουμε με 

υπερηφάνεια τα 30 χρόνια δράσης, δημιουργικής του συνεισφοράς στις επιχειρήσεις του 

τομέα, στον κλάδο και στην Εθνική μας Οικονομία. 

Αποστολή του ΣΕΒΕΚ είναι να συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση και ενημέρωση 

των επιχειρήσεων επεξεργασίας κρέατος, στην οικονομική τους σταθερότητα και ανάπτυξη. 

Αν κρίνουμε αντικειμενικά την πορεία του ΣΕΒΕΚ τις τρεις δεκαετίες της ζωής του, μπορούμε 

με σιγουριά να πούμε ότι έχει πετύχει τους καταστατικούς του στόχους. 

Φυσικά οι διεκδικήσεις δεν έχουν τέλος και πάντα πρέπει να επαγρυπνούμε. 

Βασική στρατηγική και στόχος του ΣΕΒΕΚ ήταν, είναι και θα είναι η επικοινωνία, η επαφή και 

συνεργασία του με τα μέλη, τους κρατικούς φορείς, τις διάφορες υπηρεσίες, τα Μέσα 

Ενημέρωσης, τους αντίστοιχους Επαγγελματικούς φορείς κλπ. 

Η δρομολόγηση όλων των προαναφερθέντων θεμάτων ή δράσεων γίνεται μέσα από το 

συνδυασμό ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και όλων των μελών μας, χωρίς την 

υποστήριξη των οποίων δεν μπορούμε να φέρουμε το σωστό αποτέλεσμα. 

Ο Σύνδεσμός μας έχει τα τελευταία χρόνια δημιουργήσει ένα πλαίσιο μελέτης, 

παρακολούθησης και ανάλυσης των προβλημάτων και των αλλαγών που γίνονται, ώστε να τα 

γνωρίζει, να διατυπώνει τις τεκμηριωμένες προτάσεις του και να συνεργάζεται με στόχο την 

αναζήτηση της καλύτερης δυνατής λύσης. 

Μέσα από την επιχειρούμενη διεύρυνση του Συνδέσμου μας και την συσπείρωση όλων των 

επιχειρήσεων του τομέα, φιλοδοξία και ταυτόχρονα δέσμευσή μας είναι να καταστήσουμε τον 

ΣΕΒΕΚ τον μόνο και κύριο θεσμικό συνομιλητή της Πολιτείας για κάθε κλαδικό μας θέμα. 

Από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ., με την ευκαιρία της συμπλήρωσης της θητείας του 

απερχόμενου Δ.Σ. θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για την υποστήριξή τους και την 

άριστη συνεργασία μας. Επίσης τα στελέχη του Συνδέσμου για την υπεύθυνη και 

επαγγελματική παροχή υπηρεσιών σε όλη τη δομή του ΣΕΒΕΚ. 

Είμαι βέβαιος ότι και το νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες μας θα συνεχίσει την 

προσπάθεια για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Συλλογικού μας Οργάνου και την 

ανανέωση και διεύρυνση της εικόνας του στην ευρύτερη κοινωνία και στον καταναλωτή. 

 

 

 

 

 

 
 


