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1. Ρόλος & Αποστολή του ΣΕΒΕΚ 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος - ΣΕΒΕΚ είναι Σύνδεσμος, μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύριο μέλημά του, την διασφάλιση των συμφερόντων και την 

επίλυση των κλαδικών προβλημάτων των επιχειρήσεων  μελών του.   

Η ιστορία του ΣΕΒΕΚ αρχίζει το έτος 1977 όταν με τον τίτλο ‘‘ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΩΝ’’ εκπροσωπούσε συλλογικά τις επιχειρήσεις 

αλλαντοποιίας και επεξεργασίας κρέατος που νόμιμα λειτουργούσαν στην Ελλάδα με 

οποιαδήποτε μορφή.  

Στην καταστατική Γενική Συνέλευση του  έτους 1993, τροποποιήθηκε το αρχικό καταστατικό 

και η επωνυμία του Συνδέσμου άλλαξε σε ‘‘ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ’’ με το διακριτικό τίτλο ΣΕΒΕΚ όπως μέχρι σήμερα παραμένει. 

Για τις διεθνείς του παραστάσεις η επωνυμία του είναι στα Αγγλικά ‘‘ASSOCIATION OF GREEK 

MEAT PROCESSING INDUSTRIES’’ – S.E.V.E.K. 

Από τότε μέχρι σήμερα αποτελεί τον κλαδικό Σύνδεσμο των επιχειρήσεων που ασχολούνται με 

την παραγωγή αλλαντικών και την επεξεργασία κρέατος που νόμιμα λειτουργούν στην Ελλάδα 

με οποιαδήποτε μορφή. 

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.   

Η Διοίκηση του ΣΕΒΕΚ, και τη χρονιά που πέρασε, επεδίωξε με ποικίλες μορφές δράσης, να 

προωθήσει τους παραπάνω στόχους. 

Οι δράσεις αυτές περιγράφονται με κάποια συντομία στην παρούσα έκδοση του φετινού μας 

απολογισμού. 
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2. Τα 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.  

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

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

2.1. Υπηρεσίες προς τα Μέλη 
Ο ΣΕΒΕΚ, αφιερώνει ιδιαίτερη φροντίδα για την εξυπηρέτηση αυτών που εκπροσωπεί, δηλαδή 

των μελών του, και για την παροχή ειδικευμένων πληροφοριών με πραγματική αξία προς 

αυτά, που καλύπτουν ουσιαστικές και σύγχρονες ανάγκες τους. 

Ο ΣΕΒΕΚ έχει καταφέρει : 

• Να εκπροσωπεί τα Μέλη του στις σχέσεις τους με τους κοινωνικούς εταίρους και τη 

Δημόσια Διοίκηση 

• Να υποστηρίζει τα Μέλη του προωθώντας τις θέσεις τους στα αρμόδια όργανα της 

Πολιτείας 

• Να παρέχει στα μέλη του συνεχή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση και στήριξη για τις 

τρέχουσες εξελίξεις και θέματα που τα αφορούν 

• Να ανταποκρίνεται άμεσα σε αιτήματα και ερωτήματά τους. 

Κύριοι στόχοι του ΣΕΒΕΚ είναι η συνεχής βελτίωση της επικοινωνίας, η συνεχής αναβάθμιση 

των υπηρεσιών προς το Μέλη καθώς και η δυναμικότερη εκπροσώπηση προς την Πολιτεία, 

τους κοινωνικούς εταίρους και το κοινωνικό σύνολο. 

Στόχος επίσης είναι, πέρα από τα γενικού ενδιαφέροντος θέματα με τα οποία ασχολείται προς 

το συμφέρον των μελών της, κάθε ειδικό αίτημα Μέλους να αντιμετωπίζεται άμεσα, με 

συγκεκριμένες ενέργειες, παρακολούθηση και με την παράλληλη συνεργασία και ενημέρωση 

του Μέλους. Η προσπάθεια αυτή συμβάλλει στη δραστηριοποίηση των μελών και στην ενεργό 

συμμετοχή τους στο έργο του Συνδέσμου. 

Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Στο πλαίσιο των στόχων αλλά και του ρόλου, που καλείται να ΄΄παίξει΄΄ ο ΣΕΒΕΚ, είναι  

απαραίτητη η ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή των μελών του, στις διαδικασίες λήψης των 

αποφάσεών του, για τη διαμόρφωση θέσεων, και τεκμηριωμένων προτάσεων αλλά και για την 

επίτευξη λύσεων, στα προβλήματα του κλάδου.  

Ο ΣΕΒΕΚ, στέλνει ερωτηματολόγια ή οργανώνει συναντήσεις για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

και να εξασφαλίσει τη συνεισφορά των Μελών του στα επίκαιρα θέματα που τα απασχολούν. 

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

συνεχίσθηκε την περίοδο 2007. 

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. 

Ενημέρωση & Εκπαίδευση 

Σε ένα πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είναι αναγκαίο, τα στελέχη των 

επιχειρήσεων να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους. Ο 

ΣΕΒΕΚ πιστεύει ότι η ποιοτική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο των αναγκών, που δημιουργούν οι  
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σύγχρονες απαιτήσεις, συνιστούν καθοριστικό παράγοντα για αυξημένη αποτελεσματικότητα 

και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Με γνώμονα τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΕΚ, μετά από απόφαση της 

Συμβουλευτικής του Επιτροπής Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων και αιτήματα αρκετών 

επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου, αποφάσισε την υποστήριξη (μέσω της γνωστής 

εκπαιδευτικής εταιρίας EUCAT) ενός εξαιρετικά χρήσιμου, ενδιαφέροντος, υψηλού επιπέδου 

και με χορηγία πιστοποιητικού, το οποίο δίνει την δυνατότητα για εσωτερική εκπαίδευση των 

υπόλοιπων απασχολούμενων κάθε επιχείρησης, εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος 

(σεμινάριο και πρακτική εφαρμογή των διδαχθέντων) με τίτλο <<Νέα δέσμη υγιεινής των 

τροφίμων και συναφής νομοθεσία : Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων κρέατος – 

Ορθή πρακτική εφαρμογής των κανόνων υγιεινής΄΄.   

Το γενικό περιεχόμενο του προγράμματος, είχε ως εξής :  

Υγιεινή, ασφάλεια και ποιότητα του κρέατος, προϊόντων/υποχρεώσεων των υπευθύνων 

επιχειρήσεων κρέατος, σχετική νομοθεσία, επίσημοι έλεγχοι, γενικές και ειδικές απαιτήσεις 

υγιεινής, ορθή πρακτική εφαρμογής, διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP, μικροβιολογικά 

κριτήρια ιχνηλασιμότητας, επισήμανση διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων. 

Κύριος εισηγητής ήταν ο καθηγητής των ΤΕΙ Αθήνας Σπ. Β. Ραμαντάνης, DVM, Dr. Med. Vet., 

Dipl ECVPH, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι αρκετών επιχειρήσεων – μελών μας οι οποίες 

έτυχαν σημαντικής έκπτωσης. 

Επίσης το τελευταίο δωδεκάμηνο, ο ΣΕΒΕΚ ενημέρωσε τα μέλη του για τα παρακάτω 

εκπαιδευτικά σεμινάρια:  

▪ Εξειδικευμένο σεμινάριο για επιχειρηματίες, διευθυντικά στελέχη και συμβούλους με 

θέμα ΄΄Τιμολόγηση & διαπραγματεύσεις τιμών στο Διεθνές Εμπόριο΄΄ (Εταιρεία 

Συμβούλων Global Greece & Export Akademie, 9 & 10/6/2007) 

▪ Διήμερο σεμινάριο με αντικείμενο ΄΄Ασφάλεια κρέατος και προϊόντων του΄΄ (Food 

Allergens Laboratory, Οκτώβριος 2007) 

▪ Διήμερο Σεμινάριο με θέμα ΄΄Ζωοτροφές & Ιχθυοτροφές : Ποιότητα & ασφάλεια, 

νέες εξελίξεις΄΄(Food Allergens Laboratory, 31/1 – 1/2/2008) 

▪ Διήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 10 ωρών, με αντικείμενο ΄΄Ποιοτική 

κατάταξη σφάγιων, βοοειδών και χοίρων΄΄ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMΙNARS ΑΕ, 28 – 

29/1/2008)  

2.2. Επικοινωνία με τα Μέλη 

Κύριο μέσο επικοινωνίας του ΣΕΒΕΚ με τα μέλη του είναι η ενημερωτική έκδοση (Newsletter) 

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

     Newsletter ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ &   

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ΄΄ 

Η ενημερωτική έκδοση του ΣΕΒΕΚ, ξεκίνησε το 2001, και έκτοτε συνεχώς βελτιώνεται και 

εμπλουτίζεται παρέχοντας πληροφόρηση για θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα τα μέλη. 

Τα πεδία πληροφόρησης αφορούν κυρίως στο σύνολο των πεπραγμένων, των θέσεων και 

δημόσιων παρεμβάσεων του Συνδέσμου. Επίσης ενημερώνει για συνέδρια, συναντήσεις, 

εκθέσεις κλπ. προσφέροντας γρήγορη πρόσβαση στην κοινωνία της γνώσης για επίκαιρα 

θέματα του κλάδου. 

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).  

Κατά την περίοδο του έτους 2007 έως σήμερα, έχουν σταλεί 38 ενημερωτικά Newsletter (No 

194 – No 231), με ειδήσεις και πληροφορίες που ενδιαφέρουν άμεσα τα μέλη μας.  

Ταυτόχρονα, καταβάλλεται προσπάθεια για εμπλουτισμό της ύλης του ενημερωτικού 

Newsletter με συνεισφορές επίκαιρων και ενδιαφερόντων θεμάτων από όλα τα μέλη του 

ΣΕΒΕΚ. 
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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 του 2007 έως σήμερα, έχουν σταλεί  80 ενημερωτικά Newsletter (Νο 600 

– Νο 679), με χρήσιμες ειδήσεις και πληροφόρηση.   

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 ΣΕΒΕΚ.  

Παράλληλα, προορίζεται για χρήση από τρίτους ενδιαφερόμενους (δημοσιογράφους, 

ερευνητές, φοιτητές) και γενικότερα από τους συνομιλητές του Συνδέσμου, όταν χρειάζεται 

να ανατρέξουν στο έργο και την αποστολή του ΣΕΒΕΚ, τις δραστηριότητες της χρονιάς ή τις 

συγκεκριμένες ενέργειές του για ειδικά θέματα. 

Ανοικτές συναντήσεις μελών  

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. 

Στα πλαίσια αυτά, ο ΣΕΒΕΚ οργάνωσε, την Πέμπτη 31/1/2008 στο ξενοδοχείο Metropolitan, 

ενημερωτική συνάντηση των επιχειρήσεων – μελών του καθώς και όλων των επιχειρήσεων 

με εγκεκριμένες εγκαταστάσεις κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας, με στόχο την 

ενημέρωση για την πορεία των εκκρεμών θεμάτων και προβλημάτων που απασχολούν τον 

κλάδο και παράλληλα την διαμόρφωση ενός διεκδικητικού πλαισίου προς το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα θέματα αυτά. 

Συζητήθηκαν τα πιο κάτω θέματα :  

1. Υποβολή μηνιαίων ισοζυγίων χοιρινού κρέατος 

2. Καταβολή κτηνιατρικών τελών 

3. Χονδρική πώληση νωπού κρέατος σε λιανοπωλητές εκτός κεντρικών αγορών 

4. Διάθεση προϊόντων με βάση το κρέας από μη εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

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, φαξ, e-mail 

Τα μέλη του Συνδέσμου, έχουν άμεση εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου, φαξ ή e-mail. Η 

Γραμματεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξειδικευμένα στελέχη μελών δίνουν 

άμεσα τη λύση σε κάθε ερώτημα που τίθεται. 
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2.3. Τα Νέα Μέλη 

Η προσέλκυση νέων μελών πανελλαδικά είναι μια διαρκής προσπάθεια του ΣΕΒΕΚ.   

Ο στόχος αυτός εκφράζεται μέσα από την σκέψη ότι η συμμετοχή και η συσπείρωση στον 

ΣΕΒΕΚ, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την ευημερία, την πρόοδο και την 

καταξίωση όσων ασχολούνται με τον τομέα. 

Σημαντικά κίνητρα για την εγγραφή νέων μελών αποτελούν η προβολή των υπηρεσιών που 

προσφέρονται στα μέλη καθώς και η εφαρμογή της αρχής ότι οι υπηρεσίες του Σωματείου 

παρέχονται αποκλειστικά και μόνο στα μέλη. 

Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες του ΣΕΒΕΚ προορίζονται μόνο για τα μέλη του, τα οποία έχουν 

προτεραιότητα όταν ζητούν υποστήριξη, ενημέρωση κλπ. Γι΄ αυτό, όταν μη μέλη ζητούν κάτι 

αντίστοιχο, τους διευκρινίζεται ότι μόνο μετά από την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους θα 

μπορούν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΣΕΒΕΚ. 

2.4. Ημερίδες – Εκδηλώσεις 
Η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων- εκδηλώσεων για επίκαιρα θέματα, αποτελεί διαρκή 

επιδίωξη του ΣΕΒΕΚ.  

Τα μέλη έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν άμεσα για τις δραστηριότητες του ΣΕΒΕΚ 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.  

α)  Ο ΣΕΒΕΚ διοργάνωσε με επιτυχία :  

Ημερίδα με θέμα «Επώνυμα Προϊόντα Κρέατος: Υπογράφουν με Ασφάλεια την Ποιότητα», 

στο ξενοδοχείο King George (Πλατεία Συντάγματος) την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2008.  

Η ημερίδα περιελάμβανε δύο θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναπτύχθηκαν 

επιστημονικά θέματα, όπως έγκριση και καταχώρηση εγκαταστάσεων, νέα δέσμη υγιεινής 

προϊόντων κρέατος, ταξινόμηση των προϊόντων κρέατος, αρμοδιότητες επίσημων 

ελέγχων, επιτρεπόμενες και βοηθητικές ύλες κ.α. Στην δεύτερη ενότητα αναπτύχθηκαν 

θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όπως η δυναμική του κλάδου στην Ελλάδα, η παγκόσμια 

αγορά και οι τάσεις στην κατανάλωση προϊόντων κρέατος, η διαθρεπτική αξία των 

προϊόντων κρέατος κ.α.  

Στόχος της διοργάνωσης ήταν μεταξύ άλλων:  

• Η ενημέρωση των στελεχών των επιχειρήσεων του κλάδου σχετικά με τις 

τεχνολογικές και νομοθετικές εξελίξεις.  

• Η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τη διατροφική αξία των 

αλλαντικών και τη σημασία του κλάδου για την εθνική οικονομία.  

• Η ευαισθητοποίηση των αρμοδίων κυβερνητικών αξιωματούχων και 

υπηρεσιακών παραγόντων σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν τις 

επιχειρήσεις του κλάδου.  

β) Ο ΣΕΒΕΚ συμμετείχε :   

• στην ημερίδα που διοργάνωσε το κλαδικό περιοδικό Meat Point στο πλαίσιο της 

21ης Έκθεσης Τροφίμων & Ποτών με εισήγηση με θέμα ΄΄Προϊόντα κρέατος και 

σύγχρονες διατροφικές απαιτήσεις΄΄ (Κυριακή 17/2/2008)   

• στην ημερίδα που διοργάνωσε η εταιρεία πιστοποίησης Metron, στο πλαίσιο της 

έκθεσης Agrotica 2008 στη Θεσ/νίκη, με εισήγηση με θέμα ΄΄Οι νέες 

τεχνολογικές απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων κρέατος΄΄   
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3. Η Δράση και οι Θέσεις του ΣΕΒΕΚ 
Αποστολή του ΣΕΒΕΚ είναι η ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικών διαύλων επικοινωνίας 

και η συνεργασία με την ευρύτερη δημόσια διοίκηση και τους θεσμικούς φορείς της ελληνικής 

κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζονται οι θέσεις των Μελών για την προώθηση και 

διαμόρφωση πολιτικών, με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την 

Ελληνική Βιομηχανία Επεξεργασίας Κρέατος. 

Ο ΣΕΒΕΚ πιστεύει ότι η Πολιτεία οφείλει να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και να προστατεύει 

τον καταναλωτή. Οι σχέσεις της Δημόσιας Διοίκησης με τον πολίτη και την επιχείρηση πρέπει 

να εξελιχθούν σε σχέσεις συνεργασίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη συνεχή 

αναβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αγοράς. 

Οι σχέσεις του ΣΕΒΕΚ με την Πολιτεία προωθούνται τόσο με τις απευθείας επαφές της 

Διοίκησης και τις παρεμβάσεις της στα αρμόδια για τον κλάδο Υπουργεία όσο και με τη 

συμμετοχή της σε Επιτροπές.    

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του ΣΕΒΕΚ συνέχισε τις συναντήσεις της με το Υπ.ΑΑΤ, τον 

ΕΦΕΤ κλπ. για την επίλυση κλαδικών θεμάτων. 

Οι παρεμβάσεις του ΣΕΒΕΚ έχουν μεγάλη βαρύτητα στην προσπάθειά του να προωθήσει τις 

θέσεις του. 

Αναφέρονται στη συνέχεια οι πιο σημαντικές δράσεις – παρεμβάσεις του ΣΕΒΕΚ κατά την 

διάρκεια του προηγούμενου έτους. 

3.1. Εμπορία κρέατος βοοειδών κάτω των 12 μηνών 

Όπως ενημερωθήκαμε στις αρχές Ιουνίου του 2007 από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ 

του Υπ.ΑΑΤ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλλε σχέδιο κανονισμού για την εμπορία κρέατος 

βοοειδών ηλικίας κάτω των 12 μηνών και την απαγόρευση της χρήσης του όρου μοσχάρι για 

κρέας βοοειδών άνω των 12 μηνών, το οποίο συζητήθηκε σε συνεδριάσεις της Ειδικής 

Επιτροπής Γεωργίας. Το Υπ.ΑΑΤ, αρχικά εξέφρασε την αντίθεσή του για την καθιέρωση 

ειδικών ρυθμίσεων για το κρέας μοσχαριών 8 – 12 μηνών, για το λόγο ότι μόνο μοσχάρια 

κάτω των 8 μηνών δίνουν ειδικής κατηγορίας κρέας, αναγνωρίσιμο από τους καταναλωτές 

στην Ελλάδα ως ΄΄μοσχάρι γάλακτος΄΄, ενώ η κατηγορία 8 – 12 μηνών δεν αποτελεί ειδική 

κατηγορία κρέατος και φέρει την ίδια εμπορική ονομασία με το κρέας ζώων άνω των 12 

μηνών και συγκεκριμένα ΄΄μοσχάρι΄΄. Δεδομένης όμως της γενικής αποδοχής της πρότασης 

από την πλειοψηφία των Κρατών – Μελών η πρόταση προωθήθηκε περιλαμβάνοντας και τις 

δύο κατηγορίες. Για την αποφυγή προβλημάτων από την εφαρμογή των ρυθμίσεων του 

σχεδίου κανονισμού στην Ελλάδα, προτάθηκε από το ΥΠΑΑΤ,  να αλλάξει η ελληνική ονομασία 

για το κρέας από βοοειδή ηλικίας μεταξύ 8 και 12 μηνών από ΄΄μοσχάρι΄΄ σε ΄΄νεαρό 

μοσχάρι΄΄, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ο όρος ΄΄μοσχάρι΄΄ να χρησιμοποιείται για ζώα 

μεγαλύτερα των 12 μηνών πράγμα που επίσης δεν έγινε δεκτό.  

Κατόπιν τούτων, και δεδομένου ότι η απαγόρευση της χρήσης του όρου μοσχάρι για βοοειδή 

άνω των 12 μηνών θα επιφέρει αναστάτωση στην ελληνική αγορά κρέατος, η Δ/νση ζωικής 

παραγωγής & Α.Π.Α. του Υπ.ΑΑΤ προγραμμάτισε σύσκεψη των αρμόδιων κλαδικών φορέων, 

την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2007.  

Στην σύσκεψη, συμμετείχε από πλευράς ΣΕΒΕΚ ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας κ. Χρ. 

Σταυρουλάκης. 

Δυστυχώς, όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συσχετισμοί 

δεν επέτρεπαν να περάσει η Ελληνική πρόταση για ονομασία στην ενδιάμεση κατηγορία 8 – 

12 μηνών (με την Ελλάδα συμφώνησε μόνο η Κύπρος, ενώ οι άλλες 25 χώρες είχαν άλλη 

άποψη). Κατά συνέπεια, η σύσκεψη επικεντρώθηκε στην ενημέρωση των παρευρισκομένων 

φορέων και στην γενικότερη συζήτηση για τα θέματα εμπορίας του κρέατος βοοειδών. 

Σύμφωνα με το νέο κοινοτικό κανονισμό 700/2007, ο οποίος  δημοσιεύτηκε στις 22/6/2007 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L 161 και θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου του 2008, μόνο  
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για κρέας από μοσχάρια ηλικίας 0 – 8 μηνών, που θα έχουν τραφεί αποκλειστικά με γάλα και 

γαλακτοκομικά προϊόντα θα χρησιμοποιείται πλέον ο όρος ΄΄μοσχάρι γάλακτος΄΄. Για όλες 

τις υπόλοιπες περιπτώσεις το κρέας θα φέρει απλά την σήμανση ΄΄μοσχάρι΄΄.  Στην 

απόφαση αυτή κατέληξαν οι 27 Υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. σχετικά με τη χρήση της 

επωνυμίας ΄΄μοσχάρι γάλακτος΄΄. Με τους νέους κανόνες θα απαιτείται να χρησιμοποιούνται 

σταθερές ονομασίες πώλησης σε αυτά τα είδη κρέατος, σε συνδυασμό με ένδειξη της 

κατηγορίας ηλικίας των ζώων τη στιγμή της σφαγής. 

3.2. Συμμετοχή σε Επιτροπές Ενστάσεων 
Ο ΣΕΒΕΚ συμμετέχει με εκπροσώπους του, στις Νομαρχιακές Επιτροπές του άρθρου 13 παρ. 2 

του Ν. 2538/97 για την εξέταση των ενστάσεων επιβολής προστίμου λόγω κτηνιατρικών 

παραβάσεων. 

3.3. Διάθεση προϊόντων με βάση το κρέας, από τα 

κρεοπωλεία 

Όπως αναφέραμε και στην περσινή μας τακτική Γενική Συνέλευση, 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 επιστολή προς τον τέως Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και σημερινό Υπουργό 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 τέως 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. 

Μετά την κατάργηση του Π.Δ. 204/1996, από το πρόσφατο Π.Δ. 79/2007 για τους ελέγχους 

τροφίμων, δημιουργήθηκε κενό νόμου στη λειτουργία των παρασκευαστηρίων επεξεργασίας 

κρέατος στους παρακείμενους χώρους των κρεοπωλείων (δικαίωμα το οποίο είχε δοθεί με την 

απόφαση 1276/25.7.2005 του Υφυπουργού Αλ. Κοντού).  

Ο Υφυπουργός κ. Κοντός, έσπευσε αμέσως να διορθώσει το κενό, με την Υπουργική Απόφαση 

– εξπρές, υπ΄ αριθμ. 611/16.7.2007, η οποία αποτελούσε σχεδόν επανάληψη της 

προηγούμενης με μόνη διαφορά ότι αναφερόταν στον νέο Π.Δ. 79/2007, η οποία όμως  δεν 

διόρθωσε το κενό.    

Όπως ενημερωθήκαμε κατά την διάρκεια σύνταξης του παρόντος απολογισμού, υπογράφηκε 

από τον Υπουργό ΑΑΤ κ. Κοντό, νέα Υπουργική Απόφαση, η οποία δίνει το δικαίωμα στους 

κρεοπώλες να παράγουν <<μόνο παραδοσιακά παρασκευάσματα κρέατος, όπως λουκάνικα, 

μπιφτέκια, σουτζούκια, σνίτσελ, κοκορέτσι, ρολά και άλλα>>. Σύμφωνα με την Υπουργική 

Απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος κρεοπώλης θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση 

Κτηνιατρικής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από  
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σχεδιάγραμμα χώρου κύριας χρήσης (κάτοψη) στο οποίο αποτυπώνεται και η διάταξη του 

εξοπλισμού στο χώρο. Μεταξύ του παρασκευαστηρίου και του καταστήματος λιανικής 

πώλησης πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός, ο οποίος μπορεί να διαθέτει πόρτα για την 

επικοινωνία των δύο χώρων μεταξύ τους κλπ. 

Ο ΣΕΒΕΚ θα μελετήσει τη νέα Υπουργική Απόφαση και θα παρέμβει προς το Υπ.ΑΑΤ.  

3.4.  Ισοζύγια χοιρινού κρέατος  

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 322946 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1874 Β΄/14.9.2007) 

εφεξής όλες οι μονάδες σφαγής, τεμαχισμού, τυποποίησης, μεταποίησης κρέατος και 

παρασκευής κρεατοσκευασμάτων πρέπει να τηρούν και να αποστέλλουν μηναία στοιχεία στις 

Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Ο σημερινός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Αλ. Κοντός, επέλεξε την τελευταία εβδομάδα 

της θητείας του ως υφυπουργός για να υπογράψει τη σχετική απόφαση με την οποία 

υποχρεούνται όλοι οι φορείς του κλάδου να αποστέλλουν, κάθε μήνα, το αργότερο έως το 

τέλος του επόμενου μηνός συμπληρωμένο το μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων χοιρινού 

κρέατος που τεμαχίζουν ή τυποποιούν.  

Στην περίπτωση που τα απεσταλμένα ισοζύγια είναι ελλιπή ή λανθασμένα ενημερώνεται η 

επιχείρηση για τις απαραίτητες διορθώσεις, συμπληρώσεις, στις οποίες εάν δεν συμμορφωθεί 

απειλείται με κυρώσεις που φτάνουν σε περίπτωση υποτροπής μέχρι και τα 200 χιλ. ευρώ ή το 

10% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης, ενώ οι κυρώσεις μπορούν να φτάσουν μέχρι και την 

άρση της άδειας λειτουργίας.  

Στα εν λόγω ισοζύγια, τα οποία αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή και μόνο σε περίπτωση 

αδυναμίας σε έντυπη μορφή, καταχωρούνται:  

• Όλες οι ποσότητες χοιρινού κρέατος που παρελήφθησαν από παραγωγούς, εμπόρους, 

σφαγεία, αναλυτικά κατά προέλευση  

• Όλα τα παραγόμενα τεμάχια και κρεατοσκευάσματα που παρήχθησαν στην διάρκεια 

κάθε μήνα, αναλυτικά, ήτοι ποσότητα και προέλευση πρώτης ύλης  

• Οι στήλες που αφορούν τα αποθέματα της πρώτης ύλης, τα αποθέματα του έτοιμου 

προϊόντος καθώς και τα υποπροϊόντα συμπληρώνονται μόνο την πρώτη και τελευταία 

ημέρα του μήνα  

• Όσο αφορά την προέλευση σημειώνεται ΕΛΛΑΣ για το ελληνικό κρέας, ΕΕ (π.χ. 

ΓΑΛΛΙΑΣ) για το κρέας κοινοτικής προέλευσης και ΤΧ (π.χ. Π.Γ.Δ.Μ.) για κρέας 

προέλευσης τρίτων χωρών  

• Στα υποπροϊόντα καταχωρούνται σε βάρος τα οστά, δέρμα, λίπος κλπ.  

Η τήρηση των μηνιαίων ισοζυγίων δεν εφαρμόζεται στον τεμαχισμό και στην αποθήκευση του 

νωπού κρέατος που επιτελείται σε καταστήματα λιανικής πώλησης ή σε χώρους δίπλα στα 

σημεία πώλησης, όπου ο τεμαχισμός και η αποθήκευση πραγματοποιούνται με μοναδικό σκοπό 

την άμεση, χωρίς μεταπώληση, και επιτόπου πώληση στον καταναλωτή.  

Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των μηνιαίων ισοζυγίων χοιρινού κρέατος, σε εφαρμογή της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ. 322946/6.9.07, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Δ/νση 

Ζωικής Παραγωγής του Υπ.ΑΑΤ την Τρίτη 4/12/2007. 

Παρόντες ήταν ανά φορέα οι επόμενοι :  

Δ/νση Ζωικής παραγωγής : κ.κ. Θ. Νότος Δ/ντής, Ι. Κασιούρας Τμηματάρχης, κα  Τσάτσου 

Στέλεχος 

Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος : κ. κ. Καλέργης Πρόεδρος, Παν. Τσικάκης, Γ. 

Διδάγγελος, Γ. Αρκούδας 

Σύνδεσμος Βιομηχανικών Σφαγείων : κ. Βασ. Μεγαλοβασίλης Πρόεδρος 

Έμποροι Βαρβακείου Αγοράς : κ. Γ. Βουδούρης Αντιπρόεδρος 

ΣΕΒΕΚ : κ.κ. Χ. Σταυρουλάκης, Θ. Ζύμνης, Γ. Βουδούρης, Σ. Σκαρίμπας, Γ. Οικονόμου. 

Στην εν λόγω σύσκεψη, η Δ/νση του Υπ.ΑΑΤ ζήτησε απόψεις και προτάσεις για τυχόν αλλαγές 

στον πίνακα του Παραρτήματος και πρακτικές διευκρινήσεις ώστε να συνταχθεί η εφαρμοστική  
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απόφαση με στόχο ΄΄να μπει τάξη και να προστατευθούν η ντόπια παραγωγή καθώς και οι 

έλληνες χοιροτρόφοι και καταναλωτές΄΄. 

Επίσης άφησε να εννοηθεί ότι το ισοζύγιο σύντομα θα ισχύσει και για τους κρεοπώλες. 

Οι χοιροτρόφοι επέμεναν στην επέκταση της υποχρέωσης και στα κρεοπωλεία, με την 

αναγραφή ενδείξεων ΕΛ και Ξ επί της ταμειακής μηχανής για την πώληση ελληνικού ή ξένου 

αντίστοιχα. 

Οι έμποροι κρέατος ανέφεραν τις δυσκολίες εφαρμογής του μέτρου για το οποίο είναι κάθετα 

αντίθετοι και πρότειναν την αναγραφή ΄΄προϊόν ΕΕ΄΄ για τον διαχωρισμό στα κρεοπωλεία 

των κοινοτικών και μη κρεάτων. 

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΒΕΚ, κινούμενοι στο πνεύμα της συζήτησης και απόφασης που πήρε το 

Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 14/11/2007, διατύπωσαν την πιο κάτω θέση : 

΄΄Παρά το ότι αναγνωρίζεται η πρόθεση του Υπ.ΑΑΤ για τον έλεγχο της προέλευσης του 

χοιρείου κρέατος, καταγράφεται από το σύνολο των επιχειρήσεων η δυσκολία τήρησης του 

σχετικού Παραρτήματος της ΚΥΑ. 

Ο ΣΕΒΕΚ εκφράζει την επιφύλαξή του σχετικά με την δημοσιοποίηση στοιχείων των 

εμπορικών συναλλαγών, μέσω της παράθεσης εμπορικών εγγράφων (στοιχεία των τιμολογίων 

αγοράς, πώλησης κλπ) τα οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα και εμπορικά απόρρητα κάθε 

επιχείρησης. 

Επίσης, σημειώνει ότι κάθε προσπάθεια καταγραφής και ελέγχου της παραγωγής, 

μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας του χοιρείου κρέατος δεν είναι δυνατόν 

να φέρει αποτέλεσμα εφόσον στον έλεγχο των μονάδων διακίνησης, τεμαχισμού, 

τυποποίησης, μεταποίησης κρέατος, δεν συμπεριληφθούν και οι τελικοί λιανοπωλητές (σούπερ 

μάρκετ, κρεοπωλεία κλπ.). 

Επιπλέον, με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη απόφαση στοχεύει στην παραπλάνηση της χώρας 

προέλευσης και συγκεκριμένα των χαρακτηριζόμενων ως ΄΄Ελληνικής Παραγωγής΄΄ 

κρεάτων, προτείνουμε την εξαίρεση της καταγραφής των εισαγόμενων ποσοτήτων, ιδιαίτερα 

εκείνων που κατευθύνονται στην παρασκευή ΄΄προϊόντων με βάση το κρέας΄΄ (αλλαντικών, 

κρεατοσκευασμάτων κλπ.). 

Τέλος, ενημερώσαμε ότι οι επιχειρήσεις επεξεργασίας ΄΄προϊόντων με βάση το κρέας΄΄ 

τηρούν ήδη Βιβλίο Εισερχομένων και Εξερχομένων ποσοτήτων, το οποίο μπορούν να 

καταθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή, αντί του πίνακα που θεσπίζει η ΚΥΑ αρ. 322946/6.9.2007. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η όλη γραφειοκρατική κατά τα άλλα διαδικασία των ισοζυγίων, 

προτείναμε την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης από όσες εταιρείες δεν κάνουν αναφορά στην 

επισήμανση των προϊόντων τους για καταγωγή (π.χ. Ελληνικό λουκάνικο κλπ.) ώστε να 

απαλλαγούν από την υποχρέωση υποβολής των ισοζυγίων.΄΄ 

Από τις διατυπωθείσες απόψεις όλων των παρόντων, μας δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι 

πιθανόν η πρόταση να υιοθετηθεί από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπ.ΑΑΤ. 

Επίσης φαίνεται να κερδίζει έδαφος η πρότασή μας να μην αναγράφεται στο ισοζύγιο η 

επωνυμία του αγοραστή αλλά μόνο ο αριθμός και η ημερομηνία του τιμολογίου. 

Σύμφωνα με μεταγενέστερες πληροφορίες, από την αρμόδια Δ/νση Ζωικής Παραγωγής του 

Υπ. ΑΑΤ, η εφαρμοστική απόφαση για την υποβολή μηνιαίων ισοζυγίων χοιρινού κρέατος 

είναι προς υπογραφή στο γραφείο του Υπουργού κ. Α. Κοντού. 

Έχουν ήδη γίνει δεκτές δύο ουσιαστικές τροποποιήσεις τις οποίες ζητήσαμε στην σύσκεψη της 

4/12/2007 κι έτσι : 

α)  εξαιρούνται από την υποβολή μηνιαίων ισοζυγίων οι επιχειρήσεις που διακινούν 

κατεψυγμένα χοιρινά κρέατα (εισαγωγής) και τα οποία δεν τα προβάλλουν στην ετικέτα 

ως ελληνικά, 

β)    από τα στοιχεία των τιμολογίων εξαιρούνται το ονόματα πελατών, προμηθευτών και 

μένει μόνο ο αριθμός των τιμολογίων. 

Αναμένουμε την εφαρμοστική απόφαση. 
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3.5. Κτηνιατρικά τέλη υγειονομικών επιθεωρήσεων & 

ελέγχων 

Όπως είναι ήδη γνωστό, από 1ης Ιανουαρίου 2007, έχει τεθεί σε ισχύ η Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 334133/30.11.06 (Β΄1829), ΄΄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 αναφορές επιχειρήσεων - μελών μας, καθώς και επιχειρήσεων του τομέα, για μη 

σωστή ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων των εν λόγω ΚΥΑ από τους ελεγκτικούς φορείς, με 

αποτέλεσμα να 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, της μόνης αρμόδιας για το θέμα, Γενικής 

Δ/νσης 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 λάβαμε το υπ΄ αριθμ. 301407/1.6.2007 έγγραφο της Γενικής 

Δ/νσης Κτηνιατρικής σύμφωνα με το οποίο <<κτηνιατρικά τέλη Υγειονομικών Επιθεωρήσεων 

καταβάλλονται μόνον για τις ημέρες των επιθεωρήσεων, με αναδρομική ισχύ από 1/1/2007 

για τις επιθεωρήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Τα παραπάνω τέλη αφορούν στις 

ελεγχόμενες ποσότητες α΄ υλών και παραγόμενων από αυτές τελικών προϊόντων και όχι στο 

σύνολο των εισερχομένων προϊόντων ζωικής προέλευσης>>. 

Το έγγραφο κοινοποιήθηκε σε όλες τις επιχειρήσεις – μέλη μας επιστώντας την προσοχή τους 

ότι :  

<<Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες υφίστανται κτηνιατρικές υγειονομικές επιθεωρήσεις, 

οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία διενέργειάς τους 

καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη (με την παραπάνω παρατήρηση) όπως προβλέπει η Κοινοτική 

και Εθνικής μας νομοθεσία. 

Σε περίπτωση διαφορετικής ερμηνείας επί του εν λόγω θέματος από τις κατά τόπους Δ/νσεις 

Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, μπορείτε να ζητάτε την άμεση επικοινωνία 

των επιθεωρητών με την εποπτεύουσα αρχή (Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του 

Υπ.ΑΑΤ)>>. 

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται η υπογραφή νέας Διευκρινιστικής ΚΥΑ με θέμα 

΄΄τέλη επισήμων ελέγχων ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης΄΄ στην οποία θα 

προβλέπεται ότι τα τέλη αφορούν τις επιθεωρήσεις. 

3.6.  Άσκηση χονδρικής πώλησης από τις Κεντρικές αγορές 

Σχετικά με το θέμα της Υπουργικής Απόφασης Α2-4697/20.12.2007 για την περιοριστική 

άσκηση χονδρικής πώλησης προς λιανοπωλητές, νωπών κρεάτων μόνο εντός των 

εγκαταστάσεων κεντρικών αγορών και σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων από αυτές, οι κ.κ. Ι. 

Φλωρίδης και Κ. Κώνστας ανέθεσαν στην Δικηγορική εταιρία ΝΙΚΟΣ ΑΓΑΠΗΝΟΣ την διερεύνηση 

και την υποβολή καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η σχετική καταγγελία υπεβλήθη στην Commission, με καταγγέλοντα τον ΣΕΒΕΚ και 

καταγγελόμενους τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και την ΑΕ Οργανισμός 

Κεντρικής Αγοράς Αθηνών. 

Με επιστολή της, η αρμόδια Γενική Δ/νση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (Δ/νση Γεωργικής Νομοθεσίας, Τμήμα Ελέγχου εφαρμογής της γεωργικής  
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νομοθεσίας, παραβάσεις και καταγγελίες) πιστοποίησε τον προέλεγχο νομιμότητας και 

βασιμότητας της ασκηθείσας καταγγελίας για την αντίθεση της νέας Υπουργικής Απόφασης 

περιορισμού του χονδρικού εμπορίου εντός των κεντρικών αγορών, στο κοινοτικό δίκαιο 

ανταγωνισμού. 

Ειδικότερα, η καταγγελία, αφού διήλθε το πρώτο στάδιο ελέγχου από τα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ελέγχεται ήδη από την αρμόδια Δ/νση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

καθόσον διαπιστώθηκε ότι με αυτή τίθενται σοβαρά ζητήματα που χρήζουν λεπτομερούς 

εξέτασης. 

Κατόπιν τούτου, η αντίθεση της νέας Υπουργικής Απόφασης που περιορίζει το χονδρικό εμπόριο 

εντός των κεντρικών αγορών στο κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού, πρόκειται να ερευνηθεί 

άμεσα από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

    3.7. Πρόταση Κανονισμού παροχής πληροφοριών για τα 

τρόφιμα στους καταναλωτές 

Ο ΣΕΒΕΚ συμμετείχε στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16/4/2008 στον 

ΕΦΕΤ, για την παρουσίαση και τον πρώτη σχολιασμό της πρότασης Κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΄΄σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 

τρόφιμα στους καταναλωτές΄΄. 

Στην σύσκεψη παρευρέθησαν ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ κ.κ. Ευαγ. Βλέμμας και 

Αντ. Ζαμπέλας, τα στελέχη του ΕΦΕΤ κ. Γ. Μπαλκάμος, κα Μ. Αστρίδου, εκπρόσωποι του 

ΣΕΒΤ (κ.κ. Ρ. Γαμβρός, Γ. Μπάστας, Β. Παπαδημητρίου), ΣΕΒΙΤΕΛ (κ. Καμβίσης), ΣΕΒΕΚ (κ.κ. 

Λ. Τσιαπάρας, Γ. Οικονόμου), ΕΚΠΟΙΖΩ (κ. Βαρλάμος), ΚΕΠΚΑ (κα Κεκελέκη) κλπ. 

Ο Πρόεδρος κ. Λάζος τόνισε την ανάγκη συνεργασίας με τους φορείς με στόχο την 

διαμόρφωση εθνικής θέσης και υποβολής στην Ε.Ε. με γνώμονα την προστασία και του 

καταναλωτή και των επιχειρήσεων. 

Ο Δ/ντής Αξιολόγησης – Εγκρίσεων κ. Γ. Μπαλκάμος αναφέρθηκε στην μακροχρόνια 

προετοιμασία (3 – 4 χρόνια) κατάρτισης της πρότασης η οποία ήδη βρίσκεται μετά την πρώτη 

και δεύτερη ΄΄ανάγνωση΄΄ και έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο (Δεν προβλέπεται καμία περαιτέρω εξέλιξη πριν από το Σεπτέμβριο 2008). 

Από τους συμμετέχοντες φορείς ζητήθηκε η διατύπωση απόψεων – θέσεων – παρατηρήσεων 

για την πρόταση Κανονισμού. 

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω Κανονισμός θα αποτελεί ένα ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης του 

καταναλωτή και για την διατροφική επισήμανση και όχι μόνο ρυθμίσεις της επισήμανσης. 

Η πρόταση Κανονισμού, τα επίσημα πρακτικά και οι εισηγήσεις της σύσκεψης κοινοποιήθηκαν 

σε όλα τα μέλη μας. 

3.8. Ερμηνεία άρθρου 201 Α.Δ. αρ. 14/89  

Με αφορμή αναφορές επιχειρήσεων – μελών μας ότι σε ορισμένες επαρχιακές πόλεις, 

ελεγκτικά όργανα από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου, κατά τη διάρκεια 

αστυκτηνιατρικών και άλλων ελέγχων σε εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία κλπ., 

επικαλούμενοι αυθαίρετη ερμηνεία του άρθρου 201 της Α.Δ. αρ. 14/89, απαιτούν την 

προμήθεια σουβλακίων από νωπό και όχι από κατεψυγμένο κρέας, απευθύναμε στο Τμήμα 

Ελέγχου Επιχειρήσεων του ΕΦΕΤ το παρακάτω έγγραφο.  

<<Θέμα : Ερμηνεία άρθρου 201 της Α.Δ. αρ. 14/89 

Αξιότιμη κα Παντελεάκη, 

Σύμφωνα με αναφορές επιχειρήσεων – μελών μας, σε ορισμένες επαρχιακές πόλεις, 

ελεγκτικά όργανα από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου, κατά τη 

διάρκεια αστυκτηνιατρικών και άλλων ελέγχων σε εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία 

κλπ., απαιτούν την προμήθεια σουβλακίων από νωπό κρέας και όχι από κατεψυγμένο, 

επικαλούμενοι αυθαίρετη ερμηνεία του άρθρου 201 της Α.Δ. αρ. 14/89. 
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Πράγματι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το άρθρο 201 παρ. 1 της Α.Δ. αρ. 14/89, όπως 

τροποποιήθηκε από 7/5/2007, προβλέπει ότι :  

<< 1. Επιτρέπεται στα κέντρα και καταστήματα εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, 

ψητοπωλεία και λοιπά παρόμοια) να παρασκευάζουν και προσφέρουν στην κατανάλωση 

(καθήμενους και μη πελάτες) τα παρακάτω είδη σουβλακίων κατά τεμάχιο. 

α) γύρο από αυτοτελή κομμάτια κρέατος 

β) γύρο από κιμά, εφόσον αυτός πληρεί τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 333 

της παρούσας 

γ) καλαμάκια με νωπό χοιρινό κρέας 

δ) μπιφτέκι από κιμά μοσχαρίσιο ή από κιμά κατεψυγμένου αιγοπρόβειου κρέατος.>> 

Ωστόσο, η εν λόγω Α.Δ. σε καμία περίπτωση δεν θίγει την πρακτική που νόμιμα ισχύει 

στην διακίνηση και εμπορία αυτών των προϊόντων σε κατεψυγμένη μορφή, ιδιαίτερα για 

λόγους υγιεινής και ασφάλειας. 

Αδυνατούμε να δεχθούμε ότι αυστηρές διαδικασίες που θεσπίζονται από Κοινοτικούς 

Κανονισμούς, τίθενται σε δυσμενέστερη θέση από μη ελεγχόμενες διαδικασίες μη 

αναγνωρισμένων χώρων. 

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι στο πνεύμα του νομοθέτη οι 

αναγνωρισμένες επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων με βάση το κρέας 

αποκλείονται από την δυνατότητα διακίνησης των προϊόντων τους, σε αντίθεση με 

΄΄άτυπα΄΄ παρασκευαστήρια τα οποία δεν τηρούν όχι μόνο μηχανισμούς 

ιχνηλασιμότητας αλλά και τα στοιχειώδη κρίσιμα σημεία ελέγχου. 

Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε το ακριβές περιεχόμενο 

της παρ. 1 του άρθρου 201 της Α.Δ. αρ. 14/89 και να κοινοποιήσετε την σχετική σας 

απάντηση σε όλες τις Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις για ενημέρωσή τους. 

Αναμένοντας το σχετικό σας έγγραφο.>> 

Ο ΕΦΕΤ υιοθέτησε τις απόψεις μας και με σχετικό υπόμνημά του προς την Γεν. Γραμματεία 

Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ζήτησε τροποποίηση της Α.Δ. 14/89. 

3.9. Χρωστική Red 2G ή Ε128 

Με αφορμή τον θόρυβο που ξέσπασε στις αρχές Ιουλίου 2007, σχετικά με την χρήση της 

χρωστικής ύλης Red 2G ή Ε128 σε διάφορα τρόφιμα, ο ΣΕΒΕΚ εξέδωσε και απέστειλε Δελτίο 

Τύπου στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο στο οποίο, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον Έλληνα 

καταναλωτή δήλωσε ότι <<οι Επώνυμες Ελληνικές Βιομηχανίες αλλαντικών και επεξεργασίας 

κρέατος δεν χρησιμοποιούν την χρωστική ύλη Red 2G ή Ε128, η χρήση της οποίας δεν 

προβλέπεται από την Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία για τα προϊόντα αλλαντοποιίας που 

παράγονται από την Ελληνική Βιομηχανία.  

Τα επώνυμα ελληνικά προϊόντα κρέατος είναι απόλυτα ασφαλή καθώς παρασκευάζονται από 

αγνά ελεγμένα υλικά και υφίστανται συνεχείς πιστοποιημένους ελέγχους>> κατέληγε η 

ανακοίνωσή μας. 

3.10. Έκδοση κλαδικού Οδηγού Ορθής Υγιεινής Πρακτικής 

Ο ΣΕΒΕΚ, από το τέλος του έτους 2002, έχει υποβάλλει στον ΕΦΕΤ σχέδιο ΄΄Οδηγού Υγιεινής 

Πρακτικής για τις μονάδες επεξεργασίας κρέατος, παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας, 

κιμάδων και παρασκευασμάτων΄΄. Δυστυχώς, εδώ και 6 περίπου χρόνια αναμένεται η 

διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισής του.  

Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία το διάστημα των 6 

αυτών χρόνων (Κανονισμοί 852/04, 853/04, 854/04 882/04 κλπ.), επιφέρουν αλλαγές στο 

κείμενο του προτεινόμενου Οδηγού που έχει υποβληθεί στον ΕΦΕΤ.  

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

απαραίτητες αλλαγές – τροποποιήσεις όποτε της ζητηθεί, κάτι το οποίο όμως δυστυχώς δεν  
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έχει γίνει μέχρι σήμερα παρά το ότι ο Σύνδεσμος, με την ευκαιρία κάθε συνάντησής του με 

τον ΕΦΕΤ, επαναφέρει το θέμα ζητώντας την επίσπευση έκδοσής του.  

3.11. 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.    

3.12. Δημοσιεύματα & ρεπορτάζ για μη τήρηση κανόνων 

υγιεινής & ασφάλειας 

Η τήρηση σωφροσύνης, ηρεμίας και μεγάλης προσοχής των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών 

(κυρίως των Νομαρχιών) κατά την δημοσιοποίηση των επιθεωρήσεών τους, ιδιαίτερα πριν την 

οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων τους, δεδομένου του κινδύνου σοβαρής δυσφήμισης των 

νομίμων λειτουργούντων εγκαταστάσεων τροφίμων από δημοσιεύματα και ρεπορτάζ σε Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης, απασχόλησε και κατά το έτος 2007 τον Σύνδεσμό μας.   

3.13. Τήρηση κανόνων ενιαίας παρουσίασης 

Ο Σύνδεσμός μας παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή το κατά διαστήματα λανσάρισμα στην 

αγορά και τις διαφημιστικές καταχωρήσεις, νέων σειρών προϊόντων αλλαντικών από 

επιχειρήσεις του τομέα μας.  

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. 

3.14. Τροποποίηση Κ.Τ.Π. 

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, αποτελεί ένα ακόμα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα. 

3.15. 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. 

3.16. 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. 

3.17. Διάφορα 

Εκτός από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες αναφέρθηκαν στις προηγούμενες 

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

▪ ΟΠΕ : Επιχειρηματική αποστολή Ελλήνων επιχειρηματιών από τον κλάδο των Τροφίμων & 

Ποτών (πλην κρασιού), & δομικών Υλικών στην Νότια Αφρική  Γιοχάνεσμπουργκ (28/10 – 

2/11/2007) 
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▪ Σύνθεση της νέας Κυβέρνησης (ανασχηματισμός της 18/9/2007) 

▪ Διάλειμμα για κολατσιό … και απλές συμβουλές διατροφής για τους μικρούς μας 

φίλους από τον ΕΦΕΤ 

▪ Σχέδιο προτύπων Agro 3.1. – 3.5. 

▪ Πρόστιμα ΕΦΕΤ 

▪ Δέσμη μέτρων και δράσεων "από το χωράφι ως το ράφι" Υπουργού Ανάπτυξης, κ. 

Χρ. Φώλια (2/2008) 

▪ Αποδείξεις ΄΄με χώρα προέλευσης΄΄ στα κρεοπωλεία 

▪ Καμπάνια Υπ.ΑΑΤ για το ελληνικό κρέας με ταυτότητα 

▪ Τροποποίηση των Κοινοτικών Κανονισμών : α) 1924/2006 σχετικά με τους 

ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα όσον αφορά τις 

εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή, β) 1925/2006 για την 

προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα 

τρόφιμα, γ) 1924/2008 για τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που 

διατυπώνονται στα τρόφιμα. 

▪ Σχέδιο τροποποίησης της οδηγίας 90/496, σε ότι αφορά τις ΣΗΠ 

(Συνιστώμενες Ημερήσιες Ποσότητες), τους συντελεστές μετατροπής της 

ενέργειας και τον ορισμό των ινών  

 

4. Συνεργασίες - Επαφές  
4.1. Συνεργασίες  

Ο ΣΕΒΕΚ, στην προσπάθειά του για το καλύτερο αποτέλεσμα, συνεργάζεται εποικοδομητικά 

και ουσιαστικά με άλλες επαγγελματικές οργανώσεις, φορείς και Επιμελητήρια για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων του τομέα.   

Μελετά και αναλύει τα διάφορα προβλήματα, διατυπώνει και τεκμηριώνει λύσεις για τα 

προβλήματα αυτά, ασκεί επιρροή και συνεργάζεται  για την υιοθέτηση και εφαρμογή των 

βέλτιστων αποδεκτών λύσεων.  

Διατηρεί συνεργασία και αλληλοενημέρωση με προμηθευτικές επιχειρήσεις του κλάδου.   

Διαπραγματεύεται και υπογράφει Κλαδικές Συμβάσεις Εργασίας σε συνεργασία με τον 

Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών / ΣΕΒ.   

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

4.2. Επαφές 
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.  
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5. Δημοσιοποίηση θέσεων ΣΕΒΕΚ 
Ο ΣΕΒΕΚ δραστηριοποιείται για την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τις θέσεις, 

προτάσεις και δραστηριότητές του. 

Επιδιώκει να προβάλλει έγκυρα και έγκαιρα τις θέσεις της, με μια σειρά δράσεων μεταξύ των 

οποίων είναι : 

• η αποστολή δελτίων τύπου  

• οι συνεντεύξεις στον έντυπο και περιοδικό τύπο            

• η συμμετοχή της σε συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις κλπ. 

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 τον Σεπτέμβριο του 2005, το 

περιοδικό MEAT POINT μπήκε κι αυτό στην ενημέρωση γύρω από την αγορά κρέατος τον 

Ιανουάριο του 2007. 

Και με τα εν λόγω περιοδικά, ο ΣΕΒΕΚ διατηρεί καλές σχέσεις και φροντίζει να διαχέει τις 

θέσεις του δίνοντας προς δημοσίευση άρθρα, συνεντεύξεις, απόψεις κλπ. 

Η καθημερινή παρακολούθηση των εξελίξεων μέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου αποτελεί 

σημαντική δραστηριότητα του Συνδέσμου και αποσκοπεί στην έγκαιρη ενημέρωση της 

Διοίκησης και των μελών για όλα τα σημαντικά θέματα. 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους : 

α) 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. 

β) Ο ΣΕΒΕΚ Συμμετείχε στην 3η Διεθνή έκθεση TROFOtech – FOODtech, η οποία 

πραγματοποιήθηκε από τις 27 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 στις εγκαταστάσεις του 

πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου Ελληνικού. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, από το περίπτερό μας (Νο 17Α), δόθηκε χρήσιμη 

πληροφόρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο για τις επιχειρήσεις – μέλη μας και για την 

δραστηριότητα του Συνδέσμου μας ενώ κατάλογος με τα μέλη μας διενεμήθη σε όλους 

τους επισκέπτες.   

Σημαντική ήταν η παρέμβαση της Γενικής Γραμματέας κας Δ. Μπακιρλή στην ημερίδα που 

διοργανώθηκε από το περιοδικό Meat Point, την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2007 στο 

πλαίσιο της έκθεσης με θέμα : ΄΄ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠ΄  ΟΛΑ. Το κρέας και τα προϊόντα 

του΄΄. 

γ) Εκπρόσωποι του Συνδέσμου μας παρακολούθησαν τις σημαντικές για τον κλάδο μας 

εκθέσεις :  

• Agrotica 2007 

• 21η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών  
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6. Οργανωτική δομή 
6.1. 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.  

6.2. 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 31/5/2007, έγινε η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του ΣΕΒΕΚ. Μετά τον 

απολογισμό του έτους 2006 και την απαλλαγή του Δ.Σ. εκ των ευθυνών του, διεξήχθησαν οι 

εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη τριετία 5/2007 – 5/2010. 

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

Πρόεδρος  Υφαντής Αλέξιος 

Α΄ Αντιπρόεδρος  Φλωρίδης Ιωάννης 

Β΄ Αντιπρόεδρος   Δομαζάκης Εμμανουήλ 

Γενική Γραμματέας Μπακιρλή Δέσποινα 

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας  Σταυρουλάκης Χρήστος 

Ταμίας Καρκαλιάς Χρήστος 

Αναπλ. Ταμίας Ζύμνης Θωμάς Αλέξανδρος 

Αναπλ. Μέλη  Γιατράκος Γεώργιος 

 Παπαμικρούλης Γεώργιος 

  Βουδούρης Κων/νος 

Υπενθυμίζουμε ότι το αξίωμα του Επίτιμου Προέδρου απονεμήθηκε στον τέως Πρόεδρο του 

Δ.Σ. κ. Παν. Γ. Νίκα. 

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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6.3. 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. 

6.4.  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   

• Εργατικά – Φορολογικά  

• Θέματα ΕΦΕΤ     

6.5. 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 

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. 

6.6.  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. 
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6.7.  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. 

6.8. Νομικοί Σύμβουλοι 

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

με συνεργασία ανάθεσης έργου.           

6.9. 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, της Ετήσιας Συνέλευσης και των διαδικασιών 

της,  η δημοσιοποίηση των θέσεων του ΣΕΒΕΚ, η διοργάνωση εκδηλώσεων, η αποστολή των 

τακτικών και εκτάκτων εγκυκλίων καθώς και η παρακολούθηση και είσπραξη συνδρομών των 

μελών, διεκπεραιώνεται υποδειγματικά από την Γραμματεία του ΣΕΒΕΚ. 

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

δυνατό τρόπο, άμεσα και αποτελεσματικά. 

6.10. Νομική Υποστήριξη  

Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, συζητείται η ανά περίπτωση νομική συνεργασία μας με 

εξειδικευμένους νομικούς, για τυχόν επιμέρους θέματα. 

 

6.11. Επιστημονικοί Σύμβουλοι  

Αρμόδιοι κάθε φορά επιστήμονες, με συνεργασία ανάθεσης έργου, παρέχουν την 

επιστημονική βοήθειά τους στον Σύνδεσμο, εφόσον το Δ.Σ. κρίνει ότι η μελέτη και προώθηση 

των θεμάτων χρίζει μιας τέτοιας βοήθειας. 


