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Γιατί να γίνω Μέλος του ΣΕΒΕΚ ;  

 

 … Γιατί έχεις  

 πολλά πλεονεκτήματα 

 στοχευόμενες υπηρεσίες 

 σημαντικούς λόγους 

 προστιθέμενη αξία και 

 μόνο όφελος !  

 

… Γιατί  

 Ο ΣΕΒΕΚ είναι πάντα κοντά στα Μέλη του   

                                                       

… Γιατί  

 Συλλογικά πετυχαίνουμε περισσότερα ! 
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… ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ  

στην ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ του τομέα η οποία :  

 

 Συμμετέχει σαν βασικός φορέας στον διαρκή διάλογο με τις Κρατικές 

Αρχές (ΕΦΕΤ, ΥΠΑΠΕΝ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κλπ.) προωθώντας 

τεκμηριωμένες θέσεις και πολιτικές για την ανάπτυξη του τομέα και 

την πρόοδο των εμπλεκόμενων με τα προϊόντα μας διακινητών. 

 Συμμετέχει θεσμικά σε Επιτροπές και Όργανα που συνδιαμορφώνουν 

αποφάσεις και οριστικοποιούν νομοθετικό έργο. 

 Υποστηρίζει προτάσεις και θέσεις για την βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων του κλάδου, την οικονομική τους ανάπτυξη, την 

διεύρυνση της αποσχόλησης κλπ. 

 Πρωτοστατεί σε διεκδικήσεις και ενέργειες βελτίωσης του πλαισίου 

υγιούς επιχειρηματικότητας και των όρων ανταγωνισμού. 
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… ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ  

   στην Οργάνωση που ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ & 

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ  τις επιχειρήσεις του τομέα 

  κρέατος, η οποία  :  

 

 Παρέχει διαρκή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για κάθε 

νομοθετική ρύθμιση, εθνική, κοινοτική και διεθνή. 

 Παρεμβαίνει και ασκεί επιρροή στην τελική διαμόρφωση των 

ρυθμίσεων. 

 Παρακολουθεί και ενημερώνει για τις διαπραγματεύσεις 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας με γνώμονα την προάσπιση των 

δίκαιων συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων. 

 Παρακολουθεί,  γνωμοδοτεί και ενημερώνει για θέματα τεχνικά, 

ποιότητας, εξαγωγών, έρευνας, ανταγωνισμού, φορολογικά, εργατικά,  

κλπ. 

 Δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής (και συμμετοχής των αρμοδίων 

ανά θέμα συνεργατών) σε Επιτροπές και Ομάδες εργασίας (Τεχνικών 

Εμπειρογνωμόνων, Μάρκετινγκ, Εξαγωγών) όπου ενημερώνεσαι για 

αναγκαίες βελτιώσεις της επιχείρησής σου. 
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… ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ  

   σε ένα Σύνδεσμο ΓΝΩΣΗΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ & 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ο οποίος  :  

 

 Ενημερώνει για κάθε εξέλιξη που αφορά τα προϊόντα και τις 

επιχειρήσεις του κλάδου μεταποίησης και του τομέα κρέατος. 

 Συμβουλεύει τα στελέχη των επιχειρήσεων/Μελών του για κάθε 

ειδικό θέμα που τα απασχολεί. 

 Δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στη βιβλιοθήκη μελετών και 

άρθρων που προβάλουν τα προϊόντα του κλάδου. 

 Πληροφορεί για τα εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα επενδύσεων, 

ανάπτυξης, προβολής και προώθησης κλπ. 

 Εξασφαλίζει συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια.  
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… ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ  

   στο κυριότερο ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΦΩΝ & 

   ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, το οποίο  :  

 

 Διευκολύνει την επαφή με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, ειδικούς 

εμπειρογνώμονες, γνώστες, διαμορφωτές της κοινής γνώμης κλπ. 

 Εξασφαλίζει την συμμετοχή και προβολή μέσα από εμπορικές – 

κλαδικές εκθέσεις. 

 Δημιουργεί επαφές για σύναψη συμφωνιών, επενδύσεων κλπ. 

 Συμβάλλει στην μείωση των αντικινήτρων και εμποδίων στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον.  
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…   Στο Διεθνές & Ανταγωνιστικό περιβάλλον 

που ασκούμε   επιχειρηματικότητα, 

           ΜΟΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ  

είναι ισχυρές & αντιμετωπίζουν τα κοινά 

θέματα αποτελεσματικότερα !!!   

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕΒΕΚ 

 Συλλογική εκπροσώπηση των επιχειρήσεων επεξεργασίας κρέατος 

προς το Κράτος αλλά και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Παρεμβάσεις για την συνεχή βελτίωση του επιχειρηματικού και 

οικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα μας. 

 Προβολή και προώθηση των θέσεών μας προς τη ∆ημόσια ∆ιοίκηση 

αλλά και τους ∆ιεθνείς Οργανισμούς.  

 Παροχή υπηρεσιών έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης για τις 

αλλαγές και ευκαιρίες στο διεθνές, Ευρωπαϊκό και Ελληνικό 

νομοθετικό πλαίσιο.  

 Υποστήριξη, τεκμηρίωση προς τα Μέλη για την αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων προβλημάτων τους, κυρίως με τη ∆ημόσια ∆ιοίκηση.  

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΒΕΚ 

 Λειτουργεί προληπτικά και έγκαιρα. 

 Επιδιώκει τη συναίνεση.  

 Αγκαλιάζει όσο περισσότερους συναδέλφους σε όλη τη χώρα. 

 Έχει την καλύτερη δυνατή συνεργασία με όλους τους παραγωγικούς 

φορείς, τους προμηθευτές μας και το λιανεμπόριο. 

 ∆ιαμορφώνει τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις προς την 

Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιοποιώντας τη γνώση και 

εμπειρία όλων των μελών μας. 

 Ενθαρρύνει τα μέλη του στην υιοθέτηση των κανόνων ορθής 

υγιεινής πρακτικής, στην ευαισθητοποίηση για θέματα προστασίας 

περιβάλλοντος κλπ. 
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…  Το ΕΡΓΟ, οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ και οι 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ του ΣΕΒΕΚ  

              δεν γίνονται πάντα ευρύτερα γνωστές. 

Παρατίθενται ορισμένα από τα θέματα του τομέα και 

του κλάδου μας στα οποία έχει παρέμβει τα τελευταία 

χρόνια ο Σύνδεσμός μας 

 

 Ισοζύγια κρέατος   

 Επιβολή ειδικής εισφοράς 0,2% στο κρέας  

 Νομοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα τροφίμων   

 Νέα διατροφική επισήμανση  

 Τροποποίηση άρθρων 88 – 91 ΚΤΠ   

 Παρασκευαστήρια κρέατος σε παρακείμενους χώρους κρεοπωλείων 

 Ιχνηλασιμότητα - Ανιχνευσιμότητα   

 Πρόγραμμα Προβολής – Προώθησης προϊόντων του κλάδου   

 Βακτήριο Salmonella spp σε παρασκευάσματα κρέατος 

 Εκπόνηση Κλαδικού Κώδικα Ορθής Υγιεινής Πρακτικής 

 Έλεγχοι προσδιορισμού του ποσοστού κρέατος (QUID) 

 Φάκελος αναγνώρισης για τον Γύρο και το Σουβλάκι  

 Επίσπευση πληρωμής στα νωπά και ευπαθή προϊόντα  

 Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ (13%) 

 Κανόνες Σήμανσης Τροφίμων για Ισχυρισμούς διατροφής και υγείας  

 Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων  

 Συμμετοχή σε κλαδικές Εκθέσεις – Ημερίδες - Εκδηλώσεις   

 Επαφές με τον τύπο   
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Αγαπητέ συνάδελφε, 

 

Σε καλούμε να εγγραφείς ως Τακτικό Μέλος του ΣΕΒΕΚ, ώστε να 

διευρύνουμε περισσότερο την εκπροσώπηση και την δυναμική του κλάδου 

μας. 

Σε θετική σου ανταπόκριση παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας 

στείλετε στο email  sevek@sevek.gr την απαραίτητη αίτηση εγγραφής.  

 

Για κάθε επιπρόσθετη διευκρίνιση τηλ. 210 3253237, email www.sevek.gr. 
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