
ΑΛΕΞΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΑ 
 

Αγαπητέ Παναγιώτη, 
 

Ελπίζουμε η μικρή έκπληξη που σου ετοιμάσαμε να ήταν ευχάριστη 

και για σένα όπως και για όλους εμάς που μας δόθηκε η ευκαιρία να 

παρακολουθήσουμε στιγμές ανθρώπινες της γεμάτης δράση και 

ενεργητικότητα ζωής σου. Στιγμές προσωπικές ενός ανθρώπου ο 

οποίος σημάδεψε με τις επιλογές και τις δραστηριότητές του την 

ελληνική αγορά των τροφίμων. 

 

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, 

Ήταν τη δεκαετία του 60 όταν ο Παναγιώτης Νίκας, με το εύστροφο 

και ανήσυχο πνεύμα που πάντοτε τον διακρίνει, εισήλθε στον κλάδο 

των αλλαντικών, στον οποίο παραμένει μέχρι σήμερα ηγετική μορφή. 

 

Ο Παναγιώτης Νίκας αποτελεί μια καταξιωμένη προσωπικότητα στο 

χώρο των επιχειρήσεων, ένα σημαντικό όνομα το οποίο συνδέθηκε με 

την ποιότητα στα αλλαντικά. Είναι ο άνθρωπος που καθιέρωσε για 

πρώτη φορά το επώνυμο αλλαντικό, αναβάθμισε τα προϊόντα 

δημιουργώντας μια εξαιρετική ποικιλία σε διαφορετικές κατηγορίες 

αλλαντικών, επέβαλλε με τη δύναμη της παρουσίας και των 

προϊόντων του σωστούς εμπορικούς κανόνες, ομαλοποιώντας τις 

συνθήκες λειτουργίας της αγοράς. 

 

Τα τελευταία επτά χρόνια τα μέλη του Συνδέσμου των Βιομηχανιών 

Επεξεργασίας Κρέατος του εμπιστεύθηκαν την προεδρία της 

επαγγελματικής τους οργάνωσης. Κατά την περίοδο της προεδρίας 



του πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα ανόδου για τον κλάδο, 

όπως η σύνταξη οδηγού ορθής υγιεινής πρακτικής, η σύνταξη 

εγχειριδίου για την ποσοτική αναγραφή του περιεχομένου κρέατος, η 

σύσταση και λειτουργία συμβουλευτικής – επιστημονικής επιτροπής, 

και άλλα πολλά. 

 

Φίλε Παναγιώτη, 

Εκτιμώντας την πολύχρονη προσφορά σου στον κλάδο και τον 

Σύνδεσμο, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανακήρυξη 

σου σε επίτιμο Πρόεδρο του ΣΕΒΕΚ, καθώς και την τιμητική 

βράβευσή σου με τη ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης. Σου 

εύχομαι, εκ μέρους όλων, υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία 

και επιτυχία σε κάθε σου νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία. 

 

Σε καλώ στο βήμα για την τιμητική βράβευσή σου εκ μέρους του 

Συνδέσμου και για να σου προσφέρουμε ένα μικρό συμβολικό δώρο. 

Σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις προσφέρει στον κλάδο. 


