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Προς: ΕΔΟΚ 

          Υπόψη Προέδρου Κου Ελ. Γίτσα 

Κοιν:  Σωματεία Μέλη μας & ΜΜΕ 

 

Θέμα: 

 

     Στις 23 Μαΐου 2013 στην Αθήνα, υπογράψαμε οι εξής έτεροι: α)ΣΕΚ, 

β)ΠΟΚΚ, γ) ΣΕΒΕΚ, δ)Ένωση Αντιπροσώπων Κρέατος και ε)ΠΑΣΕΓΕΣ, 

καταστατικό ίδρυσης της ΕΔΟΚ. Παρ’ όλες τις διαφορές των εταίρων και 

την αντιπροσωπευτικότητα της ΠΑΣΕΓΕΣ σε σχέση καθαρά με την 

κρεοπαραγωγή, θεωρήσαμε σωστό να προχωρήσουμε σε μία εθνική 

οργάνωση που αν μη τι άλλο θα μπορούμε να συζητάμε, να προβάλλει 

ο καθένας τις θέσεις του αλλά και να συνεισφέρουμε στο κοινό καλό. 

    Η ΠΟΚΚ έχει υπό την σκέπη της όλους τους λιανοπωλητές κρέατος με 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Είμαστε όλοι δύσκολοι τομείς 
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που έχουμε μεταξύ μας αντίθετες γνώμες. Αυτές όμως πρέπει να 

ακούγονται γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής η επάρκεια του κρέατος 

στην αγορά είναι αποτέλεσμα της δουλειάς όλων μας, είτε παράγουμε, 

είτε εισάγουμε κρέας, που χωρίς αυτό δεν υπάρχει ομαλότητα στην 

αγορά.  Άρα ο βασικός σκοπός της ΕΔΟΚ είναι με τον διάλογο την 

διαμόρφωση κοινών θέσεων, την εξεύρεση λύσεων για την ομαλή 

λειτουργία της αγοράς,  να γίνει ο πυλώνας που θα στηρίξει την 

παραγωγή, εμπορία, διακίνηση, πώληση του κρέατος στην Ελλάδα. 

     Δυστυχώς όμως, η πολιτική που ακολούθησε και συνεχίζει να 

ακολουθεί ο πρόεδρος της ΕΔΟΚ αναιρεί τα παραπάνω αφού θέλει και 

κάνει όλες τις ενέργειες μόνος του. Δίνει συνεντεύξεις και παρουσιάζει 

θέσεις οι οποίες δεν έχουν ποτέ συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

ούτε έχει εξουσιοδοτηθεί για αυτό. Είναι σε όλα τα  μέλη του Δ.Σ. 

γνωστό πως όχι μόνο παίρνει μόνος του αποφάσεις και τις εφαρμόζει 

χωρίς να ζητά την έγκριση του Δ.Σ., αλλά δυστυχώς ενημερώνει το 

σώμα εκ των υστέρων και ποτέ ολοκληρωμένα για τις ενέργειες του, 

διαφωνούμε κάθετα με τον τρόπο που ο κύριος Γίτσας αντιλαμβάνεται 

τον ρόλο του και τις υποχρεώσεις του απέναντι στα μέλη της 

οργάνωσης.  

     Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Ψηφίσαμε σε Γενική Συνέλευση 

εσωτερικό  κανονισμό, αλλά δεν είδαμε να εφαρμόζεται ποτέ. 

Πιστεύαμε ότι με την αναγνώριση της ΕΔΟΚ από το ΥΠΑΑΤ, ότι θα  είναι 

ο μόνος συνομιλητής για τα θέματα για τα οποία ιδρύθηκε αλλά τελικά 

έμεινε στα χαρτιά .  

Αναφέρουμε επίσης το νομοσχέδιο για την αναγραφή προέλευσης στην 

ταμειακή, που εδώ έγινε μεν προσπάθεια, όχι όμως πραγματικά 

συλλογική. 

Την εγγραφή νέων κλάδων όπως πχ. των σφαγείων και των νέων 

χοιροτρόφων που έπεσαν στο κενό. 

      Στο άρθρο 3 του καταστατικού της ΕΔΟΚ αναφέρει τον σκοπό-

δραστηριότητες-μέσα. Απλά ρωτάμε: Έχετε καταγράψει τις ανάγκες των 

μελών; Ποιες τελικά είναι οι προτεραιότητες της οργάνωσης; Έχετε ένα 

όραμα για αυτές χωρίς να είναι για την προσωπική ανάδειξη σας; Έχετε 
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να αναφέρετε μια διεπαγγελματική συμφωνία μεταξύ των εταίρων για 

να υπάρξει ένα κοινό όφελος; Έχετε κάνει κάτι για τον εμπαιγμό των 

κρεοπωλών από τις εταιρίες με τα κοτόπουλα που πωλούνται στα 

ανωτέρω καταστήματα ως προσφορές εβδομάδας; Έχετε κάνει κάτι για 

τις παραπλανητικές διαφημίσεις (τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, έντυπες) 

των παραπάνω;  

    Σε λίγες ημέρες έρχεται το Πάσχα. Εύλογα ρωτούμε: Θα ξαναδούμε 

το ίδιο σενάριο από την ΕΔΟΚ με επικέντρωση στο ισοζύγιο και τις 

Ελληνοποιήσεις στην ζυγιστική; Ποιες είναι τελικά οι δράσεις που 

κάνατε ή θα κάνετε για το σφράγισμα των εισαγόμενων ζώντων αρνιών; 

Έχετε να μας πείτε κάτι για τις τιμές κάτω του κόστους από τα 

πολυκαταστήματα και αλυσίδες Market τα οποία δημοσιοποιούν τιμές 

αφού κλείσουν τα παζάρια των τιμών; 

    Μήπως είναι η ευκαιρία σας εν όψει Πάσχα για μία φορά να 

αποδείξετε ότι νοιάζεστε για την εξυγίανση της όλης αλυσίδας του 

κρέατος; και συγκεκριμένα των νωπών αμνοεριφίων; ενημερώνοντας το 

καταναλωτικό κοινό για το ποιες είναι οι τελικές τιμές που φτάνουν 

εντέλει στα σημεία λιανικής πώλησης και αρμόζουν στα νωπά ελληνικά 

αμνοερίφια. Και αν θέλετε ενημερώστε για τον διαχωρισμό του 

αμνοεριφίου γάλακτος από αυτού της εκτροφής.  

    Βέβαια θα απαντήσετε ότι όλα αυτά είναι κλαδικά θέματα. Ναι είναι. 

Αν δεν λύσουμε τα θέματα κάθε κλάδου που είναι μέλος της ΕΔΟΚ δεν 

χρειάζεται να μετέχουμε στην ΕΔΟΚ. Παράδειγμα είναι η προώθηση του 

πρόβειου κρέατος, η οποία είναι κλαδικό θέμα των κτηνοτρόφων και 

αυτός ο κλάδος πρωτίστως ωφελείται. Παράλληλα, ενώ είμαστε, δια 

μέσω εκπροσώπου, στη διαχειριστική ομάδα του meet lamb, από το 

φθινόπωρο  και εδώ δεν υπήρξε καμμία ενημέρωση για τη πορεία του 

έργου και επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν πληρωμές από τον 

Πρόεδρο και το Ταμία χωρίς να ενημερωθεί και να εγκρίνει η 

διαχειριστική ομάδα. 

     Έχουμε κάνει σαν ΠΟΚΚ προτάσεις. Έχουμε και αναπάντητες 

ερωτήσεις. Αναλυτικότερα:  Ζητήσαμε να αλλάξουν άρθρα του 

καταστατικού, όπως π.χ. το 15, διότι είναι απαράδεκτο να υπογράφει 
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μόνο ο πρόεδρος και όχι και ο Γενικός Γραμματέας . Να υπάρχει πλήρη 

ομοφωνία για τα σοβαρά θέματα που θίγουν οποιοδήποτε κλάδο της 

ΕΔΟΚ. Η θητεία του προέδρου να διαρκεί 3 ή 4 χρόνια και να 

εναλλάσσεται σε κάθε εταίρο και όχι να ψηφίζεται όπως το Δ.Σ. Έτσι 

περιορίζονται οι συμμαχίες-κλίκες, αφού πιστεύουμε σε μία 

διευρυμένη ΕΔΟΚ με μια φιλοσοφία που θα εξυπηρετήσει κατά το 

καλύτερο δυνατό τα μέλη της, χωρίς να επιβάλλει ή να προσπαθεί να 

επιβάλει τις απόψεις της η μία ομάδα στην άλλη. 

     Αποφασίσαμε για διεύρυνση της ΕΔΟΚ με εγγραφή νέων μελών, 

θεωρώντας ότι πρέπει να μετέχουν και κλάδοι που λείπουν όπως  

σφαγεία, έμποροι και όποιος ασχολείται με το κρέας. Η διεύρυνση που 

επιδιώξατε βάζοντας τη νέα ΠΑΣΕΓΕΣ και τη ΣΑΣΟΣΕ ήταν απαράδεχτη 

γιατί  με τον τρόπο αυτό καταστρατηγήσατε όχι μόνο  τις ισορροπίες 

του Δ.Σ αλλά και της Γενικής Συνέλευσης.  

      Ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε για ψήφιση στην τελευταία 

Γενική Συνέλευση ήταν απαράδεκτος και για αυτό  δεν ψηφίστηκε 

άλλωστε.  

    Τα έξοδα πλασματικά και υπέρογκα, μάλλον για να τα διαμορφώσετε 

όπως εσείς νομίζετε. Ο πρόεδρος τελικά είναι μισθωτός ή άμισθος; 

Ποιος ο μισθός της Γραμματέως και ποια τα προσόντα της; Επίσης για 

τα έσοδα: Έχει τελικά επέλθει συμφωνία μεταξύ μας για το τι και πόσο 

θα χρεώνεται το κάθε μέλος; Ποιος θα αποφασίσει για τις τακτικές 

εισφορές; Πάλι εσείς και μόνο εσείς όπως και όλα τα υπόλοιπα; 

    Από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση σας επιστήσαμε την 

προσοχή για όλα τα παραπάνω. 

Στην φετινή Γενική Συνέλευση αποδείχθηκε ότι δεν έχετε αλλάξει τίποτε 

προς το καλύτερο. 

 Δυστυχώς, ΑΠΟΤΥΧΑΤΕ…….. Κάνουμε πράξη την προειδοποίησή μας 

και με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΠΟΚΚ……..ΑΠΟΧΩΡΟΥΜΕ. 
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Με εκτίμηση, 

 
                    Από την Διοίκηση 
 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΡΟΣ                             ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΣΙΔΗΣ 

 

 

 

 




