
 

 

 

 

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΟΚ  και της αντίστοιχης  
γαλλικής Interbev 

 

Σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφη στο Παρίσι τις προηγούμενες 
ημέρες, μεταξύ της  ΕΔΟΚ και της αντίστοιχης γαλλικής Interbev 
(Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος). 

Επιτυχή και πολύ γόνιμα ήταν τα αποτελέσματα της συνάντησης 
εργασίας  των προέδρων της Interbev κ. Guihard Jean Francois 
και της ΕΔΟΚ κ. Λευτέρη Γίτσα και των επιτελών τους, αφού 
κατέληξαν όχι μόνον στην επικαιροποίηση του συμφώνου 
συνεργασίας, αλλά και στην συμφωνία δημιουργίας Ευρωπαϊκού 
Συνδέσμου Διεπαγγελματικών Κρέατος, που θα εκπροσωπεί το 
σύνολο του κλάδου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 



 

 

 

Έτσι αποφασίστηκε οι δύο πρόεδροι να συνεργαστούν στο πλαίσιο 
της κοινής πρωτοβουλίας.  

Η συνάντηση προετοιμασίας της ιδρυτικής διακήρυξης του 
Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διεπαγγελματικών Κρέατος (European 
Cattle and Sheep Association), έχει οριστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου 
2022, στο Παρίσι. 

Ήδη για τη συμμετοχή τους στο Σύνδεσμο έχουν συμφωνήσει οι 
Διεπαγγελματικές της Ιταλίας, Ισπανίας, Πολωνίας.  

Σε ότι αφορά την επικαιροποίηση του συμφώνου συνεργασίας 
μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, σκοπό έχει τον στρατηγικό ρόλο του 
κλάδου των προϊόντων κρέατος στην ανάπτυξη της οικονομίας των 
δύο χωρών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε όλους τους κλάδους 



των Διεπαγγελματικών, καθώς και την ανάπτυξη της οργανωτικής 
δομής της ΕΔΟΚ.  

Επίσης συμφωνήθηκε η ανταλλαγή δράσεων που 
πραγματοποιούνται με κυβερνητικούς φορείς για θέματα 
περιβαλλοντικά, προστασίας των προϊόντων κρέατος, την 
οικονομία των τομέων καθώς και την ευζωία των ζώων.  

Για τον σκοπό αυτό συμφωνήθηκε και η διασύνδεση με ινστιτούτα 
κατάρτισης στο επίπεδο του κάθε ξεχωριστού φορέα των κλάδων 
και η συνεργασία με πανεπιστήμια, αλλά και  πιθανές συνεργασίας 
με ευρωπαϊκούς φορείς πίεσης ( lobbying ) για την αξιοποίηση των 
σύγχρονων προκλήσεων. 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθησε πολυήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ERASMUS + 
με  δικαιούχο την ΕΔΟΚ που επέλεξε 32 
άτομα  επαγγελματίες  του κλάδου κρέατος, κτηνοτρόφους, 
κρεοπώλες, έμπορους, μεταποιητές, με  σκοπό να αποκομίσουν 
γνώσεις και τεχνογνωσία που θα την εφαρμόσουν στη χώρα μας.  

Εκεί είχε προετοιμαστεί από την γαλλική Interbev ένα πολύ καλό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με παρουσιάσεις που αφορούσαν  την 
οργάνωση και αποτελεσματικότητα εκτροφής βοοειδών και 
προβάτων, παχυντηρίων, εργαστηρίων, σφαγείων, αγοράς 



κρεάτων, ινστιτούτων και άλλων σημαντικών τομέων του κλάδου 
κρέατος.  

  

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ)  

Μέλη της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ) 
είναι ενώσεις κτηνοτρόφων, συνεταιριστικές οργανώσεις, ενώσεις 
επαγγελματιών του τομέα της μεταποίησης κρέατος, εμπορικές 
ενώσεις που διασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότητα των 
φορέων της αλυσίδας του κρέατος. 

Το κλειδί της  επιτυχίας είναι η ισοτιμία  μεταξύ τους, ώστε η 
επιδιωκόμενη συνεργασία να είναι αποτελεσματική και όχι 
προσχηματική.  

Επίσης η ΕΔΟΚ, με την καθοδήγηση του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, δημιουργεί βάση δεδομένων στοιχείων του 
κρέατος ώστε να έχει τη δυνατότητα να παράγει δευτερογενείς 
πληροφορίες και  δείκτες, που έχουν ανάγκη, τόσο η χώρα μας, 
όπως επίσης και οι επαγγελματίες του κρέατος αλλά και οι 
καταναλωτές.   

Η ΕΔΟΚ σήμερα εκτελεί επτά εγκεκριμένα προγράμματα και 
συγκεκριμένα: 

•       Signed by Nature με σκοπό την ανάδειξη της βιώσιμης 
αιγοπροβατοτροφίας σε Ελλάδα, Σουηδία και Γερμανία 

•       Meet the Eu. Lamb που προωθεί το ελληνικό και κυπριακό 
κρέας αιγών και προβάτων στη Μέση Ανατολή 

•       ERASMUS που αφορά τη μεταφορά Τεχνογνωσίας και 
Καλών Πρακτικών από την Γαλλία για εφαρμογή στην Ελλάδα. 

•       ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση Λειτουργιών της ΕΔΟΚ για την 
Υποστήριξη της Οργάνωσης της Αγοράς Κρέατος και ωρίμανσης 
Διεπαγγελματικών συμφωνιών. 

•       Π.Α.Α  Μ 16  PRO - LAMB  με στόχο την ενίσχυση του 
κλάδου της προβατοτροφίας μέσα από την παραγωγή και 
προώθηση του βαρύτερου σφάγιου.  

•       Π.Α.Α   Μ 16   STAR(T) - beef  Στρατηγικές για την 
παραγωγή μοσχαριών κατάλληλων για πάχυνση σε εκτροφές 
αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, με τη χρήση τεχνολογιών 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής  

•       Π.Α.Α   Μ 16 MEAT QUALITY Ανάδειξη της ποιότητας και 
διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας του ελληνικού κρέατος με 
τεχνολογίες block-chain  



  

Ταυτόχρονα, έχει καταθέσει ακόμη πέντε προτάσεις 
προγραμμάτων (διακρατικά ΗORIZON, ERASMUS και ΕΣΠΑ) και 
αναμένεται η έγκρισή τους, καθώς αφορούν καινοτόμες λύσεις για 
τη βιωσιμότητα και την αειφορία στην κτηνοτροφία σε τοπικό και 
εθνικό επίπεδο, όπως επίσης και την προσαρμογή του Τομέα στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική «Από το Χωράφι στο Πιάτο». 

  

Τέλος, η ΕΔΟΚ είναι η μόνη οργάνωση που μπορεί να  διακρίνει 
και να κατονομάσει όλες  τις  ελλείψεις και παθογένειες, του τομέα, 
και να καταθέσει προτάσεις προς όφελος όλων των 
επαγγελματιών του κρέατος  αλλά και της  εθνικής οικονομίας. 

 

 


