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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Στην Κρήτη, Πελοπόννησο, Λέσβο, Κύπρο, Ισπανία και Ιταλία
Συνέχιση ενημέρωσης παραγωγών και
έμπορων με Εκδοση Εβδομαδιαίου
Δελτίου Τιμών Παραγωγού το οποιο:

Αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους
Δημους Μέλη του ΣΕΔΗΚ
Ανάρτηση του στην Ιστοσελίδα του
ΣΕΔΗΚ www.sedik.gr

Ανάρτηση στο Twitter, Face Book
Αποστολή του προσωπικά σε
εγγεγραμμένους Φίλους

500

Δημοσίευση του σε περιόδους
αιχμής στις τοπικές εφημερίδες
Υψηλή επισκεψιμότητα
2000-3000 επισκέπτες ανά ημέρα
απο όλη την Ελλάδα και Εξωτερικό

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Συνέχιση ενημέρωσης παραγωγών
και έμπορων με δημοσίευση
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΝΕΩΝ
απο την Κρήτη την Ελλάδα και τον
Κόσμο για την Καλλιεργητική τεχνική,
και την Ελαϊκή πολιτική,

Στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ
www.sedik.gr
 Στο Twitter και Face Book
 Με e-mail σε 500 Φίλους

Δημοσίευση
περίπου 100 ειδήσεων ανά έτος

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
(Φωτο απο 1η σελιδα site ΣΕΔΗΚ)

ΣΧΕΔΙΟ Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ 2012
Η Ε.Ε. παρουσίασε αρχές Ιουλίου 2012 σχέδιο
αναβάθμισης της Ελαιοκομίας με 6 θέματα και
ζήτησε διαβούλευση και υποβολή προτάσεων.
Ανάδειξη και έλεγχος της ποιότητας
Αναδιάρθρωση της αγοράς ελαιολάδου
Δράσεις προώθησης του Ελαιολάδου
 Ρυθμίσεις στην τελική κατανάλωση
Ανταγωνισμός με ΗΠΑ και Αυστραλία


Ρόλος Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιόλαδου

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΔΗΚ
Στα πλαίσια της διαβούλευσης o ΣΕΔΗΚ υπεβαλε στο
ΥπΑΑΤ σχετικό υπόμνημα παρουσιάζοντας τις θέσεις
του για κάθε ένα από τα 6 θέματα του σχεδίου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΔΗΚ
ΣΤΟ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΕ

Α. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

1. Εμπορία Χύμα
ΠΩΛΗΤΕΣ: 650
> 500 Ελαιουργεία + 8-10 ΑΣΟ
20-30 Χονδρέμποροι -Μεσίτες

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ: 5-10
Χονδρέμποροι, Μεσίτες
Εκπρόσωποι Βιομηχανιών

Απαιτείται συγκέντρωση προσφοράς

Με συνενώσεις, συγχωνεύσεις, συμπράξεις, συνεργασίες
με παροχή κινήτρων και φορολογικών ρυθμίσεων
(α) Σε ΑΣΟ μετά
από αναδιοργάνωση

(β) Σε Ομάδες
Ελαιοτριβείων

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΔΗΚ
ΣΤΟ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΕ

Α. ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

2. Εμπορία Τυποποιημένου
Στην Κρήτη υπάρχουν:
103 Μονάδες Τυποποίησης
20 Συνεταιρικές + 83 Ιδιωτικές

Οι πλείστες είναι μικρές και δεν
μπορούν να επιβαρυνθούν με τις
απαιτούμενες δαπάνες διοίκησης
και προβολής

Συνιστάται η δημιουργία Μεγάλων Μονάδων
με παροχή κινήτρων για δημιουργία μεγάλων Συνεταιρικών και Ιδιωτικών
Μονάδων τυποποίησης, δυναμικότητας 5-10 χιλ τόνων.
Σε τέτοιες Μονάδες μπορούν να συμπράξουν και παραγωγοί με διάθεση του
αποθηκευμένου (νεκρού) προϊόντος τους για εμπορική αξιοποίηση, προς
αποφυγή δανείων

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΔΗΚ
ΣΤΟ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΕ

Β. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
1. Κοινοτικά και Εθνικά Προγράμματα

Αναπροσαρμογή εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων
στα μεγέθη Μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Μέτρα εφαρμογής του αρθ. 4 του Καν. 29/2012 κατά το οποιο η
ονομασία της προέλευσης στις ετικέτες μπορεί να αναφέρεται
μόνο για ελαιόλαδα ΠΟΠ η ΠΓΕ
Ίδρυση μόνιμων Γραφείων υποστήριξης εισαγωγών σε ειδικές
χωρες (π.χ. Κίνα, Ρωσία) κατά το παράδειγμα της Ισπανίας.
 Καθιέρωση κινήτρων και προδιαγραφών για μεγέθυνση
μονάδων τυποποίησης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΔΗΚ
ΣΤΟ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΕ

Β. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

2. Δράσεις Αυτοδιοίκησης και Φορέων
 Αναγνώριση του προβεβλημένου ιστορικά, γεωγραφικά και τουριστικά

ονόματος «Κρήτη» ως ΠΟΠ και προβολή του απο όλους τους φορεις της
Κρήτης και την Κρητική ομογένεια.

Κατάρτιση κοινού, συντονισμένου και μελετημένου σχεδίου δράσης
προωθητικών ενεργειών με πρωτοβουλία της Περιφέρειας.
Αυτόνομες δράσεις χάνονται η αποβαίνουν αρνητικές
 Οργάνωση ενημερωτικών δράσεων σε επιλεγμένες ομάδες πληθυσμού
π.χ. Σχολεία, Πολιτιστικούς και Κοινωνικούς Συλλόγους κ.α .στην Ελλάδα
και στο Εξωτερικό.

Οργάνωση επισκέψεων στην Ελλάδα ειδικών επαγγελματικών ομάδων
π.χ. Αρχιμαγείρων, Διατροφολόγων, Εκπαιδευτικών, Γιατρών κ.α.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΔΗΚ
ΣΤΟ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΕ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΠ

Χρήση επωνύμων φιαλίδια μιας χρήσης
Η υποχρεωτική χρήση , νωπού
ελαιολάδου σε επώνυμα
φιαλίδια μιας χρήσης, παρά
την απόρριψη της απο την ΕΕ ,
θεωρείται ορθή και πρεπει να
επιδιωχθεί η εφαρμογή της.
Ο καταναλωτής πρεπει να
γνωρίζει την ταυτότητα και την
ποιότητα του λαδιού που
καταναλώνει.

Τα γνωστά μπουκάλια με το
λαδόξυδο προσφέρουν προϊόν
άγνωστης ταυτότητας που με την
έκθεση του στα τραπέζια
αλλοιώνεται σοβαρά

Τα κράτη Μέλη που επιθυμούν μπορούν να εφαρμόσουν το μετρό
στην επικράτεια τους και ήδη Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και
Κύπρος το θεσμοθέτησαν.
Απομένει να το εφαρμόσει και η Ελλάδα!

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αναβάθμιση Ποιότητας και Βελτίωση
Εμπορίας Ελαιολαδου (ΑΠΠΕΕ)
Ο ΣΕΔΗΚ με δεδομένη την οικονομική αδυναμία
χρηματοδότησης δράσεων απο τον πενιχρό
προϋπολογισμό του ασχολήθηκε με την αξιοποίηση
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Από το 2009 υπόβαλλε σε συνεργασία με Φορεις της
Κύπρου στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας
Ελλάδας Κύπρου, πρόταση με τίτλο:

«Αναβάθμιση Ποιότητας και Προώθηση
Εμπορίας Ελαιολάδου» (ΑΠΠΕΕ).
Η πρόταση εγκρίθηκε το 2011 αλλά απαιτήθηκαν
χρονοβόρες διαδικασίες για αλλαγές συνεργαζομένων
Φορέων, διενέργεια διαγωνισμών κλπ ώστε η
υλοποίηση του έργου έγινε τελικά το 2013

Με το έργο υλοποιήθηκαν 26 Δράσεις

