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Οργάνωση κεντρικής εκδήλωσης υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο 
πλαίσιο του προγράµµατος LACTIMED: Ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης µεσογειακών 
γαλακτοκοµικών προϊόντων 
 

Ολοκληρώθηκε η 1η φάση του Προγράµµατος LACTIMED το οποίο προβλέπει την 

εκπόνηση και την εφαρµογή ενός σχεδίου προώθησης των µεσογειακών 

γαλακτοκοµικών προϊόντων. Στην πρώτη φάση έγινε µια «ακτινογραφία» 

(διάγνωση) του γαλακτοκοµικού τοµέα της Θεσσαλίας. Ακολουθεί η 2η φάση που 

προβλέπει το σχεδιασµό µικρών επενδύσεων και διαρθρωτικών παρεµβάσεων στον 

θεσσαλικό γαλακτοκοµικό τοµέα.  

Ο στόχος της δεύτερης φάσης είναι η προώθηση συνεργασιών σε τοπικό και 

διεθνές επίπεδο, η οργάνωση δραστηριοτήτων και ο σχεδιασµός επενδύσεων ώστε 

να στηριχθεί η φέτα ως προϊόν ΠΟΠ και να δροµολογηθεί η έµπρακτη προώθηση 

των γαλακτοκοµικών προϊόντων µε θεσσαλικά χαρακτηριστικά, στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό. Την έναρξη αυτής της επιχειρησιακής φάσης, σηµατοδοτεί η 

οργάνωση κεντρικής εκδήλωσης στις 17-18 ∆εκεµβρίου στη Λάρισα µε τη 

συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων επιχειρηµατιών, υπηρεσιών, εκπροσώπων 

παραγωγών και δικτύων διακίνησης. Στην εκδήλωση από ελληνικής πλευράς θα 

συµµετέχει η διεπιστηµονική οµάδα των Πανεπιστηµίων: Θεσσαλίας, Γεωπονικού 

και Παντείου Αθηνών, η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), το 

γραφείο Αξιοποίησης γάλακτος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων και η 2η διεθνής αποστολή στη Θεσσαλία η οποία θα περιλαµβάνει 

εµπειρογνώµονες από χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου. Η εκδήλωση τελεί 

υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Στην εναρκτήρια συνάντηση της πιο φιλόδοξης φάσης του προγράµµατος θα 
παρουσιασθούν οι στόχοι, τα βήµατα και οι συγκεκριµένες δράσεις στους 
τοµείς της οργάνωσης, των επενδύσεων και της συµµετοχής σε 5 διεθνείς 
εκθέσεις στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο. Τα θέµατα της εκδήλωσης είναι: 

• παρουσίαση του διαγνωστικού και των αποτελεσµάτων του, 

• παρουσίαση προτάσεων στρατηγικής:  
α) παρέµβαση στον κύκλο: ζωοτροφή – σιτηρέσιο – ζώο - γάλα µε στόχο τη 

στήριξη της θέσης της φέτας ΠΟΠ στην αγορά,  
β) ανάδειξη ή/και δηµιουργία νέων γαλακτοκοµικών-τυροκοµικών προϊόντων  

• επιλογή πιλοτικών δράσεων: έχει δροµολογηθεί ήδη η προσπάθεια 
αξιοποίησης διάφορων πηγών χρηµατοδότησης (Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ κλπ) σε συνδυασµό µε τη 
χρηµατοδότηση µικρών επενδύσεων από το ίδιο το LACTIMED 

• εκδήλωση ενδιαφέροντος και συµµετοχή των ενδιαφερόµενων φορέων και 
επιχειρηµατιών - παραγωγών στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης του 
γαλακτοκοµικού τοµέα, 

• Οργάνωση και παροχή εξειδικευµένης κατάρτισης υψηλού επιπέδου σε όλους 
τους εµπλεκόµενους (κτηνοτρόφους, τυροκόµους, στελέχη δηµόσιας 
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διοίκησης, επιχειρηµατίες, κ.ά.), µε έµφαση στις µεθόδους µάρκετινγκ υπό 
τον συντονισµό της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), 

• χρηµατοδότηση αγοράς εξοπλισµού, 

• προκήρυξη µικρών σχεδίων τα οποία θα αξιολογηθούν και θα βραβευθούν. 
Πρόκειται για ευκαιρίες επενδύσεων ή και ενίσχυση µικρών συνεργασιών 
ώστε να προωθηθεί ο εκσυγχρονισµός της παραγωγής και διανοµής,  

• συµµετοχή επιλεγµένων τυροκόµων σε 5 µεγάλες διεθνείς εµπορικές εκθέσεις 
µε στόχο την προώθηση θεσσαλικών γαλακτοκοµικών και τυροκοµικών  
προϊόντων µε τη συµµετοχή µέσων µαζικής ενηµέρωσης, καταναλωτών, 
εµπορικών και τουριστικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για εκθέσεις που 
οργανώνονται στο εξωτερικό µία εκ των οποίων θα γίνει στην Αθήνα. Η 
συµµετοχή στις εκθέσεις θα υποστηριχτεί από την Κεντρική Ένωση 
Επιµελητηρίων Ελλάδας, 

• χρηµατοδότηση του φορέα που θα αναλάβει τη διαχείριση των δράσεων 
τεχνικής υποστήριξης που θα αποφασιστούν. 

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί µε τον ορισµό Θεµατικών Οµάδων Εργασίας στις 
οποίες θα συµµετέχουν επιχειρηµατίες, ειδικοί, εµπειρογνώµονες και άλλοι 
εµπλεκόµενοι φορείς για τη λήψη συγκεκριµένων αποφάσεων. Οι αποφάσεις 
αυτές θα υλοποιηθούν έως το τέλος του καλοκαιριού του 2014, µε στόχο 
την ενίσχυση του γαλακτοκοµικού τοµέα της Θεσσαλίας. 

Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας 

(ως οι συµµετέχοντες εθνικοί εταίροι) έχουν την ευθύνη της συνολικής 

υλοποίησης του προγράµµατος LACTIMED στην Θεσσαλία, σε συνεργασία µε το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθώς και µε πολλούς άλλους 

αρµόδιους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και µεσογειακούς φορείς.  

 
Καθηγητής, ∆ηµήτρης Γούσιος,  
∆/ντής του Εργαστηρίου Αγροτικού χώρου 
Συντονιστής του προγράµµατος στη Θεσσαλία 
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήσετε µε το Εργαστήριο Αγροτικού χώρου, 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

Άτοµο επικοινωνίας : ∆ήµητρα Γάκη, βοηθός συντονιστής 
Τηλ: 2421074463 Fax: 2421074383. E-mail: dimgaki@hotmail.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το παρόν έγγραφο έχει εκδοθεί µε τη χρηµατική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENPI Med. Το περιεχόµενο αυτού του εγγράφου είναι αποκλειστικά 
ευθύνη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας  και δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των δοµών διαχείρισης του Προγράµµατος.  
Το σχέδιο LACTIMED εφαρµόζεται στο πλαίσιο του προγράµµατος ENPI CBC Mediterranean Sea Basin και 
χρηµατοδοτείται, για το συνολικό ποσό των 4,35 εκατοµµυρίων ευρώ*, από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαµέσου της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης. Το πρόγραµµα ENPI CBC MED στοχεύει στην ενθάρρυνση 
των συνεργασιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών –µελών της Μεσογείου 
 
* Το παραπάνω ποσό αφορά το σύνολο των έξι συµµετεχόντων χωρών εταίρων του προγράµµατος (Αίγυπτος, Γαλλία, 

Ελλάδα, Ιταλία, Λίβανος και Τυνησία) στο πρόγραµµα. 


