
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Άξονες παρέµβασης 
Απογραφή του τοµέα των γαλακτοκοµικών προϊόντων και υιοθέτηση (σχεδιασµός – εφαρµογή) 
τοπικών στρατηγικών για την προώθηση/αξιοποίηση των γαλακτοκοµικών προϊόντων µε θεσσαλικά 
χαρακτηριστικά στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. 
Ενσωµάτωση όλων των συµµετεχόντων στη συνολική παραγωγική διαδικασία (από την πρωτογενή 
παραγωγή µέχρι την τελική κατανάλωση) οι οποίοι συµβάλλουν σε όλα τα στάδια δηµιουργίας τοπικά 
προστιθέµενης αξίας, σε µια γαλακτοκοµική συστάδα συνεργασίας (Cluster) για τη διευκόλυνση της 
µεταξύ τους δικτύωσης, της κοινής χρήσης πόρων και τεχνογνωσίας, καθώς και της ανάπτυξης νέων µορφών 
συλλογικής πρόσβασης στις αγορές . 
Ενίσχυση των ικανοτήτων στον τοµέα της παραγωγής και της καινοτοµίας, οι οποίες να βασίζονται 
στους τοπικούς πόρους και τις παραδοσιακές δεξιότητες, στηρίζοντας τους τοπικούς παραγωγούς και 
επιχειρηµατίες στην προώθηση και εφαρµογή των αναπτυξιακών τους σχεδίων. 
∆ιεύρυνση της ζώνης προβολής και διανοµής γαλακτοκοµικών προϊόντων µε µεσογειακά 
χαρακτηριστικά στις τοπικές και διεθνείς αγορές µέσω της κινητοποίησης των τοπικών και διεθνών µέσων 
ενηµέρωσης, της διανοµής, τους φορείς εστίασης και τουρισµού. 
Ενεργοποίηση του Μεσογειακού ∆ικτύου των Γαλακτοκοµικών συστάδων (Cluster), διάδοση των 
αποτελεσµάτων του έργου και συµβολή στις πολιτικές για την υποστήριξη του τοµέα γαλακτοκοµικών 
προϊόντων. 

 

Το σχέδιο LACTIMED στοχεύει να ενισχύσει την παραγωγή και διανοµή τοπικών και καινοτόµων 
µεσογειακών γαλακτοκοµικών προϊόντων µέσω της οργάνωσης του γαλακτοκοµικού τοµέα κάθε 
συµµετέχουσας Περιφέρειας (για την Ελλάδα η Θεσσαλία), της στήριξης των παραγωγών για την 
πραγµατοποίηση των αναπτυξιακών τους σχεδίων και τέλος, της δηµιουργίας νέων αγορών για τα 
προϊόντα τους. Το σχέδιο εφαρµόζεται στο πλαίσιο του προγράµµατος IEVP CT MED. Χρηµατοδοτείται, 
για το συνολικό ποσό των 4,35 εκατοµµυρίων ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαµέσω της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης. Από το Νοέµβριο 2012 έως το Μάιο του 
2015, η ANIMA και οι 11 εταίροι θα πραγµατοποιήσουν εκατό περίπου οργανωµένες παρεµβάσεις προς 
όφελος  των εµπλεκόµενων φορέων στους γαλακτοκοµικούς τοµείς της Αλεξάνδρειας και της Beheira 
(Αίγυπτο), της Bekaa και της Baalbeck-Hermel (Λίβανο), της Bizerte και της Béja (Τυνησία), της 
Σικελίας (Ιταλία) και της Θεσσαλίας (Ελλάδα). 

Πιλοτικές περιοχές εφαρµογής του έργου 

Κυβερνεία Αλεξάνδρειας και της Beheira (Αιγύπτου)  

Κυβερνείο της Bizerte και της Béja (Τυνησία)  

Περιφέρειες της  Bekaa και της Baalbeck-Hermel (Λίβανος)  
Περιφέρεια Σικελίας (Ιταλία)  
Περιφέρεια Θεσσαλίας (Ελλάδα)  

Φορείς - στόχοι 

Μικροµεσαίες και πολύ µικρές επιχειρήσεις της αλυσίδας γάλακτος 
Κτηνοτρόφοι, συλλέκτες και µεταποιητές γαλακτοκοµικών προϊόντων, 
προµηθευτές 

∆οµές στήριξης   
Αγροπόλοι, Επιµελητήρια, Επαγγελµατικές Οργανώσεις, Περιφερειακές 
∆ιευθύνσεις Γεωργίας, Πανεπιστήµια, Κέντρα Έρευνας και Τεχνολογίας 

Αγρο-βιοµηχανίες  
Φορείς µικρής, µεσαίας και µεγάλης διανοµής  
Επιχειρήσεις του τουρισµού και της εστίασης 
Τοπικές και εθνικές αρχές  



 

 

Εταίροι του έργου 
Συντονιστής: ΑΝΙΜΑ Investment Network (Γαλλία) 

Εταίροι: 
Αίγυπτος GAFI (Γενική Αρχή Επενδύσεων της Αιγύπτου), GACIC (Γερµανο-Αραβικό 

Εµπορικό Επιµελητήριο) και IITL-AAST (∆ιεθνές Ινστιτούτο Μεταφορών και 
logistics- Αραβική Ακαδηµία Επιστηµών, Τεχνολογία και Θαλάσσιες Μεταφορές), 

Γαλλία CIHEAM-IAMM (∆ιεθνές Κέντρο Αγρονοµικών Μελετών- Αγρονοµικό Ινστιτούτο 

Μοντπελιέ) και το CCIFM (Ιταλικό Εµπορικό Επιµελητήριο για τη Μασσαλία της 
Γαλλίας) 

Ελλάδα Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και ΚΕΕΕ (Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας), 

Ιταλία ASTER και Slow Food 

Λίβανος CCIAZ (Εµπορικό, βιοµηχανικό και αγροτικό Επιµελητήριο της Zahle και Bekaa) 

Τυνησία Πόλος ανταγωνιστικότητας της Bizerte.  

Συνδεδεµένοι 
Οργανισµοί  

Εθνική αγροτική Τράπεζα Τυνησίας (BNA- Περιφερειακή ∆ιεύθυνση της Bizerte), 

Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία της Bizerte (DERB), Ελληνικό Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (∆ιεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και 

αξιοποίησης των προϊόντων της), Υπουργείο Γεωργίας του Λιβάνου (∆ιεύθυνση 

Ζωικών Πόρων), Slow Food Ιταλίας 

Προϋπολογισµός και χρονοδιάγραµµα 
Το σχέδιο συνολικού προϋπολογισµού 4,35 εκατοµµυρίων ευρώ, χρηµατοδοτείται κατά 90% από το 
πρόγραµµα IEVP CT MED και κατά 10% από τους εταίρους ή άλλες πηγές χρηµατοδότησης. Η εφαρµογή του 
σχεδίου έχει διάρκεια 30 µήνες, µε έναρξη στις 15 Νοεµβρίου 2012 και λήξη στις 14 Μαΐου 2015. 
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Επικοινωνία 

Συντονίστρια: Jeanne Lapujade 
jeanne.lapujade@anima.coop 
 
Υπεύθυνη επικοινωνίας : Lauriane Ammouche 
lauriane.ammouche@anima.coop  
 
www.lactimed.eu  
info@lactimed.eu  

Το Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI CBC Mediterranean Sea Basin) 
2007-2013 είναι µια πολυµερής πρωτοβουλία ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας η οποία χρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI). Το Πρόγραµµα έχει σαν στόχο να συµβάλει στην 
προώθηση της βιώσιµης και αρµονικής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογειακής Λεκάνης αξιοποιώντας 
πλήρως τις ενδογενείς δυνατότητες της περιοχής και αντιµετωπίζοντας τις κοινές προκλήσεις. Χρηµατοδοτεί 
έργα συνεργασίας τα οποία συµβάλλουν στην οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική 
ανάπτυξης της Μεσογείου. Στο Πρόγραµµα συµµετέχουν οι εξής χώρες: Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, 
Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανος, Μάλτα, Παλαιστινιακή Αρχή, Πορτογαλία, Ισπανία, Συρία, Τυνησία. Η 
Κοινή ∆ιαχειριστική Αρχή (Κ∆Α) του Προγράµµατος, είναι η Αυτόνοµη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία). 
Επίσηµες γλώσσες του Προγράµµατος είναι τα Αραβικά, Αγγλικά και Γαλλικά. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 28 Κράτη Μέλη που έχουν αποφασίσει να συνδέσουν σταδιακά την 
τεχνογνωσία, τους πόρους και το µέλλον τους. Κατά τη διάρκεια µιας περιόδου διεύρυνσης 50 ετών, έχουν 
δηµιουργήσει από κοινού µια ζώνη σταθερότητας, δηµοκρατίας και αειφόρου ανάπτυξης διατηρώντας 
παράλληλα την πολιτιστική πολυµορφία, τη διαφορετικότητα και τις ατοµικές τους ελευθερίες. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει δεσµευθεί να µοιράζεται τα επιτεύγµατα και τις αξίες της µε χώρες και λαούς που βρίσκονται 
εκτός των συνόρων της 

Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου,Τµήµα Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παν Θεσσαλίας  
Τηλ: 2421074463, Φαξ: 2421074383, email: rurlab@uth.gr 


