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Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο Χορός του Συλλόγου Κτηνοτρόφων στον Παλαμά (βίντεο)
Χορό και κέφι μέχρι πρωίας πρόσφερε ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Παλαμά και Ευρύτερης Περιοχής,
στους 300 περίπου καλεσμένους, στη συνεστίαση που διοργάνωσε. Η μεγάλη λαϊκοδημοτική
ορχήστρα, το πλούσιο μενού, τα ψητά αρνιά που πρόσφεραν κτηνοτρόφοι της περιοχής αλλά και η
λαχειοφόρος με τα πάνω από 200 δώρα προσφορά των καταστημάτων και επαγγελματιών από τους
δήμους Παλαμά και Σοφάδων, ήταν τα χαρακτηριστικά της εκδήλωσης του συλλόγου.
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Χρήστος Καρακώστας κάνοντας μια μικρή
αναφορά στο σύλλογο που ιδρύθηκε πριν δύο χρόνια και ήδη έχει ένα θετικό απολογισμό.
Αναφέρθηκε επίσης στις δραστηριότητες που τρέχουν, σχετικά με την ίδρυση συνεταιρισμού και τη
συμμετοχή του συλλόγου στο ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα Lactimed, που επικεντρώνεται στη
φέτα Θεσσαλίας.
Source : http://palamasgr.blogspot.fr/2014/02/blog-post_2228.html
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Projet LACTIMED : premiers Diagnostics Territoriaux de la filière Laitière
Le projet LACTIMED, projet de voisinage Européen IEVP financé par l'UE, publie les premiers
Diagnostics
Territoriaux
de
la
filière
Laitière.
Le projet s’appuie sur la réalisation de diagnostics territoriaux afin d'encourager un développement
intégré de la filière laitière sur les territoires pilotes (Alexandrie, Bekaa et Baalbeck-Hermel, Bizerte et
Béja, Sicile et Thessalie). L'objectif est de pouvoir aider les autorités locales et les structures d’appui à
adopter une stratégie pour la valorisation des produits laitiers typiques locaux.
Pour la réalisation des diagnostics, les étapes suivantes ont été nécessaires :
- État des lieux de la filière laitière: revue bibliographique, identification des parties prenantes locales,
entretiens
et
réunions
de
travail
avec
des
experts
et
acteurs
clés;
- Enquêtes de terrain auprès des éleveurs, transformateurs, distributeurs, entrepreneurs,
institutionnels, etc.;
- Identification des produits laitiers typiques locaux et rédaction de cahiers des charges de production
des produits à base de lait;
- Synthèse, définition des priorités stratégiques pour assurer le développement de la filière et
proposition de pistes pour la création d’un cluster laitier.
Les résultats des diagnostics ont été présentés le 9 octobre 2013 lors d’un atelier régional de
restitution à Bizerte, en Tunisie, et discutés avec l’ensemble des partenaires et associés du projet,
ainsi qu’avec un panel d’experts internationaux. Les conclusions de ces débats sont été intégrées
dans les rapports respectifs.
Source : http://www.iamm.fr/iamm/Actualites/Projet-LACTIMED-premiers-Diagnostics-Territoriaux-dela-filiere-Laitiere
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Πήρε φόρα ο Βοσκός
Στο χώρο των λειτουργικών τροφίµων θέλει να εισέλθει σταδιακά, ο συνεταιρισµός βοσκών του
Λιβαδίου Ολύµπου, θέτοντας ως πρώτο στόχο την παραγωγή τουλάχιστον ενός προϊόντος.
Το εγχείρηµα είναι στα πρώτα του διερευνητικά βήµατα, αλλά αναµένεται να προχωρήσει γρήγορα.
«Πριν 3-4 µήνες εξασφαλίσαµε το πράσινο φως σε πρόταση στο πλαίσιο αναπττου µέτρου 1.2.3. Ενα
µέρος από τον άνω του 1 εκατ. ευρώ προϋπολογισµό θα κατευθυνθεί για το σκοπό αυτό», εξήγησε
στην Agrenda ο πρόεδρος του συνεταιρισµού, Αναστάσιος Αντωνίου.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, θα υπάρξει συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και µε το πρόγραµµα
«Lactimed», για να εκπονηθεί επιστηµονική έρευνα που θα προσδιορίζει τα προϊόντα που µπορούν να
παραχθούν µε Ω3 λιπαρά.
Το µεγαλύτερο ποσό του προγράµµατος, ωστόσο, θα αξιοποιηθεί για τον εκσυγχρονισµό και την
επέκταση του τυροκοµείου. Σήµερα ο συνεταιρισµός παράγει και εµπορεύεται µε το σήµα «Βοσκός»,
πέντε κωδικούς µε τυριά, το παραδοσιακό γιαούρτι, τη µυζήθρα και το βούτυρο. «Η φέτα, το
παραδοσιακό γιαούρτι από πρόβειο γάλα και το βοσκοτύρι έχουν τη µεγαλύτερη κίνηση, αλλά ανοδικά
κινούνται, επίσης, το κεφαλοτύρι, η γραβιέρα και το κατσικίσιο τυρί», ανέφερε ο κ. Αντωνίου,
διευκρινίζοντας, παράλληλα, ότι τα προϊόντα «Βοσκός» διατίθενται σε περίπου 40 – 50 καταστήµατα,
κυρίως στην Πιερία, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και σε επιλεγµένα σηµεία στην Αθήνα.
Μέσα στο 2014 στόχος της διοίκησης του συνεταιρισµού είναι να αυξήσει την παραγωγή του
τυροκοµείου τους 650 – 700 τόνους και προοδευτικά να µπορέσει να ξεπεράσει τους 1.000 τόνους.
Source : http://www.agronews.gr/news/companies/arthro/109353/pire-fora-o-voskos-/
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Κοινοποίηση εκδήλωσης
Κεντρική Εκδήλωση Προγράμματος LACTIMED στις 17-18 Δεκεμβρίου 2013 στη Λάρισα
(Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου)
Οργάνωση κεντρικής εκδήλωσης υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο του
προγράμματος LACTIMED: Ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης μεσογειακών γαλακτοκομικών προϊόντων
Πρόγραμμα Εκδήλωσης
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 Δεκεμβρίου 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 ΔΗΜΗΤΡΑ 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 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, Δημήτρης Γούσιος,
Δ/ντής του Εργαστηρίου Αγροτικού χώρου
Συντονιστής του προγράμματος στη Θεσσαλία
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήσετε με το Εργαστήριο Αγροτικού χώρου, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας
Άτομο επικοινωνίας : Δήμητρα 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 Διασυνοριακής 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.
Source : http://www.prd.uth.gr/el/news/out_event/383
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο Χορός του Συλλόγου Κτηνοτρόφων στον Παλαμά
Χορό και κέφι μέχρι πρωίας πρόσφερε ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Παλαμά και Ευρύτερης Περιοχής,
στους 300 περίπου καλεσμένους, στη συνεστίαση που διοργάνωσε. Η μεγάλη λαϊκοδημοτική
ορχήστρα, το πλούσιο μενού, τα ψητά αρνιά που πρόσφεραν κτηνοτρόφοι της περιοχής αλλά και η
λαχειοφόρος με τα πάνω από 200 δώρα προσφορά των καταστημάτων και επαγγελματιών από τους
δήμους Παλαμά και Σοφάδων, ήταν τα χαρακτηριστικά της εκδήλωσης του συλλόγου.
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Χρήστος Καρακώστας κάνοντας μια μικρή
αναφορά στο σύλλογο που ιδρύθηκε πριν δύο χρόνια και ήδη έχει ένα θετικό απολογισμό.
Αναφέρθηκε επίσης στις δραστηριότητες που τρέχουν, σχετικά με την ίδρυση συνεταιρισμού και τη
συμμετοχή του συλλόγου στο ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα Lactimed, που επικεντρώνεται στη
φέτα Θεσσαλίας.
Στο χορό του Συλλόγου Κτηνοτρόφων, παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο δήμαρχος Παλαμά κ.
Κώστας Πατσιαλής, ενώ στους προσκεκλημένους διακρίναμε την κ. Δήμητρα Γάκη από το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (από τους υπευθύνους για το πρόγραμμα Lactimed) και από τις Διευθύνσεις
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας νομού Καρδίτσας τους κ. Παναγ. Μιχόπουλο και Βασίλη Λεοντάρη.
Source : http://www.iamm.fr/iamm/Actualites/Projet-LACTIMED-premiers-Diagnostics-Territoriaux-dela-filiere-Laitiere

Web
February 12, 2014

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΓΙΝΕ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΠΑΛΑΜΑ
Χορό και κέφι μέχρι πρωίας πρόσφερε ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Παλαμά και Ευρύτερης Περιοχής,
στους 300 περίπου καλεσμένους, στη συνεστίαση που διοργάνωσε. Η μεγάλη λαϊκοδημοτική
ορχήστρα, το πλούσιο μενού, τα ψητά αρνιά που πρόσφεραν κτηνοτρόφοι της περιοχής αλλά και η
λαχειοφόρος με τα πάνω από 200 δώρα προσφορά των καταστημάτων και επαγγελματιών από τους
δήμους Παλαμά και Σοφάδων, ήταν τα χαρακτηριστικά της εκδήλωσης του συλλόγου.
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Χρήστος Καρακώστας κάνοντας μια μικρή
αναφορά στο σύλλογο που ιδρύθηκε πριν δύο χρόνια και ήδη έχει ένα θετικό απολογισμό.
Αναφέρθηκε επίσης στις δραστηριότητες που τρέχουν, σχετικά με την ίδρυση συνεταιρισμού και τη
συμμετοχή του συλλόγου στο ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα Lactimed, που επικεντρώνεται στη
φέτα Θεσσαλίας.
Στο χορό του Συλλόγου Κτηνοτρόφων, παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο δήμαρχος Παλαμά κ.
Κώστας Πατσιαλής, ενώ στους προσκεκλημένους διακρίναμε την κ. Δήμητρα Γάκη από το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (από τους υπευθύνους για το πρόγραμμα Lactimed) και από τις Διευθύνσεις
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας νομού Καρδίτσας τους κ. Παναγ. Μιχόπουλο και Βασίλη Λεοντάρη.
Source :
http://www.karditsaportal.gr/articles/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%
B9%CF%82/2014/02/12/%CE%BC%CE%B5%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%B5%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5-%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%89%C
E%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B1

