
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Πραγματοποίηση 2ης  τεχνικής συνάντησης του έργου MeDInno  

 

Η ΤΟΠΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ  
 

Ιωάννινα 18-2-2019  

 

Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Μπάρι της Ιταλίας η 2η τεχνική 

συνάντηση του έργου MeDInno που συγχρηματοδοτείται με προϋπολογισμό ύψους περίπου 

850.000 ευρώ από το Πρόγραμμα  Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

Το έργο θα διαρκέσει 2 χρόνια με την Περιφέρεια Ηπείρου Επικεφαλής Εταίρο ενώ επίσης, 

ως εταίρος από την Ελλάδα συμμετέχει και η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων 

Ηπείρου, καθώς και τρεις Ιταλοί εταίροι και συγκεκριμένα, η Ένωση Επαρχιών της Απουλίας, 

η Συνομοσπονδία Ιταλών Αγροτών του Μπάρι και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Φότζια. Ως 

συνδεδεμένος εταίρος στο έργο συμμετέχει τέλος, το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο 

Θεσσαλονίκης. 

Σκοπός της συνάντησης είναι να δοθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου, οι κοινές 

κατευθυντήριες οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές που θα ακολουθήσουν οι 2 Περιφέρειες 

για την έρευνα στους τομείς της αγροδιατροφής, της κτηνοτροφίας, του εμπορίου και του 

τουρισμού ώστε να αναδειχθεί πλήρως η εικόνα της αγοράς κρέατος και των 

γαλακτοκομικών προϊόντων, η συμπεριφορά του καταναλωτή και οι απαιτήσεις του που θα 

οδηγήσουν τελικά σε δημιουργία προϊόντων, κυρίως με βάση το πρόβειο και αίγειο γάλα και 

της τυποποίησης πρόβειου, αίγειου και μοσχαρίσιου κρέατος από εγχώριες φυλές, με νέα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και ταυτότητα που σκοπό θα έχουν την διείσδυση τους σε 

παλιές αλλά και νέες αγορές.  



 

Τα επόμενα στάδια του έργου θα είναι η δημιουργία κοινών κατευθυντήριων οδηγιών 

τυποποίησης και πιστοποίησης για νέα και υφιστάμενα προϊόντα για τη διασφάλιση της 

σταθερής τους ποιότητας και την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των νέων προϊόντων, η 

εκπαίδευση των εκπαιδευτών στις κατευθυντήριες γραμμές τυποποίησης και πιστοποίησης 

προϊόντων, στις διαδικασίες παραγωγής των νέων προϊόντων, αλλά και παραγωγών, 

κτηνοτρόφων, μεταποιητών σε θεματικές όπως η ασφάλεια τροφίμων, οι κοπές κρέατος,  η 

τεχνολογία παραγωγής τυριών από κατσικίσιο γάλα κτλ. 

Παράλληλα θα διοργανωθούν σε διάφορες πόλεις, εκδηλώσεις προώθησης αλλά και 

εργαστήρια για την καθιέρωση εμπορικής ταυτότητας των νέων προϊόντων. (Πάτρα, 

Πρέβεζα, Γιάννενα, Κέρκυρα). 

 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Βασιλική Ηγουμενίδου τηλ 2651087115 v.igoumenidou@php.gov.gr 

 

Περιφέρεια Απουλίας - Στέλεχος Επικοινωνίας Κοινής Γραμματείας  

Carmela Sfregola +39 3493916007 c.sfregola@regione.puglia.it; press@greece-italy.eu 
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To Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία είναι ένα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας που στοχεύει να βοηθήσει δημόσιους οργανισμούς και τοπικούς φορείς να 

αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσει νέες πολιτικές, 

προϊόντα και υπηρεσίες, με απώτερο σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε έναν αριθμό πεδίων όπως η 

γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή και οι πολιτιστικές και 

δημιουργικές βιομηχανίες. Το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία στοχεύει να πάρει τη 

μέγιστη απόδοση από τον προϋπολογισμό του ύψους 123 εκατομμυρίων, 

χρηματοδοτούμενο σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και σε ποσοστό 15% από τα δύο κράτη-μέλη μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης.   
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