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Στόχος του σχεδίου «ΓΑΙΑ» είναι να ενημερώσει αγρότες- κτηνοτρόφους για την 
εγχώρια παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών. 

 

Δυο ημερίδες πραγματοποίησε η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε την εβδομάδα που πέρασε 
στα πλαίσια παρουσίασης του «Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ»,  το οποίο αφορά την 
καλλιέργεια και την αξιοποίηση εγχώριων κτηνοτροφικών φυτών και την 
αντικατάσταση  εισαγόμενων ζωοτροφών όπως η σόγια. 

Η πρώτη έγινε την Τρίτη 20 Νοεμβρίου  2012 στο Ξενοδοχείο  LARISSA 
IMPERIAL στη Λάρισα με ακροατήριο που ξεπερνούσε τα 120 άτομα, ανάμεσα στα 
οποία υπήρχαν γεωργοί, κτηνοτρόφοι, εκπρόσωποι Εταιρειών του κλάδου και 
Συνεταιρισμών, ειδικοί επιστήμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες της περιοχής. 

Η δεύτερη έγινε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 , στο πρώην Δημαρχείο του Αετού 
Αμυνταίου, με τη συμμετοχή 60 αγελαδοτρόφων. 

Σε όλες τις Ημερίδες που οργανώνει η  ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε  για την παρουσίαση 
του «Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ» , συμμετέχουν η Δ/νση και στελέχη της Ζώνης 
Γάλακτος της Εταιρείας, καθώς και της θυγατρικής της Εταιρείας ζωοτροφών 
«ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ABEE». Επίσης,  βασικός ομιλητής είναι ο προϊστάμενος  του 
τμήματος κτηνοτροφικών φυτών και ενσιρωμάτων της Εταιρείας PIONEER HI 
BRED HELLAS , γεωπόνος κ. Δ. Ηλιόπουλος.  

Στόχος του «ΓΑΙΑ» είναι να ενημερώσει όσο το δυνατό περισσότερους αγρότες και 
κτηνοτρόφους, ακόμη και αν δε συνεργάζονται σήμερα με τη ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
Α.Ε , για την ανάγκη και τους τρόπους καλλιέργειας εγχώριων κτηνοτροφικών 
φυτών, καθώς και πως αυτά μπορούν να ενσωματωθούν στα σιτηρέσια των 
αγελάδων, αυξάνοντας την κερδοφορία των Μονάδων, περιορίζοντας την εξάρτησή 



τους από ακριβές εισαγόμενες ζωοτροφές και προσφέροντας ευκαιρίες για την 
αξιοποίηση μεγάλων εκτάσεων  που δεν καλλιεργούνται το χειμώνα.   

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η μεγάλη συμμετοχή ενδιαφερομένων που 
παρατηρείται στις Ημερίδες , οι συζητήσεις που γίνονται, καθώς και οι τοποθετήσεις 
ανθρώπων του ευρύτερου «γεωργοκτηνοτροφικού» τομέα όλων των επιπέδων. 

Στη Ημερίδα της Λάρισας πραγματοποίησαν παρεμβάσεις   ο πρώην Πρόεδρος του 
ΕΛΟΓ, επίτιμος καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής Θεσσαλονίκης κ. Α. 
Γεωργούδης, ο επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών 
και Βοσκών Λάρισας κ. Δ. Μπαξεβάνος, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής 
Ανάπτυξης Λάρισας γεωπόνος κ. Δ. Κουλουκτσής . Κοινό σημείο των τοποθετήσεων 
όλων ήταν η συμφωνία τους με τις προτεινόμενες δράσεις και με τις ευκαιρίες που 
δημιουργούνται  από αυτές. 

Είναι από τις σπάνιες φορές που όλοι όσοι συμμετέχουν σε ανάλογες συζητήσεις, 
αναγνωρίζουν τη σημασία και τη σκοπιμότητα που έχουν οι προτεινόμενες 
αλλαγές  για την  αντιμετώπιση των προβλημάτων που ελαττώνουν την 
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και υπονομεύουν το μέλλον τους. 

Από την πλευρά της ,η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε ,δηλώνει την ικανοποίησή της από 
την απήχηση που έχει το Σχέδιο Δράσης «ΓΑΙΑ»,  το ενδιαφέρον και την εθελοντική 
συμμετοχή των ομιλητών και υπόσχεται ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές και τις 
δράσεις, που στόχο έχουν την εδραίωση της βιωσιμότητας 
των  ελληνικών  γαλακτοκομικών προϊόντων .    

 


