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Οι τέσσερις λόγοι που καλλιεργούν 
ελπίδες για αγροτική αναγέννηση

Η ΟΛΥΜΠΟΣ και ο διατροφικός 
πλούτος του ελληνικού γάλακτος

Σπεύδει σε όλα τα μέτωπα η 3αλφα 
με ανθρωπιά και αλληλεγγύη 

Το ραντεβού στη ΔΕΘ 
φέτος θα είναι ψηφιακό



Ψηφιακή επανάσταση, πράσινη συμφωνία 
και χρηματοδοτικές ευκαιρίες στη γεωργία 

Ευνοϊκή συγκυρία με προϋποθέσεις για πραγ-
ματική αναδιάταξη των αγροτικών εκμεταλλεύ-
σεων και ανάδειξη της συνεισφοράς του παρα-
γωγού στην οικονομία, προδιαγράφουν οι δια-
μορφούμενες μετά την πανδημία συνθήκες στη 
διεθνή αγορά και ειδικά στον ευρωπαϊκό χώρο.

Την ευνοϊκή αυτή συγκυρία αναμένεται να 
περιγράψει, σε αδρές βέβαια γραμμές, το ερ-
χόμενο σαββατοκύριακο από τη Θεσσαλονίκη 
και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
δίνοντας παράλληλα το στίγμα των κυβερνητι-
κών πρωτοβουλιών για την ενδυνάμωση της α-
γροτικής οικονομίας. Αφετηρία γι’ αυτή τη νέα 
εποχή στη γεωργία συνιστούν: 

  οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες που προ-
σφέρει και στον τομέα της αγροτικής παραγω-
γής η ψηφιακή επανάσταση,

 η αποφασιστικότητα της Ε.Ε. να κάνει πρά-
ξη την «πράσινη συμφωνία» και τον ειδικότε-
ρο σχεδιασμό του Farm to Fork,

 η ανάγκη να εκλογικευθούν τα στοιχεία 
της αγροτικής παραγωγής και να περιφρου-
ρηθεί η διατροφική επάρκεια,  

 οι νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες που υ-
πόσχονται τα πακέτα του Ταμείου Ανάκαμψης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το πόσο σημαντική καθίσταται, ειδικά αυτή τη 
φορά, η συνεισφορά του αγροτικού χώρου στη 
διαμόρφωση του νέου βιώσιμου παραγωγικού 
μοντέλου που αναζητά η χώρα, το επισημαίνει με 
σαφήνεια η ενδιάμεση έκθεση Πισσαρίδη για το 

Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. Για 
το πώς ακριβώς θα υπάρξει αυτή η συνεισφορά, 
αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το κεφά-
λαιο 5 της έκθεσης (αγροδιατροφή), μαζί με το 
σύνολο των προτάσεων για τον νέο οδικό χάρ-
τη. Πριν απ’ αυτό επιστήμονες εγνωσμένου κύ-
ρους, όπως ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Γε-
ωπονικών Επιστημών της Σουηδίας (SLU), Κώ-
στας Καραντινινής, έρχονται να επιβεβαιώσουν 
με την αρθρογραφία τους την «κρυμμένη δύνα-
μη» του εγχώριου αγροτικού τομέα, καθώς και 
την απουσία επαρκούς στήριξης από τους επόμε-
νους κρίκους της αλυσίδας αξίας. Τονίζεται για 
παράδειγμα ότι με όρους εξασφάλισης προστι-
θέμενης αξίας στα αγροτικά προϊόντα, ο εγχώρι-
ος κλάδος της αγροδιατροφής βρίσκεται αρκετά 
βήματα πίσω από τον μέσο όρο, ειδικά στο κομ-
μάτι που αφορά τη βιομηχανία μεταποίησης, τη 
διανομή και την εστίαση. Φαίνεται, τονίζει ο έ-
γκριτος καθηγητής, ότι οι αγρότες από την πλευ-
ρά τους σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται κα-
τά 5% παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
στην κλίμακα παραγωγής προστιθέμενης αξίας 
ανά εκτάριο. Με άλλα λόγια, επισημαίνει, ενώ η 
πρώτη ύλη είναι προϊόν υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, η μεταποίηση αδυνατεί να λειτουργήσει 
ως πολλαπλασιαστής, με την ασθενική παραγω-
γικότητα στο σκέλος της να απέχει περίπου 84% 
από  τις επιδόσεις της Ευρώπης. 

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται σαφές 
ότι υπάρχει πρόβλημα επιχειρηματικότητας 

στο ευρύτερο πεδίο της αγροδιατροφής, επο-
μένως η επιχειρούμενη αναδιάταξη δυνάμε-
ων θα πρέπει να είναι συνολική και σε καμιά 
περίπτωση δεν περιορίζεται στα στοιχεία που 
συνθέτουν τον πρωτογενή τομέα της παραγω-
γής.  Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων ότι κατά την 
επικείμενη κατανομή των γενναίων χρηματο-
δοτήσεων που προορίζονται για την ανάκαμ-
ψη της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα για μια συνολικότερη α-
ναμόρφωση της αλυσίδας αξίας, βάσει της ο-
ποίας οι αγρότες θα ενισχύσουν τη θέση τους.  
Η απόσταση ανάμεσα στις επιδόσεις υπεραξί-
ας της ελληνικής αγροδιατροφής από την ευ-
ρωπαϊκή, τονίζει ο καθηγητής Καραντινινής, 
ειδικά στον τομέα της μεταποίησης  έχει μεγα-
λύτερη  σημασία αν λάβουμε υπόψη ότι στην 
Ε.Ε. η μισή σχεδόν παραγωγή (49%) διακινεί-
ται μέσω συνεταιρισμών, άρα και ένα αντίστοι-
χο ποσοστό υπεραξίας επιστρέφει στους ιδιο-
κτήτες παραγωγούς, ενώ το αντίστοιχο ποσο-
στό στην Ελλάδα είναι μόλις 8%. 

Συμπερασματικά, εφόσον το μεταποιημένο 
προϊόν καταφέρει να προσεγγίσει τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο, η δυνατότητα βελτίωσης των 
οικονομικών επιδόσεων των αγροτικών μο-
νάδων αυξάνεται σημαντικά, ειδικά στις πε-
ριπτώσεις κάθετων μονάδων και συνεταιρι-
στικών εγχειρημάτων, όπου το ποσοστό προ-
στιθέμενης αξίας που επιστρέφει στον παρα-
γωγό είναι μεγαλύτερο. 

Ευρωπαϊκοί πόροι πάνω από 120 δισ. ευρώ 
στην εθνική οικονομία αφορούν και γεωργούς

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η  χρηματοδό-
τηση της γεωργίας είναι μια σημα-
ντική παράμετρος για την ανάπτυ-
ξη της οικονομίας και για την ευη-
μερία των αγροτών. Η Ελλάδα μετά 
τη χρηματοοικονομική κρίση αντι-
μετώπισε -και ως ένα βαθμό συνε-
χίζει να αντιμετωπίζει- προβλήμα-
τα ρευστότητας. Κατά συνέπεια τα 
επιτόκια είναι ιδιαίτερα υψηλά σε 
σχέση με το σύνολο της Ε.Ε. Σύμ-
φωνα με πρόσφατη μελέτη της Ευ-
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕ), τα επιτόκια για τη γεωργία 
στην Ελλάδα κυμαίνονται από 4-
8,5%, είναι υψηλότερα στη γεωρ-
γία από τους άλλους τομείς και εί-
ναι από τα υψηλότερα στην Ε.Ε. 

Μ’ αυτή την έννοια, οι πόροι 
που αναμένεται να εισρεύσουν το 
επόμενο διάστημα στην οικονο-
μία, ακόμα και στον απόηχο της 
πανδημίας, συνιστούν μια τερά-
στια ευκαιρία. 

Πιο συγκεκριμένα, στα 31,5 δις 
ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης (19 
από επιχορηγήσεις και 12,5 από 
φθηνά δάνεια) προστίθενται περί 
τα 40 δις ευρώ, τα οποία συνθέτουν 
τον προϋπολογισμό που αντιστοι-
χεί στη χώρα μας για τη νέα προ-
γραμματική περίοδο 2021 -2027. 

Ακολουθούν, το πρόγραμμα αντι-
μετώπισης των κοινωνικοοικονο-
μικών επιπτώσεων της πανδημίας 
(ReactEU), το διάδοχο πρόγραμμα 
του πακέτου Γιούνκερ (InvestEU), οι 
εκταμιεύσεις  του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης με στόχο την κλιματι-
κή ουδετερότητα (Just Transition 

Fund), το πρόγραμμα για τη χρη-
ματοδότηση της έρευνας (Horizon 
Europe) και ο Μηχανισμός Πολιτι-
κής Προστασίας (RescEU).

Αν μάλιστα ληφθούν υπόψη τα 
αδιάθετα ποσά ύψους 12 δις ευρώ 
περίπου του τρέχοντος ΕΣΠΑ (54% 
αδιάθετα) και η μόχλευση ιδιωτών 
επί όλων αυτών, τότε το συνολικό 
budget προσεγγίζει στα 120 δις ευ-
ρώ. Όποιες κι αν είναι οι «τρύπες» 
που άνοιξε ο κορωνοϊός, το οικο-
νομικό αντικείμενο των χρηματο-
δοτήσεων που έρχονται είναι πρω-
τοφανές, ενώ την ίδια ώρα οδηγεί 
σε τεράστια αναδιανομή πόρων.      

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη 
γεωργία; Μεγάλη! Ταυτόχρονα με 
τα προγράμματα της νέας ΚΑΠ (δι-
αρθρωτικά μέτρα και άμεσες ενι-
σχύσεις) σχεδόν όλες οι παραπάνω 
χρηματοδοτήσεις, έχουν, έμμεση 
ή άμεση αναφορά στον πρωτογε-
νή τομέα, στο πεδίο της αγροδια-
τροφής και στη διαχείριση του πε-
ριβάλλοντος στην ύπαιθρο.

Αν δεν γίνουν τραγικά λάθη στην 
κατανομή αυτών των πόρων, δια-
μορφώνονται προϋποθέσεις για να 
αλλάξει θεαματικά ο ρόλος και η 
θέση του αγρότη. Να δημιουργη-
θούν χιλιάδες μικρές κάθετες μο-
νάδες οι οποίες θα προσδίδουν τε-
ράστια αξία στην αγροτική παρα-
γωγή. Να στηθεί ξανά με τη ζωη-
ρή την παρουσία των αγροτών η 
«γέφυρα» από το χωράφι στο ρά-
φι. Η μισή ευθύνη βαραίνει την 
κυβέρνηση, η άλλη μισή, τους ί-
διους τους αγρότες.    

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

 Όταν εντάχθηκε η Ελλάδα στην τότε ΕΟΚ το 
1981, στη γεωργία απασχολούνταν το 30% 
του εργατικού δυναμικού της χώρας και η 
γεωργική παραγωγή αποτελούσε το 25% του 
ΑΕΠ. Σήμερα η γεωργία απασχολεί το 12% 
του εργατικού δυναμικού και συμβάλει κατά 
3,6% στην εθνική προστιθέμενη αξία.
Το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα 
εξακολουθεί να είναι συγκρίσιμο με της 
υπόλοιπης οικονομίας (87%) ενώ είναι μόνο 
45% στην Ε.Ε. Η διαφορά αυτή οφείλεται 
περισσότερο στο χαμηλό μη-αγροτικό 
εισόδημα στην Ελλάδα σε σχέση με την Ε.Ε. 
Μια σύγκριση επίσης είναι σημαντική να 
τονιστεί, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία 
των Ελλήνων γεωργών ασκεί τη γεωργία 
χωρίς ιδιαίτερες συστηματικές γνώσεις, 
με μόνο εφόδιο την πρακτική εμπειρία. 
Μόλις 5,5% των Ελλήνων γεωργών έχουν 
παρακολουθήσει κάποια βασική εκπαίδευση 
(20,2% στην Ε.Ε.), ενώ ελάχιστοι έχουν πλήρη 
γεωργική εκπαίδευση.

Τα επιτόκια  
για τη γεωργία στην 
Ελλάδα κυμαίνονται 

από 4-8,5%, είναι 
υψηλότερα στη γεωργία 

από τους άλλους 
τομείς και είναι από τα 
υψηλότερα στην Ε.Ε.

Άμεσος στόχος  
είναι να δημιουργηθούν 
χιλιάδες μικρές κάθετες 

μονάδες οι οποίες θα 
προσδίδουν τεράστια 

αξία στην αγροτική 
παραγωγή.

Σήμερα η γεωργία 
απασχολεί το 12% του 
εργατικού δυναμικού 

και συμβάλει κατά 
3,6% στην εθνική 

προστιθέμενη αξία.

Το αγροτικό εισόδημα 
στην Ελλάδα 

εξακολουθεί να είναι 
συγκρίσιμο με της 

υπόλοιπης οικονομίας 
(87%)  ενώ είναι μόνο 

45% στην Ε.Ε. Η μεταποίηση  
αδυνατεί να λειτουργήσει 

ως πολλαπλασιαστής 
προστιθέμενης αξίας 

για τους  Έλληνες 
παραγωγούς

Νέες χρηματοδοτικές 
δυνατότητες υπόσχονται 

τα πακέτα του Ταμείου 
Ανάκαμψης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο καθηγητής  
Κώστας 
Καραντινινής.
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Σπεύδει σε όλα τα μέτωπα η 3αλφα 
με ανθρωπιά και αλληλεγγύη 

Η αξία της ανθρώπινης ζωής βρίσκεται πάνω απ’ όλα για την 3αλφα, η ο-
ποία με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, κινητοποιήθηκε άμε-
σα όλο το προηγούμενο διάστημα συνδράμοντας στην εθνική προσπά-
θεια κατά της πανδημίας, Όμως και νωρίτερα, πάντα με σεβασμό στον 
άνθρωπο και με έντονο το αίσθημα της αλληλεγγύης, στήριξε και εξα-
κολουθεί να στηρίζει έμπρακτα τους συνανθρώπους που βρίσκονται σε 
ανάγκη μέσα από ενέργειες αγάπης όπως η υποστήριξη  του Κέντρου Υ-
ποδοχής και Αλληλεγγύης του ∆ήμου Αθηναίων. Καθ’ όλη την κρίσιμη 
περίοδο της πανδημίας, COVID 19, η 3αλφα στήριξε το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, τις ευπαθείς ομάδες καθώς επίσης επιβράβευσε 
και τους εργαζομένους του εργοστασίου της.
Για το δύστροπο 2020, μια σειρά από πράξεις ουσιαστι-
κής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έδειξαν πως τα ό-
σπρια και τα ρύζια της 3αλφα είναι το φαγητό της αλλη-
λεγγύης και της αγάπης. Με αφορμή την Παγκόσμια Η-
μέρα Οσπρίων, στις 10 Φεβρουαρίου, η 3αλφα μαγείρε-
ψε και μοίρασε μερίδες φαγητού στον άστεγο πληθυσμό 
της πόλης, που βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του Κέ-
ντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του ∆ήμου Αθηναίων 
(Κ.Υ.Α.∆.Α.). Συγκεκριμένα, προσέφερε μεσημεριανό 
γεύμα με θρεπτικές συνταγές από ρεβίθια, γίγαντες και 
φακόρυζο σε περισσότερους από 1.800 συμπολίτες μας 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης.

Το οικογενειακό τραπέζι της 3αλφα
Εν μέσω της πρωτοφανούς κρίσης και συνεχίζοντας τη δέσμευσή της να 
στέκεται στο πλευρό ευπαθών ομάδων, η 3αλφα προσέφερε 5 τόνους 
ρύζι για να καλύψει τις ανάγκες δίμηνης σίτισης όσων περιλαμβάνονται 

στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι Plus» του Κ.Υ.Α.∆.Α. Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα, που δημιουργήθηκε ειδικά για την συγκεκριμένη περίοδο, 
αποτελεί ένα «κοινωνικό μηχανισμό» με διανομές τροφίμων κατ’ οίκον 
σε οικογένειες και μοναχικά άτομα που δοκιμάζονται ιδιαίτερα λόγω των 
δυσμενών συνθηκών, με την εταιρεία να πρωτοστατεί στην προσπάθεια.

Ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας
Οι αυξημένες ανάγκες νοσηλείας, που υφίστανται ακόμα, κινητοποίησαν 
την 3αλφα από νωρίς, με την εταιρεία να προχωρά σε δωρεά μίας ειδι-

κής νοσοκομειακής κλίνης για Μονάδα Εντατικής Θε-
ραπείας τον Απρίλιο του 2020 σε συνεργασία με το Υ-
πουργείο Υγείας.

Ανταμείβει τους εργαζομένους της
Σε όλες αυτές τις προσπάθειες, η εταιρεία 
3αλφα - ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε, μπόρε-
σε να αντεπεξέρθει χάρη στην αποδοτικότητα του αν-
θρώπινου δυναμικού της, που εν μέσω των δυσμε-
νών συνθηκών που αντιμετώπισε η χώρα, δεν έπαυσε 
να στηρίζει με την εργασία του την ελληνική αγορά και 
κοινωνία. Αναγνωρίζοντας την εργατικότητα και τον ε-
παγγελματισμό τους η εταιρεία προχώρησε σε μια χει-
ρονομία ευγνωμοσύνης και συμπαράστασης, επιβρα-
βεύοντας με ένα επιπλέον χρηματικό ποσό την καθο-

ριστική συμβολή των εργαζομένων της.  Κρατώντας σε υψηλά επίπε-
δα το αίσθημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η εταιρεία θα συνε-
χίσει να βρίσκεται στο πλευρό των ευπαθών ομάδων και να προσφέρει 
στο κοινωνικό σύνολο ένα κομμάτι από το «οικογενειακό» της τραπέζι.

Για μία ακόμη φορά, η 3αλφα – ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε., πιστή στις αξίες της για περισσότερα από 50 
χρόνια, δίνει το παρών και προσφέρει στο κοινωνικό 
σύνολο τα θρεπτικά αγαθά  από το «οικογενειακό» της 
τραπέζι.

Ο Γενικός Διευθυντής της 
3αλφα, Κωνσταντίνος 
Ε. Καραγεωργίου.



Η ΟΛΥΜΠΟΣ και  
ο διατροφικός πλούτος  
του ελληνικού γάλακτος

Η συνεργασία με 2.800  Έλληνες κτηνοτρόφους, οι και-
νοτομίες που επιδιώκει στο πλαίσιο της περαιτέρω ανά-
πτυξης και ο πλούτος της ελληνικής γης και κτηνοτροφί-
ας, έχουν κάνει την ΟΛΥΜΠΟΣ να ξεχωρίζει στη λίστα με 
τις σημαντικότερες ελληνικές εταιρείες αγροδιατροφής. 
Πρώτα και κύρια το γάλα και η ξεχωριστή θέση που κα-
τέχει στην διατροφή όλων μας αποτελεί ένα προϊόν για το 
οποίο η ΟΛΥΜΠΟΣ έχει κάθε  λόγο να υπερηφανεύεται.
Η γόνιμη ελληνική γη, ο πλούτος της ελληνικής κτηνο-
τροφίας και η υψηλή τεχνογνωσία του επιστημονικού 
δυναμικού της ΟΛΥΜΠΟΣ, συνέβαλαν καθοριστικά στην 
αναβάθμιση της ποιότητας και στην ποικιλία των ειδών 
του γάλακτος που φτάνουν σήμερα στο τραπέζι του Έλ-
ληνα καταναλωτή. 
Βασισμένη στη φιλοσοφία για χρήση ελληνικών πρώτων 
υλών, η ΟΛΥΜΠΟΣ συνεργάζεται με 2.800  Έλληνες κτη-
νοτρόφους εισκομίζοντας συνολικά τη μεγαλύτερη πο-
σότητα ελληνικού γάλακτος στη χώρα μας. 

Αναπτύσσοντας την ελληνική 
βιολογική κτηνοτροφία
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΟΛΥΜΠΟΣ πίστεψε πρώτη 
στην αξία των βιολογικών προϊόντων ενισχύοντας τον 

Έλληνα κτηνοτρόφο και αναπτύσσοντας  την ελληνική 
βιολογική κτηνοτροφία. 

Συμβολαιακή που έδωσε έμπνευση και ώθηση
Θεμελίωσε μακροχρόνιες συνεργασίες, οικοδομώντας α-
μοιβαία εμπιστοσύνη, υλοποιώντας προγράμματα συμ-
βολαιακής κτηνοτροφίας και εισάγοντας νέες κατηγορί-
ες ξεχωριστών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας ό-
πως εκείνα του κατσικίσιου γάλακτος τα οποία προσέ-
φεραν νέα ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής πρωτο-
γενούς παραγωγής.
Παρέχει, παράλληλα, συμβουλευτικές υπηρεσίες στους 
κτηνοτρόφους με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποι-

ότητας, της παραγωγικότητας και της απόδοσης της κτη-
νοτροφικής μονάδας. Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη των 
καιρών ανέλαβε έγκαιρα τις απαραίτητες πρωτοβουλί-
ες, για αξιόπιστες λύσεις στην παραγωγή ελληνικών κα-
θαρών ζωοτροφών. 
Χρηματοδότησε προγράμματα, σε συνεργασία με το Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας, με στόχο τη μελέτη της καλλιέρ-
γειας μη τροποποιημένων γενετικά πρωτεϊνούχων κτη-
νοτροφικών φυτών για την αντικατάσταση της σόγιας στο 
σιτηρέσιο των ζώων.
Ειδικά για το κατσικίσιο γάλα, απαιτήθηκε επίμονη προ-
σπάθεια, και στήριξη των κτηνοτρόφων για την κατάκτη-
ση της απαραίτητης τεχνογνωσίας, ώστε να παράγεται έ-
να ποιοτικό, θρεπτικό και ασφαλές προϊόν. 
Παράλληλα, ενισχύθηκε σε σημαντικό βαθμό η ανάπτυ-
ξη της αιγοτροφίας στην Ελλάδα εξασφαλίζοντας εργα-
σία σε πολυάριθμες αγροτικές οικογένειες των ορεινών 
περιοχών του τόπου μας.
Η ΟΛΥΜΠΟΣ στηρίζει έμπρακτα την ελληνική πρωτογενή 
παραγωγή και θα το κάνει πάντα, μέσα από καινοτόμες 
πρωτοβουλίες και δράσεις για την ανάπτυξη νέων προϊ-
όντων προστιθέμενης αξίας, αξιοποιώντας τα αγαθά που 
απλόχερα προσφέρει η ελληνική φύση.

Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες
Παρέχει, παράλληλα, 
συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στους 
κτηνοτρόφους με 
απώτερο στόχο 
τη βελτίωση της 
ποιότητας.

Χρηματοδοτικά 
προγράμματα
Χρηματοδότησε 
προγράμματα, σε 
συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, με 
στόχο τη μελέτη 
της καλλιέργειας 
κτηνοτροφικών 
φυτών.
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