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Εκτύπωση

Κλείσιµο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΕΤΑΣ (ΠΟΠ)

Ιδιωτική πρωτοβουλία για τη διαχείριση
τυρογάλακτος
* ∆εκατέσσερις εταιρίες περιλαµβάνονται στα ιδρυτικά µέλη του νέου φορέα

michou@eleftheria.gr
Στη δηµιουργία ενός φορέα, για
τη διαχείριση των προϊόντων,
παραπροϊόντων-υποπροϊόντων
(τυρογάλακτος) από την
παραγωγή της φέτας,
προχώρησαν 14 εταιρίες
παραγωγής φέτας. Πρόκειται για
την Οικολογική ∆ιαχείριση των
Προϊόντων, ΠαραπροϊόντωνΥποπροϊόντων της Φέτας
(Ο.∆Ι.Π.ΠΑ.Φ), που έχει τη µορφή
αστικής µη κερδοσκοπικής
εταιρίας, έδρα στους Αγ. Αναργύρους της Λάρισας και στόχο την ορθολογική και περιβαλλοντική διαχείριση του τυριού φέτα. Κύριος στόχος
είναι η δηµιουργία οικονοµιών κλίµακος για το κόστος διάθεσης και διαχείρισης του εξαιρετικά ρυπογόνου για το περιβάλλον τυρογάλακτος,
ιδίως για τις µικρές και µεσαίες εταιρίες παραγωγής φέτας, ενώ οι ορίζοντες που ανοίγονται για την αξιοποίηση των προϊόντων από την
περαιτέρω επεξεργασία του τυρογάλακτος είναι ιδιαίτερα ευρείς.
Η επίσηµη «πρώτη» του νέου φορέα έγινε χθες, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παρέθεσε στη Λάρισα η προσωρινή διοίκηση του
φορέα. Όπως ανέφερε ο Παντελής Ραπανάκης, εκ του Οµίλου Ελληνικής Πρωτεϊνης ΑΕ, η Οικολογική ∆ιαχείριση των Προϊόντων,
Παραπροϊόντων-Υποπροϊόντων της Φέτας (Ο.∆Ι.Π.ΠΑ.Φ) εκτείνεται σε όλη την ενδοχώρα από τον Έβρο µέχρι την Πελοπόννησο και
περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις που είναι διατεθειµένες να ακολουθήσουν την περιβαλλοντική διάσταση της παραγωγής και αξιοποίησης των
παραπροϊόντων της φέτας.
Στόχος του δικτύου είναι να αποκτήσει το προϊόν φέτα (ΠΟΠ) και οικολογική διάσταση. «Η οργάνωση έχει ως σκοπό τη συνέργεια των
επιχειρήσεων για τη συνδιαχείριση των παραπροϊόντων και υποπροϊόντων και των πρώτων υλών της Φέτας ΠΟΠ, τη στήριξη των
επιχειρήσεων-µελών µας για την κατοχύρωση της ποιοτικής ταυτότητας & του «οικολογικού αποτυπώµατος»του προϊόντος, την περιβαλλοντική
και οικολογική θωράκιση της δραστηριότητας», σηµείωσαν εκπρόσωποι της Ο∆ΙΠΠΑΦ. Να σηµειωθεί ότι στους στόχους του φορέα είναι να
δηµιουργηθεί και πιστοποίηση οικολογικού προφίλ για τις επιχειρήσεις που παράγουν φέτα (ΠΟΠ) –µε ειδικό σήµα- το οποίο θα κατοχυρώνει
και θα πιστοποιεί την περιβαλλοντική ευσυνειδησία του κατόχου του.
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Όπως σηµείωσε χαρακτηριστικά ο κ.Ραπανάκης, οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν στον εν λόγω φορέα θα πρέπει να µην έχουν
«βεβαρυµένο µητρώο», δηλαδή να µην τους έχουν επιβληθεί πρόστιµα για παραβίαση περιβαλλοντικών όρων (πχ για ρίψη απόβλητων
τυρογάλακτος) και να πληρούν τους όρους που επιβάλλει η εθνική νοµοθεσία. Σύµφωνα µε τον ίδιο, κατά δήλωση των επιχειρήσεων που
συµµετέχουν ως ιδρυτικά µέλη δεν τους έχει επιβληθεί τέτοιο πρόστιµο.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ για το 2009, τα οποία επικαλέστηκαν οι παρευρισκόµενοι στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, στην Ελλάδα
παράγονται περίπου 90.000 τόνοι φέτας ετησίως, ενώ από τη διαδικασία αυτή παράγονται περίπου 200.000 τόνοι τυρογάλακτος. Οι
ενδεδειγµένες µέθοδοι διαχείρισης είναι είτε η παραγωγή πρωτεϊνών, είτε η συµπύκνωση και διάθεση σε χειροτροφεία ή η βιολογική
επεξεργασία των προϊόντων, παραπροϊόντων-υποπροϊόντων. Αυτό που προσπαθεί να πετύχει η συγκεκριµένη ιδιωτική πρωτοβουλία είναι η
συγκέντρωση όσο το δυνατόν µεγαλύτερης ποσότητας αυτών των αποβλήτων, µέσω της συνέργειας των εταιριών που συµµετέχουν στην
Ο∆ΙΠΠΑΦ. Οι µικρές και µεσαίες τυροκοµικές επιχειρήσεις µπορούν να απευθύνονται (και να γίνουν µέλη του φορέα), ώστε να διατίθεται η
παραγόµενη ποσότητα αποβλήτων σε µονάδες που έχουν δυνατότητες επεξεργασίας (π.χ. συµπύκνωσης), χωρίς κανένα κόστος, όπως
διευκρινίστηκε. Αυτό που επίσης θα επιχειρηθεί µέσω του δικτύου είναι να ελαχιστοποιηθούν τα µεταφορικά κόστη, ενδεχοµένως και µέσω
αξιοποίησης προγραµµάτων.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Τα 14 ιδρυτικά µέλη της Ο∆ΙΠΠΑΦ είναι: ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΙΚΖΑΣ ΑΕ,
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΥΤΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., ΚΟΙΝ/ΞΙΑ Ε.Α.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ -ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΤΡΙΚΚΗ",
«ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΑΧΑ»-ΑΦΟΙ ΑΘ. ΤΑΧΑ Ο.Ε., ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ, ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΙΩΑΝ.
ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε., ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε., ΛΑΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε., ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΩΤ. ΜΠΕΜΠΕΖΑΣ Ο.Ε., ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Α.Ε., ενώ σύµφωνα µε τα µέλη της προσωρινής
διοίκησης, σύντοµα πρόκειται να γίνουν µέλη και άλλες µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου.
Ο.∆Ι.Π.ΠΑ.Φ.
Η έδρα της προσωρινής διοίκησης της Ο∆ΙΠΠΑΦ είναι στο 2ο χιλ. Μαυροβουνίου-Λουτρού, στο ∆ήµο Αγ. Αναργύρων Λάρισας
(τηλ.:24410-71501 και 2410-981092), ενώ περίπου σε ένα µήνα θα πραγµατοποιηθεί γενική συνέλευση µελών, προκειµένου να εκλεγεί η
διοίκηση του φορέα.

Της Μαρίας Μίχου

‐

© 1996 ‐ 2010, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά
παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό,
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς
Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Design and Developed by ITBox Media Services

21/4/2010 1:31 µµ

