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Η επαρχία Ελασσόνας είναι η μεγαλύ-
τερη γαλακτοπαραγωγική περιοχή 

της Ελλάδας. 

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ «ΦΕΤΑ 
2018» πραγματοποιείται από το Δήμο 
Ελασσόνας σε συνεργασία με την Πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας, Επιμελητήριο Λά-
ρισας, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελ-
λάδος, την Ελληνική Συνομοσπονδία 
Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, και 
την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσ-
σαλίας. Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
«ΦΕΤΑ 2018» τελείται υπό την Αιγίδα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέ-
σμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού. 

Η διοργάνωση πλαισιώνεται από διά-
φορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και απο-
τελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
πλήθους κόσμου από τις γύρω περιοχές 
και όχι μόνο. 

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ «ΦΕΤΑ 
2018» αποτελεί μια μεγάλη διοργάνωση 
Ευρωπαϊκής εμβέλειας στην οποία θα 
συμμετέχουν Φορείς του Δημόσιου Το-
μέα, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, Πρεσβείες, παραγωγοί φέ-
τας, παραγωγοί γάλακτος, επιχειρήσεις 
εξοπλισμού, συσκευασίας και τεχνο-
γνωσίας στο τομέα της παρα-
γωγής και διάθεσης φέτας, 
Ερευνητικά και Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα, τουριστι-
κές επιχειρήσεις, φορείς 
και επιχειρήσεις διάθεσης 
φέτας της Ελλάδας και του 
Εξωτερικού, καθώς επίσης 
και πλήθος κόσμου.

Οι στόχοι της ΠΆΝΕΛΛΗΝΙΆΣ 
ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗΣ «ΦΕΤΆ 2018» είναι:

• η δικτύωση μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται 

στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης της 

φέτας, αλλά και των αρμοδίων Υπουργείων, 

των σχετικών επαγγελματικών φορέων, των 

διαφόρων οργανισμών, ερευνητικών και εκπαι-

δευτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την φέτα 

και ανάπτυξη συνεργιών και συνεργασιών για 

την προώθηση της. 

• η ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα σε φορείς, 

προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η πα-

ραγωγή και εξαγωγή της φέτας. 

• η κινητοποίηση νέων επιχειρηματιών στην πα-

ραγωγή και διάθεση γαλακτοκομικών προϊό-

ντων και της φέτας. 

• η δημιουργία προϋποθέσεων για την προώθη-

ση της φέτας στην Ελληνική αλλά και Ευρωπαϊ-

κή αγορά, αλλά και την τουριστική βιομηχανία. 

• η παρουσίαση εμπειριών και καλών πρακτικών 

στην προώθηση της φέτας από φορείς και επι-

χειρήσεις του εξωτερικού. 

• η κατοχύρωση του προϊόντος “ΦΕΤΑ ΠΟΠ” στη 

συνείδηση του Έλληνα τυροκόμου, αλλά και 

του καταναλωτή.
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Έκθεση φέτας
Κεντρική πλατεία Ελασσόνας

Τυροκόμοι, κτηνοτρόφοι, επιχειρήσεις εξοπλι-
σμού και αναλωσίμων φέτας και γάλακτος θα 
παρουσιάζουν τα προϊόντα τους. Ο στόχος είναι 
η δικτύωση μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται στην 
παραγωγική αλυσίδα της φέτας, αλλά και των 
αρμοδίων, των σχετικών επαγγελματικών φορέ-
ων, των διαφόρων οργανισμών και των εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων και η ανάπτυξη συνεργιών 
και συνεργασιών.

Με την υποστήριξη της Εθνικής Άσφαλιστικής - 
Επιθεώρηση Γεωργίου Φουφόπουλου.

Εκθέτες:

• Τυροκομείο - Μπίζιος Ά.Ε. 

• Τυροκομείο - Γιώτσας Δημήτριος & ΣΙΆ Ο.Ε.

• Τυροκομείο - Έξαρχος Ά.Ε.

• Τυροκομείο - Έξαρχος Ευαγγ. & Κων & ΣΙΆ Ο.Ε.

• Τυροκομείο - Λάμπρος Σίμος

• Τυροκομείο - Άληθινό της Φανής 

• Τυροκομείο - Βοσκός - Άγροτικός Κτηνοτρο-
φικός Συνεταιρισμός Λιβαδίου

• Τυροκομείο - Παιδής Θεόδωρος  
"ΆΜΆΡΆΝΤΟΣ" 

• Άγροτικός - Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός 
Μετεώρων

• Ελληνικά Γαλακτοκομεία Ά.Ε.

• Γάλα Ελάςς - Συνεταιρισμός Άιγοπροβατο-
τροφών Ελασσόνας

• Μονάδα Παραγωγής μηχανημάτων -  
Inox design Kateris A.E.

• Εργαστήριο Άναλύσεων - Q.&Q. ANALYSIS

• Πρόγραμμα Leader - Άναπτυξιακή Εταιρία 
Νομού Λάρισας

• Κτηνοτροφικός Σύλλογος Π. Άττικής  
«Άγιος Γεώργιος» 

• Οινοποιείο Τυρνάβου

• Εθνική Άσφαλιστική - Επιθεώρηση  
Γεωργίου Φουφόπουλου

Έκθεση - Πωλητήριο φέτας 
και τοπικών προϊόντων που 
συνδυάζονται με την φέτα 
Κεντρική πλατεία Ελασσόνας

Παραγωγοί τυροκομικών και άλλων τοπικών 
προϊόντων θα πωλούν τα προϊόντα τους και 
παράλληλα θα παρουσιάζουν τον τρόπο με τον 
οποίο συνδυάζονται με την φέτα.

Πωλητές: 
• Τυροκομείο Άγρότης - Βερυκάκης Ιωάννης

• Ζυθοποιία Πηνειού 

• Μελισσοκομία Καραλής

• Φυτώριο Όλυμπος - Πέτρος Μισύρας 

• Οινοποιεία Ελασσόνας

• Άποστάγματα Κατσάρος Νίκος

Ο «Δρόμος της Φέτας  
στην Ελασσόνα»
μία εκδρομική εμπειρία για όλους τους επισκέ-
πτες της διοργάνωσης. Στα πλαίσια της συγκε-
κριμένης ειδικής εκδήλωσης ο επισκέπτης θα 
έχει την δυνατότητα να ξεναγηθεί τα πιο γραφικά 
σημεία της Ελασσόνας και του Ολύμπου (Περιο-
χή Ονομασίας Προέλευσης της φέτας) και να επι-
σκεφθεί τα ονομαστά τυροκομεία, να δοκιμάσει 
την αγαπημένη του φέτα στον χώρο που παρά-
γεται και να γνωρίσει τους ανθρώπους που την 
φτιάχνουν. 

Πληροφορίες: κ. Μπέλτσιος Σπύρος 6988 687722

Έκθεση χαρακτικής - Ex Libris 
Αίθουσα ΔΕΥΑ Ελασσόνας 

Την έκθεση χαρακτικής – Ex Libris με θέμα «Το 
ελληνικό τυρί φέτα και η σημασία της στην δια-
τροφική και την πολιτιστική της διαδρομή», θα 
έχουν την ευκαιρία να δουν και να θαυμάσουν 
οι επισκέπτες της Πανελλήνιας Διοργάνωσης 
«ΦΕΤΑ 2018». Στην έκθεση θα παρουσιαστούν 
περισσότερα από 100 έργα από 40 καλλιτέχνες 
από 20 χώρες παγκοσμίως. Τα έργα είναι κάθε 
μορφής χαρακτικής, ξυλογραφίες, χαλκογραφί-
ες, λινοτυπίες, aquatints και μεταξοτυπίες, έργα 
που δουλεύτηκαν με μεράκι από καλλιτέχνες 
από χώρες όπως η Άυστραλία, η Χιλή, το Μεξικό 
και την Ιαπωνία. Τα έργα αυτά δωρίστηκαν από 
τους δημιουργούς τους, στον Δήμο Ελασσόνας 
το 2008, όταν απευθυνόμενος στην Διεθνή καλ-
λιτεχνική κοινότητα των χαρακτών, διοργάνωσε 
την 1η διεθνή έκθεση χαρακτικής ex-libris με τίτλο 
«Άπό τον Κύκλωπα Πολύφημο έως σήμερα».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
Η έκθεση Φέτας, η έκθεση Πωλητήριο φέ-
τας και τοπικών προϊόντων και η έκθεση 
Xαρακτικής θα λειτουργούν καθ’όλη την 
διάρκεια της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
«ΦΕΤΑ 2018» από τις 10:00 έως τις 14:00 & 
από τις 17:00 έως τις 22:00: 
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ΠΆΡΆΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

10:00 – 17:00

Συνέδριο «Φέτα 2018 – 
Προκλήσεις και προοπτικές»
Αίθουσα Θεάτρου «ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΗ»

Ο στόχος του συνεδρίου είναι να αναλύσει όλες τις πα-
ραμέτρους που επηρεάζουν την πορεία της Φέτας προς 
τις διεθνείς αγορές, αλλά και να αναδείξει τις τεράστιες 
προοπτικές για την τοπική και εθνική οικονομία από την 
ορθολογική διαχείριση των δυναμικών προϊόντων της 
ελληνικής γης. Παράλληλα το συνέδριο στοχεύει στη δι-
κτύωση μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται στην αλυσίδα 
παραγωγής και διάθεσης της φέτας, αλλά και των αρ-
μοδίων Υπουργείων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των σχετικών επαγγελματικών 
φορέων, την Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας από 
Ελλάδα αλλά και από Ιταλία και Γαλλία, αναφορικά με 
την φέτα και ανάπτυξη συνεργιών και συνεργασιών για 
την προώθηση της. 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ :
Χαιρετισμοί:

• κ. Φιλ Χόγκαν, Επίτροπος Γεωργίας E.E.

• κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης,  
Ευρωβουλευτής Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς

• κ. Στέργιος Κύρτσιος,  
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων

• κ. Παναγιώτης Πεβερέτος,  
Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας

• κ. Νίκος Παλάσκας, Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας 
Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας

Ομιλίες: 

• «Εθνική και Περιφερειακή Πολιτική για την Φέτα» 
- κ. Βασίλειος Κόκκαλης, Υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης

• «Τυποποίηση και διασφάλιση ποιότητας της Ελληνι-
κής φέτας» - κ. Δημήτρης Αυλωνίτης, Γενικός γραμ-
ματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

• «Χρηματοδοτήσεις σε υφιστάμενες επιχειρήσεις 
στον τομέα της φέτας» – κ. Γιάννης Δραγασάκης, 
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 

• «Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας: Δομή 
και Λειτουργία» - κ. Γιάννης Βιτάλης,  
Πρόεδρος Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας

• «Η εμπειρία της λειτουργίας των Διεπαγγελματικών 
Οργανώσεων στην Ιταλία», Εκπρόσωπος Διεπαγγελ-
ματικής Οργάνωσης Grana Padano (Ιταλία) 

• «Η εμπειρία της λειτουργίας των Διεπαγγελματικών 
Οργανώσεων στη Γαλλία», Εκπρόσωπος Διεπαγγελ-
ματικής Οργάνωσης Roquefort (Γαλλία)

• «Καλές πρακτικές που έχουν επιτευχθεί στην Ιτα-
λία σε Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης», κ. Leo 
Bertozzi, AiciG    

• «Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργειών στην προώ-
θηση της Φέτας» - κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών 
Γαλακτοκομικών Προϊόντων

• «Αξιοποίηση παραπροϊόντων στη παραγωγή φέ-
τας» - κ. Παύλος Σατολιάς, μέλος ΔΟΦ - Πρ. ΟΔΗΠ-
ΠΑΦ

• «Το σήμερα και το αύριο της Φέτας» κ. Εμμανουήλ 
Ανυφαντάκης, Πρόεδρος ομίλου «Φίλοι της φέτας»

18:00 – 18:30

Τελετή Εγκαινίων 
Πανελλήνιας Διοργάνωσης 
«ΦΕΤΑ 2018» 
Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας 

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νικόλαος Ευαγγέλου θα κη-
ρύξει την έναρξη των εργασιών της έκθεσης παρουσία 
των επίσημων καλεσμένων αναλύοντας τους στόχους 
της διοργάνωσης, αλλά και την συνεισφορά του κλά-
δου στην Εθνική οικονομία και την κοινωνική συνοχή. 
Επίσης, στη τελετή εγκαινίων θα απευθύνουν χαιρετι-
σμό οι ακόλουθοι :

• κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός,  
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 

• κ. Βασίλειος Κορκίδης, Πρόεδρος Εθνικής  
Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας 

• κ. Γεώργιος Κωτσός, Πρόεδρος Περιφερειακής  
Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας 

• κ. Σωτήρης Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος  
Επιμελητηρίου Λάρισας

• κ. Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδος

18:30 – 22:00

Η φέτα ταξιδεύει στη Γαλλία
Κεντρική πλατεία Ελασσόνας

Η Γαλλική Πρεσβεία θα παρουσιάσει μια ειδική εκδήλω-
ση «Η φέτα ταξιδεύει στη Γαλλία» στην οποία ο σεφ της 
Γαλλική Πρεσβείας, Jean-Marie Hoffmann, θα παρου-
σιάζει στο κοινό, γευστικές προτάσεις που συνδυάζουν 
την φέτα με την γαλλική γαστρονομία. Οι επισκέπτες 
θα έχουν την δυνατότητα να δοκιμάσουν δωρεάν τις 
γευστικές προτάσεις του αλλά και οι παραγωγοί φέτας 
μέσω της εκδήλωσης αυτής θα έχουν την ευκαιρία να 
πάρουν ιδέες για την προώθηση της φέτας στη Γαλλία. 
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18:30 – 22:00

Συνταγές μαγειρικής με φέτα
Κεντρική πλατεία Ελασσόνας

H Αναγνωρισμένη σεφ Σταμούλου Ιωάννα θα μαγειρέ-
ψει μαζί με το κοινό παρουσιάζοντας συνταγές, καθώς 
και την μεθοδολογία παρασκευής εδεσμάτων με βασικό 
υλικό την φέτα.

19:00 – 20:30

Μουσική και Φέτα – 
Φιλαρμονική Δήμου 
Ελασσόνας 
Κεντρική πλατεία Ελασσόνας

Η φιλαρμονική του Δήμου Ελασσόνας θα ταξιδέψει 
τους επισκέπτες στους δρόμους της φέτας στην Ελασ-
σόνα. 

 22:00 - 24:00

Κεντρική συναυλία
Υπαίθριος χώρος της πλατείας παραπλεύρως 
της Αίθουσας Θεάτρου Δημάρχου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΗ

Οι δύο σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού τρα-
γουδιού, ο Σταύρος Ξαρχάκος και η Άλκηστις Πρωτο-
ψάλτη  παρουσιάζουν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που 
απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

Τιμή εισιτηρίου: 10,00€





ΣΆΒΒΆΤΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

• «Συνδυασμός φέτας και αρωματικών φυτών»,  
κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης 
Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδος  
(ΕΑΦΦΕ)

• «Μπύρα και φέτα, γευστικοί συνδυασμοί»,  
κ. Πολ Εμμανουηλίδης, Ζυθοποιός – Σύμβουλος 
Ζυθοποιίας

18:00 – 20:00 

Β2Β Συνάντηση «Συνεργασία 
παραγωγών και εξαγωγές»
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Στην δράση αυτή, οι παραγωγοί της φέτας θα έρθουν 
σε επαφή με επιχειρήσεις και φορείς της Ελλάδας και 
του εξωτερικού που ασχολούνται με τις εξαγωγές. Ο 
στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργασιών προκειμένου να 
υποστηριχθεί περαιτέρω η παραγωγή και εξαγωγή της 
φέτας, καθώς και οι διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό. 
Στη δραστηριότητα θα συμμετέχουν επιχειρήσεις άλ-
λων χωρών (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία) που ασχολούνται 
με την διακίνηση τυροκομικών προϊόντων και Ελληνικές 
επιχειρήσεις φέτας. Στην συνάντηση αυτή θα συζητη-
θούν: 

• Άνάπτυξη συνεργασιών στην παραγωγή και εξαγω-
γή της φέτας

• Εμπειρία στις επιτυχημένες εξαγωγές από το εξωτε-
ρικό και καλές πρακτικές

• Παρουσίαση διεθνών εκθέσεων στο εξωτερικό και 
προϋποθέσεις συμμετοχής

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Β 2 Β  Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η Σ :

• «Συνεργασία παραγωγών και εξαγωγές», κ. Μπά-
μπης Φιλαρδαλής, Διευθύνων Σύμβουλος Global 
Greece 

• «Επιτεύγματα στο χώρο της βελτίωσης, της ποιότη-
τας και της διεύρυνσης του εμπορικού ορίζοντα του 
τυριού Grana Padano στην Ιταλία», Εκπρόσωπος 
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Grana Padano 

• «Επιτεύγματα στο χώρο της βελτίωσης, της ποιό-
τητας και της διεύρυνσης του εμπορικού ορίζοντα 
του τυριού Roquefort στη Γαλλία», Εκπρόσωπος 
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Roquefort 

• Mr. Maurizio Lafera, Ιταλική εταιρία εισαγωγής 
Lafera Rappresentanze S.n.c. Di Massimo e Maurizio 
Lafera & C. 

• κ. Ιωάννης Βασιλείου, Γερμανική εταιρία εισαγωγής 
Meteora GmbH Import - Export

• «Παρουσίαση διεθνών εκθέσεων στο εξωτερικό και 
προϋποθέσεις συμμετοχής», κ. Λεωνίδας Μπαμπά-
νης, Πρόεδρος North events

12:00 – 14:00

Ημερίδα: «Πωλήσεις, 
συσκευασία και διείσδυση της 
Φέτας σε νέες αγορές»
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Οι συνεχόμενες αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθει-
ες παγκοσμίως επιτάσσουν προσαρμογή και της πα-
ραγωγής. Νέες διατροφικές συνήθειες, αυξανόμενη 
οικολογική συνείδηση και συμπεριφορά επιβάλλουν δι-
αφορετικές αντιλήψεις από τις συνδυαστικές δράσεις 
πωλήσεων μέχρι τα επαναχρησιμοποιούμενα υλικά των 
συσκευασιών. Η Φέτα στη διεθνή αγορά οφείλει να ακο-
λουθήσει τις σύγχρονες ανάγκες και στην ημερίδα θα 
αναδειχθούν οι νέες τάσεις στην προώθηση των πωλή-
σεων, στα υλικά των συσκευασιών και στους τρόπους 
διείσδυσης σε νέες αγορές. 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ :

• «Προτάσεις και λύσεις στην συσκευασία τυροκο-
μικών προϊόντων» κ. Βασίλης Μπούγιας, Γενικός 
Διευθυντής εταιρίας Μultivac 

• «Σύγχρονες τάσεις στην προώθηση γαλακτοκομι-
κών προϊόντων στις διεθνείς αγορές»,  
κ. Ανδρέας Χαρδαλούπας, Διευθυντής Μάρκετινγκ 
Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα
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17:00 – 22:00 

Η φέτα ταξιδεύει στην Ιταλία
Κεντρική πλατεία Ελασσόνας

Εξειδικευμένος σεφ θα παρουσιάσει στο κοινό, γευστι-
κές προτάσεις που συνδυάζουν την φέτα με την Ιταλική 
γαστρονομία. Οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα 
να δοκιμάσουν δωρεάν τις γευστικές προτάσεις του 
αλλά και οι παραγωγοί φέτας μέσω της εκδήλωσης αυ-
τής θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν ιδέες για την προ-
ώθηση της φέτας στην Ιταλία.

17:00 – 22:00

Γευσιγνωσία Φέτας
Κεντρική πλατεία Ελασσόνας

Πώς αναγνωρίζω γευστικά  την καλή φέτα; Στη συγκε-
κριμένη δράση γευσιγνωσίας, οι ειδικοί κ. Γιώργος Πα-
λησίδης,  κ. Κωνσταντίνος Βράκας και κ. Νίκος  Γκονέ-
λας, θα αποκαλύψουν στο κοινό τα μυστικά γευστικά 
χαρακτηριστικά της φέτας, δίνοντας τους την ευκαιρία 
να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν γευστικά την καλή 
φέτα.  Επίσης, θα πραγματοποιηθεί Διαγωνισμός μα-
γειρικής στον οποίο θα συμμετέχουν οι Πολιτιστικοί 
Σύλλογοι της Ελασσόνας με φαγητά βασισμένα στη 
φέτα.   

19:00 – 20:30

Μουσική και Φέτα - 
Φιλαρμονική Δημοτικού 
Ωδείου Λάρισας 
Κεντρική πλατεία Ελασσόνας

Η φιλαρμονική του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας θα τα-
ξιδέψει τους επισκέπτες στους δρόμους της φέτας στην 
Ελασσόνα. 

22:00 - 24:00

Συναυλία έντεχνης & λαϊκής 
μουσικής
Κεντρική πλατεία Ελασσόνας

Έντεχνη Λαϊκή βραδιά με συμμετοχές από καλλιτέχνες 
της Ελασσόνας.  Είσοδος ελεύθερη



-

& -



ΚΥΡΙΆΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

κτόρων θα διασφαλίσει την δημιουργία των «Δρόμων 
της Φέτας» που θα αποτελέσει μια ακόμα πρόταση γα-
στρονομικού τουρισμού για την χώρα μας.  

Π A Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ : 

• «Η σημασία των τοπικών προϊόντων στη δημιουρ-
γία τουριστικών πακέτων», κ. Λύσσανδρος Τσιλίδης, 
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων 
Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού

• «Καλές πρακτικές από τους «Δρόμους του Κρα-
σιού». Κεφαλαιοποιώντας τα οφέλη», κ. Γιάννης 
Αλμπάνης, Εκπρόσωπος «Δρόμοι του κρασιού της 
Βορείου Ελλάδος»

• «Παρουσίαση του μοντέλου – Οι δρόμοι της Φέτας 
στην Ελασσόνα», κ. Νίκος Πιτσούλης, Πρόεδρος της 
Τουριστικής Ακαδημίας του Εκπαιδευτικού Οργανι-
σμού «ΔΗΜΗΤΡΑ»

10:00 – 14:00 

Ημερίδα: «Η συμβολή της Φέτας στην Ελληνική Τουριστική 
Βιομηχανία»
Αίθουσα Θεάτρου «ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ»

α) Φέτα και ξενοδοχειακός 
κλάδος
Στην ειδική εκδήλωση «Φέτα και ξενοδοχειακός κλά-
δος» θα παρουσιαστούν έξυπνες λύσεις για brunch με 
βασικό συστατικό την φέτα από ειδικούς σεφ, το πρό-
γραμμα «Ελληνικό πρωινό» καθώς και οι απαιτήσεις 
και προϋποθέσεις προμήθειας προϊόντων σε ξενοδο-
χειακές επιχειρήσεις. Ο στόχος θα είναι η φέτα να απο-
κτήσει κυρίαρχη θέση στο πρωινό που παρέχουν τα ξε-
νοδοχεία στους πελάτες τους. 

Π A Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ :

• «Η σπουδαιότητα της προέλευσης των 1ων υλών στη 
"Βιώσιμη Ελληνική Κουζίνα», κ. Παπαδόπουλος Πα-
ναγιώτης, επιστημονικός συνεργάτης «Local Food 
Experts»

• «Απαιτήσεις και προϋποθέσεις προμήθειας προϊό-
ντων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις», κ. Ζαφείρης 
Γιώργος, Πρόεδρος Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας

• «Παρουσίαση προγράμματος «Ελληνικό πρωινό», 
ο Δρ. Αλέξιος Πατάπιος Κόντης, Υπεύθυνος Μάρκε-
τινγκ «Ελληνικό Πρωινό» 

• «Η διατροφική αξία της φέτας στο πρωϊνό»,  
κ. Αναστασία Σιατήρα, Διατροφολόγος

• «Έξυπνες λύσεις για brunch με βασικό υλικό την 
φέτα», ο κ. Κουτσιμανής Λευτέρης, ειδικός Σεφ 

• «Φέτα, Φιλία, Φιλοξενία (Τα 3 Φ) - Αγροδιατροφή & 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Προορισμού»  
κ. Βαγγέλης Κυριακού, Ειδικός Διαχείρισης Προο-
ρισμών, Υπεύθυνος Πολιτιστικού Τουρισμού Δήμου 
Έδεσσας

β) Ανάπτυξη γαστρονομικού 
τουρισμού: «Οι δρόμοι της 
Φέτας»  
Η Ειδική εκδήλωση: «Οι δρόμοι της Φέτας» έχει ως στό-
χο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυ-
ξη τουριστικών πακέτων με κεντρικό θέμα την φέτα, τα 
οποία θα προωθηθούν με την βοήθεια των τουριστικών 
πρακτόρων – μελών της FedHATTA που θα συμμετέχουν 
στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Η συμμετοχή φορέων το-
πικής αυτοδιοίκησης, τυροκόμων και τουριστικών πρα-
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14:00 – 16:00

Ημερίδα: «Νέα 
επιχειρηματικότητα 
- Είσοδος νέων 
επιχειρηματιών στο κλάδο 
της φέτας»
Αίθουσα Θεάτρου «ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΗ»

Στην ημερίδα, ειδικοί του κλάδου της φέτας θα δώσουν 
συμβουλές στους νέους επιχειρηματίες για τον τρόπο 
με τον οποίο μπορούν να γίνουν παραγωγοί φέτας ή 
γαλακτοπαραγωγοί. Ο στόχος της ημερίδας είναι να κι-
νητοποιήσει τους νέους επιχειρηματίες στην παραγωγή 
και διάθεση γαλακτοκομικών προϊόντων και της φέτας. 
Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι παγκόσμιες 
τάσεις, η ανάλυση των αγορών φέτας, οι χρηματοδο-
τήσεις νέων επιχειρήσεων από Κρατικές ή Ευρωπαϊκές 
ενισχύσεις, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για 
την παραγωγή της φέτας & του γάλακτος. 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ :

• «Παγκόσμιες τάσεις στον Αγροδιατροφικό τομέα», 
κ. Ρότσιος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Διευθυντής 
του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής 

• «Παγκόσμιες τάσεις στην αγορά γαλακτοκομικών», 
η κ. Αλεξάνδρα Μέγα, Διευθύντρια της Γαλακτοκομι-
κής Σχολής Ιωαννίνων  

• «Πώς μπορεί κάποιος να γίνει γαλακτοπαραγωγός», 
ο κ. Γιώργος Σδάνης, εκπρόσωπος από τον Συνεται-
ρισμό ΘΕΣγάλα 

• «Αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία για νέους 
παραγωγούς», κ. Γεωργακάκης Αντώνης ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

• «Συνεταιρισμός και νέα επιχειρηματικότητα»  
κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης, Γενικός Γραμματέας 
«ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ»

• «Πως η συνεταιριστική ιδέα συμβάλει στη δημιουρ-
γία προϊόντων σταθερής ποιότητας», κ. Γεώργιος 
Μηλιώνης, Πρόεδρος Γάλα Ελάςς Συνεταιρισμού 
Αιγοπροβατοτρόφων Ελασσόνας
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12:00 – 14:00

Ειδική εκδήλωση: «Η 
διατροφική αξία της φέτας»
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Το φτηνό και η κακής ποιότητας τυρί, έχουν επίπτωση 
στον οργανισμό μας με αποτέλεσμα να ξοδεύεις πιο 
λίγα για να φας και πιο πολλά για να γιατρευτείς. Η 
γνώση είναι το ήμισυ του παντός και εδώ, θα υπάρχει 
πολύ υλικό για γνώση! Στην ειδική αυτή εκδήλωση, το 
κοινό θα έχει την δυνατότητα να μάθει τα πλεονεκτήμα-
τα της φέτας στην διατροφή, καθώς και γιατί να επιλέ-
γουν φέτα και όχι λευκό τυρί. 

Π A Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ :

• «Η ποιότητα του Ελληνικού γάλακτος», κ. Γεώργιος 
Ι. Αρσένος Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ

• «Η μικροχλωρίδα των ελληνικών τυριών», κ. Ανα-
στάσιος Ακτύπης, Καθηγητής Εργαστηρίου Γάλα-
κτος ΑΠΘ

• «Προστιθέμενη αξία των τυροκομικών - πως τα 
τυροκομικά έγιναν superfood», κ. Δημήτριος Κουρέ-
τας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

• «Να βάζεις φέτα παντού! Η διατροφική αξία και η 
μαγειρική αξιοποίηση της φέτας», κ. Γιώργος Παλη-
σίδης, Καθηγητής Γαστρονομίας 

19:00 – 20:30 

Μουσική και Φέτα – 
Φιλαρμονική Τυρνάβου 
Κεντρική πλατεία Ελασσόνας

Η φιλαρμονική Τυρνάβου θα ταξιδέψει τους επισκέπτες 
στους δρόμους της φέτας στην Ελασσόνα. 

22:00 – 24:00

Συναυλία με άρωμα 
παράδοσης με τους 
"SAMOLAday"
Κεντρική πλατεία Ελασσόνας

Μουσική Βραδιά με άρωμα παράδοσης από το 9μελές 
συγκρότημα "SAMOLAday". Οι "SAMOLAday" υπόσχο-
νται ένα γλέντι από αυτά που μόνο εκείνοι ξέρουν να 
δημιουργούν!  Είσοδος ελεύθερη
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