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Τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε για τη 
στήριξη της ζώνης γάλακτος και των κτηνοτρόφων της Ηπείρου και τη διαχρονική 
διασφάλιση της ανώτερης ποιότητας του γάλακτος ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής 
της εταιρίας κ. Μάνος Κασσαλιάς σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την 
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου στα γραφεία της εταιρίας. 
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14.02.2006 Παρεμβάσεις στη ζώνη γάλακτος 

Τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε για τη 
στήριξη της ζώνης γάλακτος και των κτηνοτρόφων της Ηπείρου και τη διαχρονική 
διασφάλιση της ανώτερης ποιότητας του γάλακτος ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής 
της εταιρίας κ. Μάνος Κασσαλιάς σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την 
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου στα γραφεία της εταιρίας. 

Ο κύριος Κασσαλιάς αναφέρθηκε εκτεταμένα στις τέσσερις βασικές κατευθύνσεις 
που θα έχουν οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις και συγκεκριμένα: 

Στην περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας εισκόμισης του γάλακτος. Στα πλαίσια 
αυτά θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο η συστηματική παρακολούθηση και ο 
εκτεταμένος ποιοτικός έλεγχος των διαδικασιών παραλαβής, ο απόλυτος διαχωρισμός 
των ειδών γάλακτος που παραλαμβάνεται από τη βιομηχανία, η χρήση σύγχρονων 
βυτίων συλλογής γάλακτος απ' ευθείας από τις παγολεκάνες και ο εκσυγχρονισμός 
των σταθμών συγκέντρωσης - πρόψυξης και των παραληπτηρίων γάλακτος. 

Στην παροχή υπηρεσιών προς τους συνεργάτες παραγωγούς - κτηνοτρόφους. Το 
ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της εταιρίας θα εμπλακεί ενεργά στην παροχή 
συμβουλών σε θέματα όπως: 
υγιεινή του ζωικού κεφαλαίου (εμβολιασμοί, αποπαρασιτισμοί, απολυμάνσεις 
εγκαταστάσεων κλπ) 
διατροφή των ζώων (κατάλληλα μίγματα ζωοτροφών, ενσιρώματα, διατροφικά 
συμπληρώματα κλπ) 
βελτίωση απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου (διαχωρισμός ζώων, τεχνικές 
σπερματέγχυσης, παρασιτικά κλπ) 
εκπαίδευση και καθοδήγηση σε νέους κτηνοτρόφους για την δημιουργία σωστής 
υποδομής 
δημιουργία εγχειριδίου οδηγιών για την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών 
παραγωγής υγιεινού γάλακτος 

Στη σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για συνολικότερη παρέμβαση στη ζώνη 
γάλακτος, που θα λαμβάνει υπ' όψιν τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας 
(γεωμορφολογία, σύνθεση πληθυσμού, ζωικού κεφαλαίου κλπ) σε συνδυασμό με τις 
παρεμβάσεις τις Πολιτείας μέσω των αναπτυξιακών νόμων και νομοθετημάτων 



στήριξης της κτηνοτροφίας. Έτσι θα είναι δυνατός ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός 
που βασισμένος στην καταγραφή στατιστικών στοιχείων των παραγωγών και του 
ζωικού κεφαλαίου θα προβλέπει την βελτίωση της υποδομής των υπαρχουσών 
σταβλικών εγκαταστάσεων, την επέκταση της χορήγησης αμελκτικών μηχανών και 
παγολεκανών, την βελτίωση των υποδομών των περιοχών παραγωγής (οδικές 
προσβάσεις, δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού κλπ). 

Στη δημιουργία πρότυπης φάρμας αναπαραγωγής και γενετικής βελτίωσης η οποία θα 
στοχεύει μέσα από την αξιοποίηση του υπάρχοντος ζωικού δυναμικού με την επιλογή 
των γενετικά καταλληλότερων ζώων, να αποτελέσει τη γενετική βάση η οποία με 
σχεδιασμένες συζεύξεις θα προσφέρει τον απαιτούμενο πληθυσμό για τη δημιουργία 
ντόπιας ράτσας και την αύξηση της γαλακτοπαραγωγής της. 

Αποτελεί όραμα όλων μας η δημιουργία κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που θα 
παρέχουν υψηλά επίπεδα ζωής και εισοδήματος σε παλιούς και νέους αγρότες που θα 
ασχοληθούν επαγγελματικά με την γαλακτοπαραγωγή. 

 


