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QueRed σύλλογος τυροπαραγωγών
Τοποθεσία:
Εθνικό δίκτυο, (μέλος
του ευρωπαϊκού
δικτύου FACE), Ισπανία

Σύστημα ΥΦΑ :
γαλακτοκομικά
προϊόντα, ποιμενική
κτηνοτροφία

κλίμακα
εφαρμογής: 300
μέλη σε όλη την
Ισπανία (οι 200
είναι παραγωγοί)

Κλειδί της επιτυχίας:
συνεργασία μικρών
παραγωγών με πλήρη
διαφάνεια, δυναμικός
επικεφαλής, χαμηλή
συνδρομή των μελών

Περίοδος εφαρμογής: ίδρυση το 2013

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
 Η
οικονομικά
αδύναμη
ποιμενικής
κτηνοτροφίας αυξάνει τα εισοδήματά της με
την επεξεργασία και μεταποίηση των
προϊόντων της και τη διάθεσή της σε
βραχείες αλυσίδες.
 Το ελάχιστα προσαρμοσμένο νομικό
πλαίσιο (ειδικά η εφαρμογή των κανόνων
της ΕΕ για τους κανόνες υγιεινής των
τροφίμων)
αποτελεί
περιοριστικό
παράγοντα για την ανάπτυξη της
μεταποίησης ειδικά από τους μικρούς
παραγωγούς.
Το
υψηλό
κόστος
δημιουργίας
μεταποιητικής μονάδας καθιστά ανέφικτη
αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα για
τους μικρούς παραγωγούς.
Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με την
δράση της QueRed.
Η ιστορία εν συντομία
Ο QueRed είναι ένας εθνικός σύλλογος
βιοτεχνών τυροπαραγωγών ο οποίος έχει ως
στόχο την προσαρμογή των κανόνων και της
γραφειοκρατίας στην πραγματικότητα των
μικρών βιοτεχνικών τυροκομικών μονάδων.
Βασικές δράσεις του συλλόγου είναι :
 Η οργάνωση της εκπαίδευσης των
παραγωγών,
 Οι
ανταλλαγές
μεταξύ
παραγωγών
χρησιμοποιώντας εφαρμογές όπως το
google group,

 Η συλλογική συμμετοχή σε φεστιβάλ και
αγορές τυριού,
 Η αναζήτηση συλλογικών συμβάσεων για
την μεταφορά και την ασφάλεια.
Επιπλέον βασικό μέλημα του QueRed είναι η
στήριξη των μελλοντικών τυροπαραγωγών οι
οποίοι μπορούν να βρουν στον σύλλογο
υποστήριξη και βοήθεια από τα έμπειρα μέλη
του. Η λειτουργία αυτή διασφαλίζει και τη
συνέχεια του συλλόγου.
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Τι επιτυγχάνει για την γεωργία ΥΦΑ ο σύλλογος QueRed τυροπαραγωγών;
 Συγκεκριμένες νομικές αλλαγές στην Ισπανία.
 Έγκριση προσαρμογής κανόνων και γραφειοκρατικών διαδικασιών οι οποίοι επιτρέπουν την
λειτουργία των μικρών βιοτεχνικών τυροκομείων (δημοσίευση κανονισμών).
 Βελτίωση των δεξιοτήτων των παραγωγών μέσω εκπαιδεύσεων και ανταλλαγών καθώς και των
συνθηκών εμπορίας των προϊόντων μέσω συλλογικών συμβάσεων για την μεταφορά και την
ασφάλεια των προϊόντων τους.
 Υποστήριξη στους μελλοντικούς τυροπαραγωγούς.

Επιτεύγματα:
 Γενναίο και ριψοκίνδυνο ξεκίνημα του
συλλόγου: δημιουργία χωρίς πόρους και
αναλαμβάνοντας δράσεις υψηλού επιπέδου.
 Ανεξαρτησία από την κυβέρνηση και τους
δημόσιους πόρους.
 Διαχείριση και διεύθυνση του συλλόγου από
μικρούς παραγωγούς, με πλήρη διαφάνεια.
 Ενεργή εμπλοκή των μελών, με ενθάρρυνση
δυναμικού επικεφαλή.

 Χαμηλή συνδρομή μέλους στην αρχή, για την
προσέλκυση μελών.

Σημαντικά Ζητήματα
 Ο QueRed είναι ο μόνος σύλλογος στην Ισπανία που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μικρών
τυροκομείων σε εθνικό επίπεδο και στα 4 χρόνια ζωής του έχει επιτύχει νομικές μεταρρυθμίσεις
που βελτιώνουν την κατάσταση των κτηνοτρόφων που έχουν εκτατικές εκμεταλλεύσεις.
 Είναι σημαντική η ύπαρξη μιας τεχνικής ομάδας υψηλού επιπέδου για την προετοιμασία αναφορών
και προτάσεων προς τις διοικήσεις η οποία θα εκθέτει το πρόβλημα και θα προσφέρει επίσης και
λύσεις.
Με βασικό στόχο τη διαφάνεια και την αμερόληπτη βοήθεια που προσφέρει ο σύλλογος, αρκετοί
άνθρωποι ζητούν να συμβάλουν εθελοντικά.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ)
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
e-mail: rurlab@uth.gr, τηλ .: + 302421074463
Γούσιος Δημήτρης, συντονιστής έργου της HNV-Link, e-mail: goussios@uth.gr
www.uth.gr
HNV-Link_LA Thessaly
Το παρόν έγγραφο αποτελεί τμήμα του σχεδίου HNV-Link και έχει εκδοθεί με την χρηματική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Έρευνα και Καινοτομία HORIZON2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ.
6963911. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου είναι αποκλειστικά ευθύνη του Fundación Entretantos-Ισπανία, εταίρου του
Δικτύου HNV-Link και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των
δομών διαχείρισης του Προγράμματος.
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