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ΓΙΚΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Αγαπητοί φίλοι,
Το 2017 απετέλεσε μια χρονιά-ορόσημο για τη μετεξέλιξη του Δικτύου Βιολογικών
Προϊόντων. Συνεχίζοντας δυναμικά από το β’ εξάμηνο του 2016, το Δίκτυο
εξασφάλισε χρηματοδότηση για δύο ευρωπαϊκά έργα, τα οποία είναι σε εξέλιξη έως
σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, το Δίκτυο παραμένει ενεργό στην αναζήτηση νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων με σκοπό την κάλυψη - κατά το δυνατόν- των στόχων
του προς όφελος των επιχειρηματικών αναγκών των μελών του.
Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα του συνεργατισμού και της εξωστρέφειας, το
Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων πραγματοποίησε επαφές και συνέργειες με εθνικούς
και διεθνείς Φορείς με απώτερο σκοπό τη διεύρυνση του κύκλου επαφών του αλλά
και την εδραίωση συνεργασιών, για την προώθηση του κλάδου βιολογικών
προϊόντων.
Με νέο πρόσωπο στη θέση του Υπευθύνου από τον μήνα Μάιο, το Δίκτυο
Βιολογικών Προϊόντων προσπάθησε να παραμείνει πιστό στους στρατηγικούς
στόχους του και να στηρίξει τόσο τον κλάδο των βιολογικών προϊόντων όσο και τα
μέλη του.
Αναφορικά με τις μελλοντικές δράσεις, κύριους στόχους αποτελούν: η διεύρυνση
του Δικτύου με νέα μέλη, τα οποία ενστερνίζονται το όραμα και τις αξίες του Δικτύου
Βιολογικών Προϊόντων, η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μελών, η συνεχής
ενημέρωση καταναλωτών και μαθητών για την αξία των βιολογικών προϊόντων
όπως επίσης, η ενίσχυση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας των μελών μέσω
διεθνών κλαδικών εκθέσεων και επιχειρηματικών συναντήσεων.
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Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους
ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί μας και μας βοήθησαν να υλοποιήσουμε τις
δράσεις μας, όλα τα μέλη του Δικτύου για τη στήριξη και την προσφορά τους, ενώ
θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την
εποικοδομητική συνεργασία και τον πολύτιμο προσωπικό χρόνο που διέθεσαν στο
πλαίσιο της συνεργασίας μας.
Δημήτριος Συμεωνίδης
Πρόεδρος Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων

Διοικητικό Συμβούλιο:
Αντιπρόεδρος:

Αθανάσιος Κουκάκης

Γενικός γραμματέας:

Πολυμάχη Συμεωνίδου

Οικονομικός επόπτης:

Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος

Μέλος:

Θεόδωρος Πανταλέων

Μέλος:

Χαρίσης Αργυρόπουλος

Μέλος:

Νικολέτα Αυγήτα

3

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ – ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ – ΜΑΡΣΙΟ
2017

«2η συνάντηση εταίρων του έργου ΚΑΣΑΝΑ»
Σο Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων συμμετείχε στην 2η συνάντηση του Ευρωπαϊκού
έργου KATANA που πραγματοποιήθηκε στο Novi Sad της ερβίας στις 3031/01/2017. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι του έργου, μεταξύ των
οποίων είναι και το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων, ενημερώθηκαν για την πορεία της
υλοποίησης του έργου και σχεδίασαν μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους της
σύμπραξης τα επόμενα βήματα.

«KATANA business evening»
Σο Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων σε συνεργασία με την Agroapps PC διοργάνωσαν
την Παρασκευή 3 Υεβρουαρίου 2017 ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο "meet us...in
KATANA business evening. Η εκδήλωση διαρθρώθηκε σε δύο μέρη. το πρώτο
μέρος παρουσιάστηκε το ευρωπαϊκό έργο ΚΑΣΑΝΑ ενώ προσκληθήκαν και τρεις
ομιλητές. υγκεκριμένα στην εκδήλωση μίλησαν οι εξής:
- ο κ. Riivo Anton, επενδυτής και ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας CIVITTA
- ο κ. ωτήρης Μπαντάς, ιδρυτής & CEO της Centaur Technologies, η οποία έχει
λάβει χρηματοδότηση από Αμερικανό επενδυτή και από ισραηλινό fund.
- ο κ. Ευάγγελος Βέργος και η ομάδα του από την Αμερικανική Γεωργική χολή, οι
οποίοι πρόκειται να λανσάρουν ένα νέο καινοτόμο προϊόν.
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το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, η ομάδα του ΚΑΣΑΝΑ βοήθησε τους
συμμετέχοντες να δημιουργήσουν τα δικά τους βίντεο και να τα υποβάλλουν στην
πλατφόρμα του ΚΑΣΑΝΑ για να διεκδικήσουν χρηματοδότηση 100.000€.

«Σο Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων στην Αλεξανδρούπολη»
τις 10 Υεβρουαρίου 2017, το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων βρέθηκε στην
Αλεξανδρούπολη. ε συνεργασία με το Επιμελητήριο Έβρου και την εταιρεία
Agroapps πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τις δράσεις του ΔΒΠ και τις ευκαιρίες
χρηματοδότησης που προσφέρει το ευρωπαϊκό έργο ΚΑΣΑΝΑ. Προσκεκλημένος
ομιλητής ήταν ο κ. Παύλος Γεωργιάδης, Εθνοβιολόγος - ύμβουλος Καινοτομίας του
Αγροδιατροφικού Σομέα, ο οποίος παρουσίασε τον Οδικό Χάρτη για μία Βιολογική
Περιφέρεια.

«Αποστολή Δελτίων Σύπου και Δημοσίευση Άρθρων»
τάλθηκε μεγάλος αριθμός δελτίων τύπου σε έντυπα, ηλεκτρονικά και τηλεοπτικά
μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πορεία
υλοποίησης του έργου ΚΑΣΑΝΑ αλλά και για τις Δράσεις του Δικτύου Βιολογικών
Προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, δημοσιεύτηκε μεγάλος αριθμός σχετικών άρθρων.

«ΕΡΑ Κομοτηνής»
τις

13/2/2017

παραχωρήθηκε

ραδιοφωνική

συνέντευξη

στο

σταθμό

ΕΡΑ

Κομοτηνής, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το Δίκτυο Βιολογικών
Προϊόντων και το έργο ΚΑΣΑΝΑ.
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“International Conference on Entrepreneurial Cooperation with B2B
meetings and EU funding Seminar”
Σο Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων συμμετείχε στο 1ο International Conference on
Entrepreneurial Cooperation with B2B meetings and EU funding Seminar που
πραγματοποιήθηκε 16 – 17 Υεβρουαρίου 2017 στην Ορεστιάδα. Σο συγκεκριμένο
συνέδριο διοργάνωσε το Επιμελητήριο Έβρου υποστηριζόμενα από το Enterprise
Europe Network, το δίκτυο Praxi (Εθνικό ημείο Επαφής για το Horizon 2020), το
Πανεπιστήμιο Θράκης και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Σεχνολογίας μέσω του
Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών. Σο συνέδριο είχε ως κύριο στόχο του τη
δημιουργία συμπράξεων μεταξύ φορέων και εμπόρων από την Ελλάδα, τη
Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Για το σκοπό αυτό πέρα από τις ομιλίες και τις
συζητήσεις διοργανώθηκαν και Β2Β συναντήσεις. 9 από τους συμμετέχοντες του
συνεδρίου εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να κλείσουν B2B συναντήσεις με τον
εκπρόσωπο του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων, κατά τη διάρκεια των οποίων
συζητήθηκαν ενδεχόμενες μελλοντικές συνεργασίες τόσο για την κατάθεση
προτάσεων σε προσκλήσεις προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για
εμπορικούς σκοπούς με τα μέλη του Δικτύου.

« AgriEntrepreneurship»
Σην

Σρίτη

21

Υεβρουαρίου

2017

η

Αγροτική

Επιχειρηματικότητα

–

AgriEntrepreneurship, σε συνεργασία με το South East European Research Centre
διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης στον Αγροδιατροφικό
τομέα». Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο εκπρόσωπος του Δικτύου
Βιολογικών Προϊόντων.
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«Σομέας Αγροτικής Οικονομίας, Σμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»
τις 23 Υεβρουαρίου 2017 έγινε παρουσίαση του έργου ΚΑΣΑΝΑ στους
μεταπτυχιακούς φοιτητές του Σομέα Αγροτικής Οικονομίας του Σμήματος Γεωπονίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

«Κατάθεση τελικής πρότασης»
τις 6 Μαρτίου 2017 κατατέθηκε η τελική πρόταση με τίτλο “Mitigating climate
change through the sustainable management of agricultural biodiversity” στο
πλαίσιο της πρόσκλησης Capacity Building in the Field of Climate Change in
Turkey Grant Scheme. Η συγκεκριμένη πρόταση εγκρίθηκε και η υλοποίηση του
έργου θα ξεκινήσει στις 15 επτεμβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί 18 μήνες
αργότερα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 50.000€ ενώ ο
προϋπολογισμός των δράσεων που θα κληθεί να υλοποιήσει το Δίκτυο Βιολογικών
Προϊόντων ανέρχεται στα 16.800€.

«ZaraLab»
τις 22 Μαρτίου 2017 έγινε παρουσίαση του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων και του
έργου ΚΑΣΑΝΑ που υλοποιεί σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ZaraLab και το Stara
Zagora Regional Economic Development Agency στη Βουλγαρία. Η παρουσίαση,
που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, αποτέλεσε αφορμή για να ακολουθήσει συζήτηση
με ανθρώπους από τη Βουλγαρία που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό
τομέα.
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ΑΠΡΙΛΙΟ – ΙΟΤΛΙΟ
2017

«Σηλεοπτική εκπομπή ΑγροWeek στην ΕΡΣ3»
τις 22 Απριλίου 2017 προβλήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι ΕΡΣ3 εκπομπή αφιέρωμα στα προβλήματα και τις προκλήσεις του κλάδου των βιολογικών
προϊόντων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα μέλη του Δικτύου
Βιολογικών Προϊόντων παρουσίασαν τις απόψεις τους για την καλλιέργεια, τη
μεταποίηση και την εμπορία των βιολογικών προϊόντων. υγκεκριμένα, στην
εκπομπή συμμετείχαν οι κύριοι Χαρίσης Αργυρόπουλος, Νικολέτα Αυγήτα,
Θεόδωρος Πανταλέων και Πέτρος Δασόπουλος, μεταφέροντας την γνώση και την
εμπειρία τους από τη μακροχρόνια ενασχόλησή τους με τον κλάδο των βιολογικών
προϊόντων. Σέλος, έγινε και μία σύντομη παρουσίαση των στόχων του Δικτύου
Βιολογικών Προϊόντων και των ευκαιριών χρηματοδότησης που παρέχει το έργο
ΚΑΣΑΝΑ.

“2ND FORUM OF THE EU STRATEGY FOR THE ADRIATIC AND IONIAN
REGION”
Σο Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων συμμετείχε στο “2ND FORUM OF THE EU STRATEGY
FOR THE ADRIATIC AND IONIAN REGION”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 11-12
Μαΐου 2017 στα Ιωάννινα. Κατά τη διάρκεια της 1ης μέρας προγραμματίστηκαν Β2Β
συναντήσεις με 8 συμμετέχοντες του Forum, οι οποίοι εξέφρασαν το ενδιαφέρον
τους για κατ’ ιδίαν συναντήσεις με την εκπρόσωπο του Δικτύου Βιολογικών
Προϊόντων. την ατζέντα των συζητήσεων τέθηκαν ενδεχόμενες μελλοντικές
συνεργασίες τόσο για την κατάθεση προτάσεων σε προσκλήσεις προγραμμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για εμπορικούς σκοπούς με τα μέλη του Δικτύου.
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“KATANA matchmaking event”
τις 16 Ιουνίου 2017 το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων διοργάνωσε στην Αθήνα
εκδήλωση, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ΚΑΣΑΝΑ. κοπός της εκδήλωσης
ήταν η ενημέρωση των Ελλήνων επιτυχόντων της α’ φάσης για τα επόμενα βήματα
του έργου και η διευκόλυνση δημιουργίας επιχειρηματικών κοινοπραξιών, μεταξύ
των συμμετεχόντων μέσα από B2B συναντήσεις. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν και
επιτυχόντες του έργου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά εκτός Ελλάδας.

“KATANA Bootcamp”
τις 7-9 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε το τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο
“KATANA Bootcamp”, στη τουτγκάρδη (Γερμανία), στο πλαίσιο της β’ φάσης του
ευρωπαϊκού

έργου ΚΑΣΑΝΑ.

σεμιναρίου

ήταν

σύγχρονες

Κύριες θεματικές
τεχνολογίες

ενότητες

αιχμής

του

στην

συγκεκριμένου
ανάπτυξη

του

αγροδιατροφικού τομέα, νέες επιχειρηματικές πρακτικές και τεχνικές πωλήσεων κ. ά.
Κατά τη διάρκεια του εξειδικευμένου σεμιναρίου, 4 συμμετέχοντες –μεταξύ των
οποίων και ελληνικές επιχειρήσεις- επέλεξαν να πραγματοποιήσουν συνεδρία
coaching με την Τπεύθυνη του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων.

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
2017
2017
«Γωνιά Γαστρονομίας»
Σο Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων συμμετείχε στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9-17 επτεμβρίου 2017 στο Διεθνές Εκθεσιακό &
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υνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Σο Δίκτυο με ανοιχτή πρόσκληση παρότρυνε τα
μέλη του να λάβουν μέρος στη παράλληλη θεματική έκθεση «Γωνιά Γαστρονομίας»,
καλύπτοντας μέρος των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων τους για την
ενοικίαση εκθεσιακού χώρου. Δύο μέλη του Δικτύου, τα οποία αποδέχτηκαν την
πρόσκληση,

δραστηριοποιήθηκαν

επιχειρηματικά

συστήνοντας

τα

βιολογικά

προϊόντα των εταιρειών τους στους επισκέπτες του Περιπτέρου 4 της Δ.Ε.Θ.
Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων ενημέρωνε σε
καθημερινή βάση ενεργούς και δυνητικούς καταναλωτές βιολογικών προϊόντων για
τις δράσεις και υπηρεσίες αυτού, διένειμε ενημερωτικό υλικό και προσέγγιζε δυνητικά
μέλη- επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των βιολογικών προϊόντων
σε όλη την Ελλάδα.

“ECCP 10th Matchmaking mission in Thessaloniki”
Σο Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων συμμετείχε στο“ECCP 10th Matchmaking mission in
Thessaloniki”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 13-14 επτεμβρίου 2017 στη
Θεσσαλονίκη. Η εκπρόσωπος του Δικτύου πραγματοποίησε 6 συναντήσεις με
δυνητικούς συνεργάτες τόσο για την κατάθεση προτάσεων σε προσκλήσεις
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για εμπορικούς σκοπούς με τα
μέλη του Δικτύου. Από τις συναντήσεις αυτές, προέκυψε έναρξη συνεργασίας με το
Aroma Innovation Hub, το οποίο υπάγεται στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών με
σκοπό την ενθάρρυνση επιτυχημένης επιχειρηματικής ανάπτυξης/ καινοτομίας και
της αναζωογόνησης της τοπικής οικονομίας.
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«Παρουσίαση του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων στο Workshop του
έργου HIGHER»
τις 5 Οκτωβρίου 2017 το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων συμμετείχε σε workshop με
στόχο την παρουσίαση καινοτόμων και καλών πρακτικών συνεργασίας δημόσιου/
ιδιωτικού τομέα στους τομείς της αγροδιατροφής και του τουρισμού.
Η πρόταση συμμετοχής προήλθε από την Αυτοτελή Διεύθυνση Τποστήριξης
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με
σκοπό τη μακροπρόθεσμη συνεργασία στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργασιών
Δημόσιου και Ιδιωτικού Σομέα.

«Νέα εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Δικτύου Βιολογικών
Προϊόντων»
Με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου της 1ης Νοεμβρίου 2017, η Ένωση
Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βορείου Ελλάδος (ΕΑΒΒΕ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
αποτελεί το νέο μέλος του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων.

«Ενημερωτικό σεμινάριο για καταναλωτές στο κατάστημα Olicatessen».
τις 14 Νοεμβρίου 2017 το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων συμμετείχε σε ενημερωτικό
σεμινάριο με θέμα «Βιολογικά Προϊόντα», απευθυνόμενο σε υφιστάμενους και
δυνητικούς καταναλωτές βιολογικών προϊόντων. Σο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε
με πρωτοβουλία του delicatessen “Olicatessen” στα Άνω Λαδάδικα (Θεσσαλονίκη)
με εισηγήτρια την Τπεύθυνη του Δικτύου. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου τέθηκαν
κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία απασχολούν τον κλάδο των βιολογικών προϊόντων σε
επίπεδο κατανάλωσης ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του
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Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων με έμφαση στις δράσεις, οι οποίες απευθύνονται σε
καταναλωτές και μαθητές.

«6ο ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ| ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:
ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ»
τις

15

Δεκεμβρίου

2017

πραγματοποιήθηκε

το

6ο

Ετήσιο

υνέδριο

Αγροτεχνολογίας, το οποίο διοργανώθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο, την Αμερικανική Γεωργική χολή και το Perrotis College. Κεντρικό θέμα
του υνεδρίου ήταν η «Κλιματική Αλλαγή: Προκλήσεις και Προσαρμογή», με το
Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων να συμμετέχει στη διοργάνωση του υνεδρίου ως
υποστηρικτής. Εκπρόσωπος μιας εταιρείας- μέλους του Δικτύου συμμετείχε στην
εκδήλωση ως εισηγητής.

ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ
Τπηρεσίες προς τα μέλη του Δικτύου:
Mε στόχο τη σφαιρική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των μελών για νέα και
εξελίξεις του κλάδου των βιολογικών προϊόντων, το Δίκτυο απέστειλε στα μέλη του
ενημερώσεις, οι οποίες αφορούσαν σε:
 Ενημερωτικές εκδηλώσεις
 υνέδρια και σεμινάρια
 Εκθέσεις
 Επιχειρηματικές αποστολές και εκδηλώσεις
 Χρηματοδοτούμενα προγράμματα
 Αιτήματα εταιρειών για αναζήτηση νέων επιχειρηματικών συνεργασιών
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Πολλά από τα μέλη του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων εξέφρασαν το
ενδιαφέρον τους για κάποιες από τις προτάσεις συνεργασίας και την επιθυμία
τους να συμμετάσχουν σε κάποια από τις επιχειρηματικές αποστολές. Μία
επιχείρηση μέλος του ΔΒΠ συμμετείχε σε επιχειρηματική αποστολή στην Σαϊβάν.
Σέλος, το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων παρείχε βοήθεια σε πολλές επιχειρήσεις ή
φυσικά πρόσωπα που κατέθεσαν την πρότασή τους στο έργο ΚΑΣΑΝΑ είτε ήταν
μέλη του είτε δεν ήταν.
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