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Α̟ό τον Σε̟τέµβριο 2009 µέχρι και σήµερα, το ∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων
συνέχισε τη δραστηριότητά του µε στόχο την υλο̟οίηση των στρατηγικών του στόχων.
Οι ενέργειες του ∆ικτύου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν µε κύριους άξονες την ̟ροώθηση των
βιολογικών ̟ροϊόντων στο καταναλωτικό κοινό, την ̟αρέµβαση στους αρµόδιους
φορείς, την εξειδικευµένη ̟αροχή υ̟ηρεσιών ̟ρος τα µέλη, την υ̟οστήριξη των
ε̟ιχειρηµατικών και εµ̟ορικών δραστηριοτήτων και τη διοργάνωση ενηµερωτικών
εκδηλώσεων σχετικά µε τις εξελίξεις στον κλάδο των βιολογικών ̟ροϊόντων.

Η υ̟οβολή ̟ροτάσεων για συµµετοχή σε Ευρω̟αϊκά και Εθνικά ̟ρογράµµατα
α̟οτέλεσε βασικό µέληµα του ∆ικτύου, ώστε να εξασφαλίσει τα α̟αραίτητα εφόδια για
την υλο̟οίηση ολοκληρωµένων δράσεων ενηµέρωσης και ̟ροώθησης των βιολογικών
̟ροϊόντων. Ε̟ι̟λέον, οι ̟αρεµβάσεις για ̟ροβλήµατα ̟ου αντιµετω̟ίζει τόσο ο
̟ρωτογενής, όσο και ο δευτερογενής τοµέας α̟οτέλεσαν ̟ροτεραιότητα του ∆ικτύου,
µε στόχο τη καλύτερη δυνατή στήριξη του κλάδου και την ανά̟τυξη της
ανταγωνιστικότητας και της ε̟ιχειρηµατικότητας.

Οι στόχοι του ∆ικτύου το χρονικό αυτό διάστηµα υλο̟οιήθηκαν µέσα α̟ό δράσεις
ό̟ως τη ̟ραγµατο̟οίηση συνεδρίων, ηµερίδων και εκδηλώσεων, τη διοργάνωση
ε̟ιχειρηµατικών συναντήσεων, τη συµµετοχή σε εκθέσεις, την εκ̟ροσώ̟ηση στους
αρµόδιους φορείς καθώς και την ̟αροχή εξειδικευµένων υ̟ηρεσιών ̟ρος τα µέλη του
∆ικτύου.

Με βάση αυτά το ∆ίκτυο ε̟ιδίωξε να συνεχίσει την ενεργή του στήριξη σε όλους τους
εµ̟λεκόµενους στον τοµέα των βιολογικών ̟ροϊόντων και να διατηρήσει την
εγκυρότητα και αξιο̟ιστία του µε α̟ώτερο στόχο την ̟ροώθηση των συµφερόντων του
κλάδου.
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1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ
ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ - ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

5-6 Μαρτίου 2010
∆ιεθνές Συνέδριο «Mind your Food»
Το συνέδριο ̟ραγµατο̟οιήθηκε κατά τη διάρκεια της έκθεσης Biologica 2010 στο
Αµφιθέατρο Α του συνεδριακού κέντρου Ν. Γερµανός, σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος και τη HELEXPO. Στόχος του συνεδρίου ήταν η ενηµέρωση
των εµ̟λεκόµενων στον κλάδο των τροφίµων για θέµατα σχετικά µε τις καινοτόµες τάσεις,
τη σηµασία της δικτύωσης των ε̟ιχειρήσεων, καθώς και την ανάλυση αγορών για τα
βιολογικά ̟ροϊόντα. Το συνέδριο ̟εριλάµβανε συνολικά τέσσερις διακριτές ενότητες.
Στην ενότητα µε τίτλο: “Markets for Organic Products. Issues to be addressed”, η ο̟οία
αφορούσε α̟οκλειστικά θέµατα του κλάδου των βιολογικών ̟ροϊόντων, ̟αρουσιάστηκαν
οι αγορές της Γερµανίας και της Ρωσίας, ενώ έγιναν εισηγήσεις ̟ου αφορούσαν τις
̟ροϋ̟οθέσεις και ̟ροο̟τικές ανά̟τυξης των ελληνικών ε̟ιχειρήσεων στις αγορές του
εξωτερικού.

Οι εισηγητές ̟ου συµµετείχαν σε αυτή την ενότητα ε̟ικεντρώθηκαν σε θέµατα εξαγωγών
και ̟ροέρχονταν τόσο α̟ό την Ελλάδα, όσο και α̟ό το εξωτερικό. Πιο συγκεκριµένα ο κ.
∆ιονύσιος Πρωτο̟α̟άς εκ̟ροσώ̟ησε το γραφείο Οικονοµικών & Εµ̟ορικών Υ̟οθέσεων
του Βερολίνου και ̟αρουσίασε τη σηµερινή εικόνα της αγοράς των βιολογικών στη
Γερµανία. Στη συνέχεια του συνεδρίου ο κ. Adrei Κnodus του συνδέσµου βιολογικών και
βιοδυναµικών ̟ροϊόντων “Agrosophie” της Ρωσίας ανέλυσε τους τρό̟ους ̟ροσέγγισης
της αγοράς της Ρωσίας. Ο κ. Στάθης Γιαχανατζής της εταιρίας Φαίδων Α.Ε. ̟αρουσίασε
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εργαλεία ανά̟τυξης εξαγωγικής δραστηριότητας στον τοµέα των βιολογικών ̟ροϊόντων,
ενώ ο κ. Αλκιβιάδης Καλαµ̟όκης του Συνδέσµου Εξαγωγέων Κρήτης ανέ̟τυξε µεθόδους
ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών ε̟ιχειρήσεων. Ο κ. Βασίλης Αργυράκης, της
εταιρίας Trofino Α.Ε. έθεσε ̟ροβληµατισµούς και λύσεις για την α̟οτελεσµατική
διείσδυση των ελληνικών ̟ροϊόντων στην αγορά του εξωτερικού.

Μετά το τέλος των εισηγήσεων ακολούθησε διάλογος και ανταλλαγή α̟όψεων µε την
ενεργό συµµετοχή των ̟αρευρισκοµένων. Το συνέδριο ̟αρακολούθησαν συνολικά ̟άνω
α̟ό 160 ενδιαφερόµενοι α̟ό Ελλάδα και εξωτερικό.

Στα ̟λαίσια του συνεδρίου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης α̟ό τον κ. Θέµη
Καρτσιώτη ∆ιευθύνοντα

Σύµβουλο της HELEXPO A.E Το συνέδριο τίµησε µε την

̟αρουσία της η κα. Μαρία Λιονή, Γενική Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, ενώ ο Υφυ̟ουργός κ. Μιχάλης Καρχιµάκης α̟έστειλε χαιρετισµό τονίζοντας
ότι «οι βιολογικές µέθοδοι ̟αραγωγής εκτελούν διττό κοινωνικό ρόλο, αφενός
τροφοδοτώντας µια ειδική αγορά ̟ου καλύ̟τει την καταναλωτική ζήτηση βιολογικών
̟ροϊόντων και αφετέρου, ̟ροσφέροντας δηµόσια αγαθά ̟ου συµβάλλουν στην ̟ροστασία
του ̟εριβάλλοντος και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και στην αγροτική
ανά̟τυξη».

6 Μαρτίου 2010
Ηµερίδα «Βιολογικά Προϊόντα: Αγορές –Προώθηση –Χρηµατοδότηση»
Η εκδήλωση διοργανώθηκε α̟ό το ∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων σε συνεργασία µε τη
HELEXPO και το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ στο συνεδριακό κέντρο Ν. Γερµανός της ∆ΕΘ. Στόχος
της ηµερίδας ήταν η ενηµέρωση των ε̟ιχειρήσεων του κλάδου των βιολογικών για τις
̟ροο̟τικές και τις νέες τάσεις της αγοράς, ενώ ̟αρουσιάστηκαν χρήσιµα εργαλεία και
στρατηγικές marketing για την ̟ροώθηση και α̟οτελεσµατικότερη διακίνηση των
βιολογικών

̟ροϊόντων.

Παράλληλα,

̟αρουσιάστηκαν

ενεργά

και

αναµενόµενα

̟ρογράµµατα ενίσχυσης ε̟ιχειρήσεων µέσω του ΕΣΠΑ. Στην ηµερίδα συµµετείχαν ως
εισηγητές ο κ. ∆ρ. Κωνσταντίνος Γεωργάκας – Gecon Consulting, ο κ.

Χαράλαµ̟ος

Κατσιανούδης – Cosmos Συµβουλευτική Α.Ε., ο κ. Χρήστος Μουτρζιό̟ουλος- Κλάδος
Κατεψυγµένων Τροφίµων Μ̟άρµ̟α Στάθης Α.Ε., η κα. Νάνσυ Υφαντίδου – PR Bizz και ο
κ. Θεόδωρος Πανταλέων – Το Ελληνικόν.
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7 Μαρτίου 2010
Σεµινάριο-Workshop «Το µέλλον της βιολογικής γεωργίας: τα εργαλεία, οι
τάσεις και οι ̟ροο̟τικές»
Το σεµινάριο ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε την υ̟οστήριξη της Helexpo και του ∆ικτύου ΠΡΑΞΗ
στο συνεδριακό κέντρο Ν. Γερµανός της ∆ΕΘ. Στόχος του σεµιναρίου ήταν η ενηµέρωση
των συµµετεχόντων για χρηµατοδοτικά ̟ρογράµµατα ̟ου αφορούν τον ̟ρωτογενή τοµέα
µέσω του ̟ρογράµµατος ενίσχυσης του αγροτικού τοµέα «Aλέξανδρος Μ̟αλτατζής»,
καθώς και η ̟αρουσίαση ̟ροτάσεων για την ε̟αρκέστερη σύνδεση του ̟ρωτογενούς
τοµέα µε την τάσεις της αγοράς. Ε̟ι̟λέον, οι καταναλωτές είχαν την ευκαιρία να
ενηµερωθούν για τη διατροφική αξία των βιολογικών ̟ροϊόντων και για σύγχρονες
γαστρονοµικές ̟ροτάσεις για την ̟αραγωγή µενού υψηλών α̟αιτήσεων µε βιολογικά
̟ροϊόντα. Οµιλητές του σεµιναρίου ήταν η κα. Μαρία Λαζαρίδου, ̟ρόεδρος του
Συλλόγου Γεω̟όνων Μελετητών Βορείου Ελλάδος, ο κ. Γιώργος Νικολάου της TUV Hellas
Α.Ε., ο κ. Θεόδωρος Αρβανίτης της Οµοσ̟ονδίας Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδος, ο κ.
Κωνσταντίνος Κούτσικας, Κλινικός ∆ιαιτολόγος - ∆ιατροφολόγος, MSc και η κα. Ντίνα
Νικολάου, Σεφ – Συγγραφέας. Σηµαντική ήταν η συµµετοχή των βιοκαλλιεργητών α̟ό
Βόρειο Ελλάδα, Θεσσαλία και Αθήνα, οι ο̟οίοι αναφέρθηκαν στα ̟ροβλήµατα ̟ου
αντιµετω̟ίζουν στην ̟ροσ̟άθειά τους για τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας. Πιο
συγκεκριµένα, οι βιοκαλλιεργητές εξέφρασαν την ανάγκη για ένα εθνικό στρατηγικό
σχέδιο ̟ροώθησης των βιολογικών ̟ροϊόντων, ενώ συµ̟λήρωσαν ότι υ̟άρχει έλλειψη
εκ̟αίδευσης και τεχνογνωσίας στον κλάδο των βιολογικών.

2. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Expopartenariat Biologica 2010
Συνεχίζοντας την ̟ροσ̟άθεια για την ανά̟τυξη της ε̟ιχειρηµατικότητας, την ενίσχυση
της εξωστρέφειας των ελληνικών ε̟ιχειρήσεων, καθώς και τη µεταφορά τεχνογνωσίας, το
∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων σε συνεργασία µε τη Helexpo και το ∆ίκτυο Πράξη
διοργάνωσαν εκδήλωση ε̟ιχειρηµατικών συναντήσεων εντός της έκθεσης Biologica 2010.
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Χώρες στόχοι της ε̟ιχειρηµατικής α̟οστολής α̟οτέλεσαν κυρίως η Γερµανία και η Ρωσία.
Με τη βοήθεια των γραφείων οικονοµικών και εµ̟ορικών υ̟οθέσεων του Μονάχου και
της Μόσχας διοργανώθηκαν δύο ε̟ιχειρηµατικές α̟οστολές µε σκο̟ό την ενίσχυση των
εµ̟ορικών σχέσεων των ελληνικών ε̟ιχειρήσεων µε τη Γερµανία και τη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων διερευνήθηκε η δυνατότητα ανά̟τυξης εµ̟ορικών
ε̟αφών και η ̟ραγµατο̟οίηση ε̟ιχειρηµατικών συµφωνιών µεταξύ ξένων και Ελλήνων
ε̟ιχειρηµατιών. Το ∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων και το ∆ίκτυο Πράξη εκτός α̟ό τη
διοργάνωση της εκδήλωσης, υ̟οστήριξαν τις συναντήσεις σε θέµατα διερµηνείας ό̟ου
αυτή ήταν α̟αραίτητη. Συνολικά ̟ραγµατο̟οιήθηκαν 45 ε̟ιχειρηµατικές συναντήσεις
µεταξύ Ελλήνων και ξένων ε̟ιχειρηµατιών.

Συναντήσεις µε το δίκτυο βιολογικών ̟ροϊόντων της Γαλλίας «Organics
Cluster in Rhône-Alpes» 2/2010
Τον Φεβρουάριο του 2010 το ∆ίκτυο υ̟οδέχτηκε τον κ. Nicolas Bertrand, εκ̟ρόσω̟ο του
γαλλικού ∆ικτύου Βιολογικών Προϊόντων Rhone-Alpes. Ο κ. Bertrand ̟αρουσίασε την
οργανωτική δοµή και τις δράσεις του δικτύου Rhone-Alpes και οι δύο φορείς αντάλλαξαν
α̟όψεις για την υφιστάµενη κατάσταση των βιολογικών αγορών στις δύο χώρες, καθώς
και για το ενδεχόµενο συνεργασίας τους σε ευρω̟αϊκό έδαφος. Κατά τη διάρκεια της
ε̟ίσκεψής του στην Ελλάδα ο κ. Bertrand ̟ραγµατο̟οίησε συναντήσεις µε εταιρείες - µέλη
του ∆ικτύου Βιολογικών Προϊόντων ενώ α̟ηύθυνε ̟ρόσκληση στα µέλη του ∆ικτύου να
συµµετέχουν σε εκδήλωση ενηµερωτικού και ε̟ιχειρηµατικού ενδιαφέροντος στη Γαλλία.
Το ∆ίκτυο υ̟οστήριξε την εκδήλωση του γαλλικού φορέα διανέµοντας ενηµερωτικό υλικό
και οργανώνοντας ε̟ιχειρηµατικές συναντήσεις για τα µέλη ̟ου εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
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4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

Έκθεση Eco Festival 2010
Το Νοέµβριο του 2010 το ∆ίκτυο συµµετείχε ως εµ̟ορικός ε̟ισκέ̟της για τέταρτη
συνεχόµενη χρονιά στην έκθεση «Eco Festival»,η ο̟οία διοργανώνεται α̟ό τη ∆ΗΩ στην
Αθήνα.

Έκθεση Biologica 2010
Το ∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων έλαβε µέρος στην έκθεση Biologica 2010, η ο̟οία
διοργανώνεται α̟ό τη Helexpo στη ∆ΕΘ και ̟ραγµατο̟οιήθηκε ̟αράλληλα µε την
έκθεση Artozyma. Η έκθεση διοργανώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά και συγκέντρωσε το
ενδιαφέρον εµ̟ορικών ε̟ισκε̟τών α̟ό την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σύµφωνα µε
ε̟ίσηµα στοιχεία της Helexpo, η

3η BIOLOGICA δέχθηκε 3.723 ε̟ισκέ̟τες,

̟ροερχόµενους α̟ό Ελλάδα και άλλες 17 χώρες: Αλβανία, Αυστραλία, Βουλγαρία, Γαλλία,
Γερµανία, Ιταλία, Ισ̟ανία, Κύ̟ρος, Λιθουανία, Ν. Αφρική, Π.Γ.∆.Μ., Μ. Βρετανία,
Ολλανδία, Ρουµανία , Ρωσία, Σερβία και Τουρκία.

Το ∆ίκτυο ως κύριος συνεργαζόµενος φορέας της Helexpo ανέλαβε τη διοργάνωση όλων
των

̟αράλληλων

εκδηλώσεων

και

της

οµαδικής

συµµετοχής

των

µελών

του

εξασφαλίζοντάς για τα µέλη του έκ̟τωση 30%. Σε ένα κοινά διαµορφωµένο χώρο έκτασης
µεγαλύτερης α̟ό 200 τ.µ. συµµετείχαν 15 εταιρείες – µέλη του ∆ικτύου. Ε̟ίσης, µέσω του
̟ερι̟τέρου του ∆ικτύου οι ε̟ισκέ̟τες της έκθεσης ενηµερώθηκαν για τις δράσεις του και
για τις ε̟ιχειρηµατικές δραστηριότητες των µελών του.

Παρουσίαση του ∆ικτύου Βιολογικών Προϊόντων σε συνάντηση εταίρων
του ̟ρογράµµατος RAF Regions, 23 Νοεµβρίου 2009
Στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος RAF Regions ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος
και οι Ευρωσύµβουλοι Α.Ε. διοργάνωσαν τη συνάντηση συνολικά 12 εταίρων του
̟ρογράµµατος α̟ό Ελλάδα, Ιταλία και Βουλγαρία. Στη συνάντηση το ∆ίκτυο ̟αρουσίασε
την ̟ορεία του, τη δοµή, τη λειτουργία του, τους στρατηγικούς του στόχους, τις ωφέλειες
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των µελών του, καθώς και τους τρό̟ους µε τους ο̟οίους µ̟ορεί να βοηθήσει τα µέλη του
στην ανά̟τυξη της ανταγωνιστικότητάς τους. Ε̟ι̟λέον, το ∆ίκτυο ̟αρουσίασε την εξέλιξη
της βιολογικής γεωργίας και του κλάδου των βιολογικών στην Ελλάδα.

Σεµινάριο µε τίτλο: «Το̟ικά Προϊόντα, Περιαστικές ̟εριοχές και Χωρική
∆ιακυβέρνηση», 6 Νοεµβρίου 2009
Το σεµινάριο ήταν διακρατικό και διοργανώθηκε α̟ό το Αριστοτέλειο Πανε̟ιστήµιο
Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση το ∆ίκτυο ̟αρουσίασε τη σηµασία των φορέων δικτύωσης
στην ̟αραγωγή το̟ικών ̟ροϊόντων ̟οιότητας, αναλύοντας τα οφέλη ̟ου µ̟ορούν να
α̟οκτήσουν οι συµµετέχοντες σε αυτούς τους φορείς. Παράλληλα, το ∆ίκτυο ανέ̟τυξε τα
̟ροβλήµατα ̟ου αντιµετω̟ίζουν οι φορείς δικτύωσης και ̟ιθανούς τρό̟ους ε̟ίλυσής
τους.

Συνάντηση φορέων του Εµ̟ορικού Ε̟ιµελητηρίου Κιλκίς 3 Μαρτίου 2010
Το ∆ίκτυο αντα̟οκρίθηκε θετικά σε ̟ρόσκληση ̟ου του έγινε α̟ό το Ε̟ιµελητήριο του
Κιλκίς να συµµετέχει σε συνάντηση φορέων. Η εκδήλωση είχε στόχο την ανταλλαγή
α̟όψεων ως ̟ρος τη δηµιουργία ενός δικτύου ̟ροώθησης των ελληνικών αρωµατικών
φυτών και βοτάνων.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Α̟ό τον Σε̟τέµβριο του 2009 µέχρι τον Α̟ρίλιο του 2010 το ∆ίκτυο κατέθεσε συνολικά 9
̟ροτάσεις για συµµετοχή σε Εθνικά και Ευρω̟αϊκά ̟ρογράµµατα, µε στόχο την
̟ραγµατο̟οίηση ολοκληρωµένων σχεδίων δικτύωσης, ενηµέρωσης, ε̟ιµόρφωσης και
̟ροώθησης βιολογικών ̟ροϊόντων. Στα ̟ρογράµµατα εντάχθηκαν ακόµα ενέργειες
διάδοσης καινοτοµίας σε θέµατα έρευνας και τεχνολογίας, ενίσχυσης διασυνοριακών
συνεργασιών και ανά̟τυξης εργαλείων για την αειφορική ανά̟τυξη των αγροτικών
̟εριοχών και την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος. Παρακάτω δίνονται στοιχεία για τα 7
̟ρογράµµατα ̟ου εγκρίθηκαν ή αναµένονται να αξιολογηθούν εντός του έτους 2010:
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Τίτλος ̟ρογράµµατος:

ΕCOPACK®

Ηµεροµηνία κατάθεσης:

09/2009

Συνεργαζόµενες χώρες:

Γαλλία-Ελλάδα-Ισ̟ανία-Βέλγιο

Στόχος του ̟ρογράµµατος είναι η δηµιουργία ενός νέου ̟ροτύ̟ου ̟ιστο̟οίησης
συσκευασίας, φιλικής ̟ρος το ̟εριβάλλον. Η νέα ̟ιστο̟οίηση, η ο̟οία θα φέρει το σήµα
EcoPack®, θα βασιστεί στη µελέτη του τρό̟ου α̟οικοδόµησης των υλικών συσκευασίας, µε
τη µέτρηση των τοξικολογικών ε̟ι̟τώσεων ̟ου ̟ροκαλούνται κατά την α̟όρριψη της
συσκευασίας και την ενσωµάτωσή της στο έδαφος. Η νέα ̟ιστο̟οίηση θα δώσει χρήσιµα
στοιχεία στις ε̟ιχειρήσεις τροφίµων για τις ήδη χρησιµο̟οιούµενες συσκευασίες αλλά και
για την ε̟ιλογή νέων υλικών ̟ου θα είναι ̟ερισσότερο φιλικά ως ̟ρος το ̟εριβάλλον.
Παράλληλα, το νέο σήµα EcoPack® θα το̟οθετηθεί στις συσκευασίες ̟ου ̟ληρούν τις
̟ροϋ̟οθέσεις ̟ιστο̟οίησης EcoPack®, ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα α̟ό τους
καταναλωτές.

Τίτλος ̟ρογράµµατος:

Development of a common branding
scheme for the promotion of organic local
products of the cross-border region
INTERREG 2007-2013

Ηµεροµηνία κατάθεσης:

12/2009

Συνεργαζόµενες χώρες:

Ελλάδα-Βουλγαρία

Το ̟ρόγραµµα αφορά στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέµατα
ανά̟τυξης της βιολογικής γεωργίας. Στόχος είναι η χάραξη µιας κοινής στρατηγικής για
τις δύο χώρες, η ο̟οία θα ̟ροωθεί τη βιολογική γεωργία. Οι δράσεις του ̟ρογράµµατος
βασίζονται στη συνεργασία των φορέων ̟ου συµµετέχουν στο ̟ρόγραµµα ώστε να
ε̟ιτύχουν βελτίωση των ̟ρακτικών ̟αραγωγής και εµ̟ορίας των βιολογικών ̟ροϊόντων,
µε α̟ώτερο σκο̟ό την ανά̟τυξη της ανταγωνιστικότητας και οικονοµίας στις το̟ικές
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κοινωνίες. Οι δράσεις δικτύωσης του ̟ρογράµµατος θα ενισχύσουν την εµ̟ορική
συνεργασία και την αύξηση της ̟αραγωγής βιολογικών ̟ροϊόντων, µέσω της ανά̟τυξης
α̟οδοτικών καναλιών διανοµής µεταξύ ̟αραγωγών, µετα̟οιητών, χονδρεµ̟ορικών και
λιανεµ̟ορικών ε̟ιχειρήσεων.

Τίτλος ̟ρογράµµατος:

“Women in Action” for a Rural
development based on Rural Tourism.
INTERREG 2007-2013 (WEACT)

Ηµεροµηνία κατάθεσης:

12/2009

Συνεργαζόµενες χώρες:

Ελλάδα-Βουλγαρία

Στόχος του ̟ρογράµµατος είναι η ̟ροώθηση της γυναικείας ε̟ιχειρηµατικότητας στον
τουριστικό τοµέα και την ένταξη ̟ερισσότερων γυναικών στον ̟αραγωγικό κλάδο της
διασυνοριακής ̟εριοχής Ελλάδα - Βουλγαρία. Οι δράσεις αφορούν στην ανάλυση της
υ̟άρχουσας κατάστασης και τη θέση των γυναικών στην το̟ική κοινωνία, στην εύρεση
των κατάλληλων εργαλείων ενηµέρωσης, την εκ̟αίδευση και στήριξη των γυναικών και
στην ανά̟τυξη συνεργασίας

των νέων ε̟ιχειρηµατιών σε το̟ικό αλλά και σε

διασυνοριακό ε̟ί̟εδο.

Τίτλος ̟ρογράµµατος:

Sustainable organic and
low-input dairy production -FP 7

Ηµεροµηνία κατάθεσης:

01/2010

Συνεργαζόµενες χώρες:

Ελλάδα, Ισ̟ανία και
άλλες Ευρω̟αϊκές χώρες

Το ̟ρόγραµµα στοχεύει στη βελτίωση της ̟οιότητας και ασφάλειας του βιολογικού
γάλακτος, µέσω ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου ̟ου βελτιστο̟οιεί την
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̟αραγωγή γάλακτος α̟ό τον ̟ρωτογενή τοµέα µέχρι το τελικό στάδιο µετα̟οίησης. Το
̟ρόγραµµα έχει ως άξονα ̟ροτεραιότητας τη βελτίωση των τεχνικών ̟ρωτογενούς
̟αραγωγής µε καινοτόµα τεχνολογικά βοηθήµατα και τη βελτίωση της διαχείρισης του
γάλακτος α̟ό τους ̟αραγωγούς µέχρι τον τελικό καταναλωτή µε βάση τις αρχές του
συστήµατος ΗΑCCP και της βιολογικής κτηνοτροφίας.

Τίτλος ̟ρογράµµατος:

LIFELONG LEARNING PROGRAMME
LEONARDO DA VINCI-MOBILITY
2010 CALL

Ηµεροµηνία κατάθεσης:

02/2010

Συνεργαζόµενες χώρες:

Ελλάδα, F.U.R.O.M.

Στόχος του έργου είναι η δηµιουργία εξειδικευµένων σεµιναρίων, τα ο̟οία θα εστιάσουν
σε θέµατα βιολογικής γεωργίας. Στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος θα διοργανωθούν
εκ̟αιδευτικές εβδοµάδες στην ευρύτερη ̟εριοχή της κεντρικής Μακεδονίας µε
συµµετέχοντες

δασκάλους

σχολείων

α̟ό

την

Π.Γ.∆.Μ.

Τα

σεµινάρια

̟ου θα

̟ραγµατο̟οιηθούν θα αφορούν ̟ιο συγκεκριµένα στη βιολογική ̟αραγωγή, την
ευρω̟αϊκή νοµοθεσία, τη µετα̟οίηση βιολογικών ̟ροϊόντων, την ε̟ιλογή συσκευασίας,
τη διατήρηση και τη διακίνηση. Έµφαση θα δοθεί στην ̟ρακτική άσκηση µε ηµερήσιες
διαδροµές και ε̟ισκέψεις σε βιολογικά αγροκτήµατα και µετα̟οιητικές µονάδες της
̟εριοχής.

Τίτλος ̟ρογράµµατος:

Civil Society Dialogue-II
Fisheries and Agriculture (CSD-II/FA)

Ηµεροµηνία κατάθεσης:

03/2010

Συνεργαζόµενες χώρες:

Ελλάδα, Τουρκία, Γαλλία και άλλες
Ευρω̟αϊκές χώρες
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Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας της Τουρκίας µε χώρες της ΕΕ στον
̟αραγωγικό κλάδο και στις αγορές των βιολογικών ̟ροϊόντων. Οι οργανισµοί ̟ου θα
συµµετέχουν θα ανα̟τύξουν δράσεις δικτύωσης µε σκο̟ό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας,
την εκ̟αίδευση ̟άνω σε θέµατα ευρω̟αϊκής νοµοθεσίας για τη βιολογική γεωργία, την
εύρεση εµ̟ορικών αντι̟ροσώ̟ων και τη διευκόλυνση των εµ̟ορικών συναλλαγών µεταξύ
των συνεργαζόµενων χωρών. Στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος θα δηµιουργηθεί βάση
δεδοµένων µε τις ε̟ιχειρήσεις ̟ου δραστηριο̟οιούνται στον τοµέα των βιολογικών σε
διεθνές ε̟ί̟εδο.

Τίτλος ̟ρογράµµατος:

Προγράµµατα Ενηµέρωσης - Προώθησης
Γεωργικών Προϊόντων σε Τρίτες χώρες

Ηµεροµηνία κατάθεσης:

03/2010

Συνεργαζόµενες χώρες:

Ελλάδα

Το συγκεκριµένο ̟ρόγραµµα έχει ως αντικείµενο την ̟ροβολή και ̟ροώθηση των
̟ροϊόντων βιολογικής γεωργίας. Στόχος του ̟ροτεινόµενου έργου α̟οτελεί η ενίσχυση της
εξωστρέφειας των ελληνικών ε̟ιχειρήσεων στις αγορές της Αµερικής και της Ελβετίας.
Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο ̟ρόγραµµα ενηµέρωσης και ̟ροώθησης ̟ου
̟εριλαµβάνει τη διοργάνωση οµαδικών συµµετοχών και ε̟ιχειρηµατικών α̟οστολών σε
εκθέσεις της Αµερικής και της Ελβετίας, τη δηµιουργία διαφηµιστικής καµ̟άνιας σε µέσα
µαζικής ενηµέρωσης, την ̟αραγωγή ̟ροωθητικού υλικού, την ̟ροώθηση βιολογικών
̟ροϊόντων σε καταστήµατα λιανικής κα.
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5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Η συµβουλευτική στήριξη του ∆ικτύου ε̟ικεντρώθηκε στην αναζήτηση των καλύτερων
δυνατών λύσεων σε ζητήµατα ̟ου αφορούσαν τις ανάγκες των µελών. Βασικό µέληµα του
∆ικτύου α̟οτέλεσε και η έγκαιρη ̟αροχή ̟ληροφόρησης σχετικά µε νέες νοµοθετικές
ρυθµίσεις σε εθνικό και ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο. Ε̟ίσης, το ∆ίκτυο α̟έστειλε ενηµερώσεις για
εκδηλώσεις, σεµινάρια, συνέδρια και εκθέσεις ̟ου αφορούσαν τον κλάδο των βιολογικών,
καθώς και µελέτες σχετικές µε τον κλάδο.

Αναλυτικά, το ∆ίκτυο:

 α̟έστειλε 7 ενηµερώσεις ̟ου κάλυ̟ταν θέµατα σχετικά µε αλλαγές στη νοµοθεσία,
αναλύσεις αγορών του κλάδου των βιολογικών του εξωτερικού και διοργανώσεις
ε̟ιχειρηµατικών α̟οστολών και συναντήσεων.

 α̟έστειλε 32 ενηµερώσεις, για ηµερίδες και σεµινάρια, καθώς και για χρηµατοδοτικά
̟ρογράµµατα και ε̟ιχειρηµατικές συνεργασίες.

 ̟ραγµατο̟οίησε µια οµάδα εργασίας µε σκο̟ό την ανάλυση της νέας Υ̟ουργικής
Α̟όφασης για τη Βιολογική Γεωργία και την α̟οστολή σχετικού υ̟οµνήµατος στην
αρµόδια ∆ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.

 Στήριξε µε δράσεις δικτύωσης την ανά̟τυξη εµ̟ορικών σχέσεων µεταξύ των µελών και
άλλων ε̟ιχειρήσεων ̟ου δραστηριο̟οιούνται στον κλάδο των βιολογικών ̟ροϊόντων.

ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
Το χρονικό αυτό διάστηµα το ∆ίκτυο α̟οτέλεσε ̟ηγή ̟ληροφοριών για κάθε
ενδιαφερόµενο, καταναλωτή, ̟αραγωγό ή µετα̟οιητή για ε̟ίλυση ερωτηµάτων σχετικά
µε τον κλάδο. Το ∆ίκτυο έδωσε α̟αραίτητες ̟ληροφορίες και διευκρινήσεις σε καίρια
ζητήµατα ̟ου αφορούσαν τη διαδικασία ̟αραγωγής και ελέγχου των βιολογικών
̟ροϊόντων, τη νοµοθεσία, την ε̟ισήµανση κ.α.
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6. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια του έτους ̟ραγµατο̟οιήθηκαν συναντήσεις µε τους αρµόδιους φορείς
για την ανεύρεση λύσεων σχετικά µε τα ̟ροβλήµατα και τα ε̟ίκαιρα ζητήµατα ̟ου
αφορούν τον κλάδο.
Η διοίκηση του ∆ικτύου συναντήθηκε µε εκ̟ροσώ̟ους του Υ̟ουργείου Αγροτικής
Ανά̟τυξης και Τροφίµων, ό̟ου συζητήθηκαν ̟ροβλήµατα ̟ου αφορούν στην
ενίσχυση του ̟ρωτογενή τοµέα και του µετα̟οιητικού κλάδου των βιολογικών
̟ροϊόντων, ενώ έγινε αναφορά και στις ̟ροτάσεις του ∆ικτύου σχετικά µε τη νέα
Εθνική νοµοθεσία για τη βιολογική γεωργία.
Η διοίκηση του ∆ικτύου ̟ραγµατο̟οίησε συνάντηση µε την κα. Μαρία Λιονή, Γενική
Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ό̟ου κατέθεσε ̟ροτάσεις για την
ένταξη δράσεων υ̟έρ της ̟ροώθησης της βιολογικής γεωργίας στο νέο ε̟ιχειρησιακό
̟ρόγραµµα της Περιφέρειας.
Εκ̟ρόσω̟οι του ∆ικτύου συναντήθηκαν µε τον Παγκύ̟ριο Σύλλογο Βιοκαλλιεργητών
και την συµβουλευτική εταιρεία σε θέµατα βιολογικής γεωργίας Probio της Π.Γ.∆.Μ..
Στόχος της συνάντησης ήταν τόσο η ανταλλαγή α̟όψεων για θέµατα ̟ου αφορούν τη
βιολογική γεωργία, όσο και η διερεύνηση ανά̟τυξης συνεργασίας.
Ε̟ι̟λέον, το ∆ίκτυο είχε διαρκή συνεργασία µε όλους τους αρµόδιους φορείς για την
ε̟ίλυση ̟ροβληµάτων των µελών, την ̟ροώθηση της βιολογικής γεωργίας και την
ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού για την αξία των βιολογικών ̟ροϊόντων.

7. ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Κατά τη χρονική ̟ερίοδο Σε̟τέµβριο 2009 – Α̟ρίλιο 2010 στην οικογένεια του ∆ικτύου
Βιολογικών Προϊόντων ̟ροστέθηκαν 2 νέα µέλη, τα ο̟οία αναφέρονται ̟αρακάτω κατά
ηµερολογιακή σειρά.
PELOPΑC A.B.E.E.
GEGON CONSULTING EΠΕ
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8. ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Για τη χρονική ̟ερίοδο Σε̟τέµβριος 2009 – Μάρτιος 2010, οι δράσεις και οι θέσεις του
∆ικτύου Βιολογικών Προϊόντων καλύφθηκαν α̟ό τον ηλεκτρονικό τύ̟ο, τον ηµερήσιο,
εβδοµαδιαίο και µηνιαίο έντυ̟ο τύ̟ο, καθώς και α̟ό το ραδιόφωνο. Συγκεκριµένα, για
τις εκδηλώσεις ενηµερωτικού χαρακτήρα ̟ου υλο̟οίησε το ∆ίκτυο, καθώς και για τη
συµµετοχή του ∆ικτύου σε εκθέσεις του κλάδου των βιολογικών η δηµοσιο̟οίηση του
έργου του είναι η εξής:

∆ηµοσιεύσεις στον έντυ̟ο τύ̟ο

40

∆ηµοσιεύσεις στον ηλεκτρονικό τύ̟ο

29

Ραδιοφωνικές και τηλεο̟τικές συνεντεύξεις

3

Άρθρα

3
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