ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ
∆ΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2008 – 2009
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Κατά τη διάρκεια του 2008 το ∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων συνέχισε τις δράσεις
του υλοποιώντας µε συντονισµένες ενέργειες το πρόγραµµα που έθεσε για το έτος
µε κύριο στόχο του την προώθηση του κλάδου των βιολογικών προϊόντων.
Η ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού -ενεργού και δυνητικού- για τα οφέλη των
βιολογικών προϊόντων, η προβολή και προώθηση των µελών του, καθώς και η
ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων για θέµατα σχετικά του κλάδου αποτέλεσαν
σηµαντικούς τοµείς δράσης του ∆ικτύου. Επιπλέον, η ανάπτυξη του κλάδου και οι
παρεµβάσεις για προβλήµατα που αντιµετωπίζει τόσο ο πρωτογενής, όσο και ο
δευτερογενής τοµέας αποτέλεσαν βασικό µέληµα του ∆ικτύου και προσδιοριστικός
παράγοντας για τον σχεδιασµό των δράσεών του.
Οι άξονες δράσης του ∆ικτύου επικεντρώθηκαν στην διοργάνωση ηµερίδων και
εκδηλώσεων, στην διοργάνωση επιχειρηµατικών συναντήσεων, στην συµµετοχή σε
εκθέσεις, στην υποβολή προτάσεων για χρηµατοδότηση σε εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράµµατα, στην εκπροσώπηση στους αρµόδιους φορείς καθώς και στην παροχή
πληροφόρησης στα µέλη του.
Με βάση αυτά το ∆ίκτυο επιδίωξε να είναι ο φορέας που στηρίζει ενεργά και
αποτελεσµατικά

όλους

τους

εµπλεκόµενους

στην

εφοδιαστική

αλυσίδα

των

βιολογικών προϊόντων και στην ανάδειξή του σε έναν έγκυρο και αξιόπιστο φορέα
µε στόχο την βελτίωση της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο των βιολογικών
προϊόντων.
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ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΗΣ:

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ
ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ - ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

F Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2008,
Ελλάδα – Π.Γ.∆.Μ.
«Η αγορά των
βιολογικών
στις δύο χώρες»

στο συνεδριακό κέντρο Ν. Γερµανός της ∆ΕΘ, από το
∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων και το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ.
Στόχος

της

εκδήλωσης

ήταν

η

παρουσίαση

της

υφιστάµενης κατάστασης στον κλάδο των βιολογικών
στις δύο χώρες, τα προβλήµατα και τις προοπτικές για
την ανάπτυξη και την ενδυνάµωση των εµπορικών
επαφών.
Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας το ∆ίκτυο Βιολογικών
Προϊόντων παρουσίασε µέρος της µελέτης που εκπόνησε
για την υφιστάµενη κατάσταση της βιολογικής γεωργίας
στην Ελλάδα, ενώ εκπρόσωπος της εταιρείας Probio της
Π.Γ.∆.Μ., αναφέρθηκε στην υφιστάµενη κατάσταση στην
χώρα της. Επιπλέον παρουσιάστηκαν οι προοπτικές
ανάπτυξης του κλάδου των βιολογικών προϊόντων στις
Βαλκανικές χώρες από εκπρόσωπο του Πανεπιστηµίου
των

Αθηνών,

ενώ

εκπρόσωποι

των

πιστοποιητικών

οργανισµών Α-cert, Βιοελλάς, ∆ΗΩ, αναφέρθηκαν στη
Ελλάδα – Π.Γ.∆.Μ.
«Η αγορά των
βιολογικών
στις δύο χώρες»

διαδικασία εισαγωγών και εξαγωγών µεταξύ των δύο
χωρών

και

στα

συνεργασίας.

προβλήµατα

Τέλος

της

εκπρόσωπος

διασυνοριακής
της

εταιρείας

VIVARTIA, µίλησε για τις προδιαγραφές ποιότητας και
ασφάλειας για τα βιολογικά προϊόντα. Πριν τη λήξη της
εκδήλωσης
εµπειριών

ακολούθησε
µε

πολύ

ανταλλαγή

µεγάλο

απόψεων

ενδιαφέρον

από

και
τους

συµµετέχοντες.
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Την

εκδήλωση

τίµησαν

µε

την

παρουσία

τους

ο

Νοµάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωµιάδης, ο κ.
Γιώργος

Φωτιάδης,

∆ιαµερίσµατος

Πρόεδρος

του

Θεσσαλονίκης

∆ήµαρχο Θεσσαλονίκης, ο

∆΄

∆ηµοτικού

εκπροσωπώντας

τον

Σύµβουλος Α΄ ΟΕΥ στα

Σκόπια ο κ. Αθανάσιος Μακρανδρέου, η υποπρόξενος κα
Olga Graovska από το Προξενείο της Π.Γ∆.Μ. στην
Ελλάδα – Π.Γ.∆.Μ.

Θεσσαλονίκη καθώς και η κα Χαρίκλεια Φουρουτζή,

«Η αγορά των

∆/ντρια ∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας

βιολογικών

Κεντρικής

Μακεδονίας.

στις δύο χώρες»

Ψωµιάδης

αφού

Στον

συνεχάρη

χαιρετισµό
το

του

∆ίκτυο

ο

κ.

Βιολογικών

Προϊόντων για την θαρραλέα πρωτοβουλία ανέφερε
µεταξύ

άλλων

ότι

«συναντήσεις

όπως

η

σηµερινή

λειτουργούν καταλυτικά στην αµοιβαία κατανόηση, στην
καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων και στην καλλιέργεια
στέρεων σχέσεων φιλίας και αρµονικής συνύπαρξης
µεταξύ των δύο λαών µιας τόσο όµορφης, αλλά και
συνάµα, τόσο ευαίσθητης περιοχής του πλανήτη µας
όπως είναι τα Βαλκάνια».

F Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2009, στα
πλαίσια της έκθεσης Biologica (6-9 Μαρτίου 2009).
Το µέλλον της
Βιολογικής Γεωργίας:
«Καλές Πρακτικές από
τον Ευρωπαϊκό χώρο
στον τοµέα των
Βιολογικών Προϊόντων»

Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας έγιναν επιλεγµένες
οµιλίες

και

Εκπρόσωπος

παρουσιάσεις
του

από

∆ικτύου

ειδικούς

του

Βιολογικών

χώρου.

Προϊόντων

αναφέρθηκε στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος
και

στις

δυνατότητες

ανάπτυξης,

ενώ

η

κα

Anna

Wissmann, από την IFOAM (∆ιεθνής Οµοσπονδία των
Κινηµάτων Βιολογικής Γεωργίας) µίλησε για τον ρόλο που
µπορεί να παίξει η βιολογική γεωργία στην αντιµετώπιση
των κλιµατικών αλλαγών.
Η κα Helga Willer από τη FIBL (Ερευνητικό Ινστιτούτο
Βιολογικής

Γεωργίας)

της

Ελβετίας

παρουσίασε

την

σηµερινή πραγµατικότητα και τον ρυθµό ανάπτυξης της
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βιολογικής γεωργίας παγκοσµίως, ενώ ο κ. Fabio Osti από
το Ινστιτούτο Βιοµετρολογίας της Ιταλίας παρουσίασε το
µοντέλο της εισόδου των βιολογικών προϊόντων στα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και στα νοσοκοµεία στη περιοχή
της Emilia Romagna.
Τέλος, ο κ. Taner Baysal από το Τµήµα Τεχνολογίας
Το µέλλον της

Τροφίµων

του

Πανεπιστηµίου

Αιγαίου

της

Τουρκίας

Βιολογικής Γεωργίας:

µίλησε για βρώσιµες συσκευασίες, οι οποίες σε πολλές

«Καλές Πρακτικές από

περιπτώσεις

τον Ευρωπαϊκό χώρο
στον τοµέα των
Βιολογικών Προϊόντων»

µπορούν

να

συγκρατήσουν

µεγαλύτερα

ποσοστά βιταµινών και άλλων θρεπτικών συστατικών και
ο

κ.

Κουρέττας

βιοτεχνολογίας

από

του

τη

Σχολή

Βιοχηµείας

Πανεπιστηµίου

της

και

Θεσσαλίας

ανέλυσε τους τρόπους µε τους οποίους η κατανάλωση
φρούτων και λαχανικών συνδέεται µε µειωµένη εµφάνιση
πολλών µορφών καρκίνου.
Την

ηµερίδα

παρακολούθησαν

πάνω

από

70

συµµετέχοντες, οι οποίοι στο τέλος απηύθυναν ερωτήσεις
στους οµιλητές και αντάλλαξαν απόψεις.
F Η

εκδήλωση

Biogala

πραγµατοποιήθηκε

στις

19

Ιανουαρίου 2009 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία
στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια του Biogala παρατέθηκε
στους συµµετέχοντες ένα πλήρες δείπνο, το οποίο είχε
προετοιµαστεί αποκλειστικά από βιολογικά προϊόντα.
Στόχοι της εκδήλωσης ήταν τόσο η επίσηµη παρουσίαση
των

πλεονεκτηµάτων

των

ελληνικών

βιολογικών

προϊόντων και η ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών
Εκδήλωση

«Biogala»

χαρακτηριστικών

τους,

όσο

και

η

δηµιουργία

προϋποθέσεων ανάπτυξης συνεργασίας σε ένα ζεστό και
φιλικό

περιβάλλον.

Στους

συµµετέχοντες

δόθηκε

η

ευκαιρία να γνωριστούν µεταξύ τους και να ανταλλάξουν
απόψεις και προβληµατισµούς. Στο δείπνο συµµετείχαν
πάνω από 200 δηµοσιογράφοι, γνωστοί chef, εκπρόσωποι
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σηµαντικών

super

market,

παραγωγοί

βιολογικών

προϊόντων, οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου καθώς
και εκπρόσωποι φορέων.
Με αφορµή το δείπνο Biogala, το ∆ίκτυο Βιολογικών
Προϊόντων δηµιούργησε γέφυρες επικοινωνίας µεταξύ
παραγωγών, εταιρειών βιολογικών προϊόντων, µεγάλων
αλυσίδων super market και άλλων επιχειρηµατιών µε
στόχο τόσο τη δηµιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης
συνεργασιών όσο και τον σχεδιασµό ενεργειών για την
προώθηση του κλάδου. Τη βραδιά του Biogala έγιναν
συζητήσεις

και

διαπραγµατεύσεις

για

την

ένταξη

περισσότερων βιολογικών προϊόντων στα super market,
ενώ έχουν ήδη γίνει οι πρώτες επαφές από εκπροσώπους
µεγάλων

ξενοδοχειακών

µονάδων,

εστιατορίων

και

µονάδων εστίασης για τη δηµιουργία βιολογικών πιάτων
στον κατάλογο των µενού.
Εκδήλωση

«Biogala»

Όλοι

οι

παρευρισκόµενοι

είχαν

την

ευκαιρία

να

δοκιµάσουν συνολικά 15 πιάτα, τα οποία επιµελήθηκε η
γνωστή chef κα Ντίνα Νικολάου και ο κος Martin
Kirchgasser, σεφ του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία. Οι
δύο chef εκείνο το βράδυ µας απέδειξαν ότι τα βιολογικά
προϊόντα εκτός από παραδοσιακά και µεσογειακά πιάτα
µπορούν να συνθέσουν και ένα gourmet µενού.Το κάθε
πιάτο συνόδευαν κρασιά από διάφορες ποικιλίες και
περιοχές της Ελλάδας, η επιλογή των οποίων έγινε από τη
sommelier κα Μερόπη Παπαδοπούλου,
Την

εκδήλωση

χαιρέτησε

ο

Πρόεδρος

του

∆ικτύου

Βιολογικών Προϊόντων κος ∆ηµήτριος Συµεωνίδης, ο
οποίος

κάλεσε

όλους

τους

παρευρισκόµενους

να

αποτελέσουν τους πολλαπλασιαστές του µηνύµατος, ότι η
βιολογική γεωργία είναι η απάντηση στα διατροφικά
αδιέξοδα που αντιµετωπίζει ο σύγχρονος καταναλωτής.
Τέλος, ο πρόεδρος του ∆ικτύου ευχαρίστησε το Υπουργείο
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, υπό την αιγίδα του
οποίου τέλεσε η εκδήλωση και την Helexpo µε την έκθεση
Biologica, η οποία ήταν ο κεντρικός υποστηρικτής της
βραδιάς, καθώς και τις εταιρείες Βίοτος, Κουρέλλας,
Μελίνο, Thinkgreen, Trofino και Vivartia για την ευγενική
χορηγία των προϊόντων.
Τη

βραδιά τίµησε µε τη παρουσία του ο Υφυπουργός

Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

Τροφίµων

κος

Μιχάλης

Παπαδόπουλος, ο οποίος συνεχάρη θερµά το ∆ίκτυο
Βιολογικών Προϊόντων για τη διοργάνωση και τόνισε τη
µεγάλη προοπτική του κλάδου, όπως επίσης και την
ευεργετική επίπτωση των βιολογικών αγαθών στην υγεία,
Εκδήλωση

στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

«Biogala»
Ο διευθυντής περιοδικών εκδόσεων της Καθηµερινής κος
Σωκράτης Τσιχλιάς µίλησε για τους µύθους και τις
αλήθειες των βιολογικών προϊόντων ξεδιαλύνοντας το
τοπίο, ενώ ο κος Γιάννης Παπακωνσταντίνου, Γενικός
∆ιευθυντής της Helexpo παρουσίασε τη Biologica 2009.
Τέλος τον λόγο πήρε η chef κα Ντίνα Νικολάου, η οποία
κάλεσε όλους τους επαγγελµατίες να σταθούν δίπλα στη
προσπάθεια των ανθρώπων που παράγουν τα βιολογικά
προϊόντα,

να

τους

δώσουν

την

ευκαιρία

να

παρουσιαστούν και να πάρουν τη θέση που τους αξίζει,
ενώ η sommelier κα Μερόπη Παπαδοπούλου κατά τη
διάρκεια της οµιλίας της επισήµανε ότι στόχος όλων όσων
εµπλέκονται στην ιστορία της βιολογικής αµπελουργίας
και παραγωγής πρέπει να είναι η εξαιρετικής ποιότητας
πρώτη ύλη και το εξαιρετικής ποιότητας τελικό προϊόν,
τονίζοντας ότι τόσο η ελληνική όσο και η διεθνή εµπειρία
έχουν αποδείξει ότι αυτό είναι εφικτό.
Η πρωτοβουλία αυτή του ∆ικτύου για τη διοργάνωση
ενός τέτοιου επαγγελµατικού δείπνου αποτελεί µέρος µιας
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συνολικότερης

προσπάθειας

για

την

προώθηση

του

κλάδου και την ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού.
Εκδήλωση

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που

«Biogala»

διοργανώνεται µια τέτοιου είδους εκδήλωση στον κλάδο
των βιολογικών.

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Expopartenariat Ελλάδα - Π.Γ.∆.Μ.
Ενεργώντας µε στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, την ενίσχυση της
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τη µεταφορά τεχνογνωσίας, το
∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο Πράξη διοργάνωσαν
εκδήλωση επιχειρηµατικών συναντήσεων µεταξύ εταιρειών από την Ελλάδα και τη
Π.Γ.∆.Μ. µε σκοπό την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας στον κλάδο των
βιολογικών προϊόντων. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2008, στο
συνεδριακό κέντρο Ν. Γερµανός της ∆ΕΘ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διερευνήθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης εµπορικών
επαφών. Οι εταιρείες από την Π.Γ.∆.Μ. παράγουν βιολογικά προϊόντα µε κύρια
κατεύθυνση το κρασί, το µέλι, τα αρωµατικά φυτά καθώς και γαλακτοκοµικά και
οπωροκηπευτικά σε µικρότερο βαθµό. ∆ιαπιστώθηκε ότι, παρά το µικρό µέγεθος των
εταιρειών, η αγορά είναι σε ανάπτυξη και υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες συνεργασίας
µε τη χώρα µας τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και σε επίπεδο πρώτων υλών. Στην
εκδήλωση συµµετείχαν 12 εταιρείες βιολογικών προϊόντων από τη γείτονα χώρα και 25
ελληνικές. Επίσης οι δύο φορείς υποστήριξαν τα µέλη του ∆ικτύου σε θέµατα
διερµηνείας.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

Εκθέσεις
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και αυτό το έτος, το ∆ίκτυο παρουσιάστηκε στις σηµαντικότερες
ελληνικές εκθέσεις του κλάδου. Στόχος αυτής της παρουσίας είναι τόσο η ενηµέρωση
των καταναλωτών και η στήριξη και προώθηση του κλάδου, όσο και η προβολή των
µελών του. Μέσω του περιπτέρου του ∆ικτύου τα µέλη του έχουν τη δυνατότητα να
διαθέτουν έντυπο υλικό της εταιρίας τους καθώς και να προβάλλουν τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες τους.

Συγκεκριµένα συµµετείχε στις εξής εκθέσεις:

F

Το

Νοέµβριο

2008

το

∆ίκτυο

συµµετείχε

για

τρίτη

συνεχόµενη χρονιά στην έκθεση «Eco Festival» την οποία
διοργάνωσε η ∆ΗΩ στην Αθήνα. Πρόκειται για µια από τις
«Eco Festival»

σηµαντικότερες εκθέσεις του κλάδου στην Ελλάδα. Το
∆ίκτυο έλαβε µέρος σε κοινό χώρο µε τη Helexpo, όπου
παρουσίασαν την έκθεση Biologica 2009 και τις δράσεις
τους σε αυτή.

F

Τον Μάρτιο του 2009 έλαβε µέρος στην δεύτερη Biologica,
η οποία πραγµατοποιήθηκε παράλληλα µε τις εκθέσεις
Detrop και Oinos που διοργάνωσε η Helexpo στη ∆ΕΘ. Η
Biologica αποτελεί την υλοποίηση µιας πρότασης του
∆ικτύου, την οποία έθεσε πριν από δύο χρόνια στη Helexpo.
Η πρόταση αυτή ήταν αποτέλεσµα της ανάγκης για την
ύπαρξη µιας έκθεσης βιολογικών προϊόντων, από έναν
ανεξάρτητο εκθεσιακό φορέα, η οποία θα ενίσχυε τον κλάδο

«Biologica 2009»

και θα προέβλεπε στην καλύτερη και αποτελεσµατικότερη
προβολή και προώθηση των ελληνικών εταιριών. Το ∆ίκτυο
ως

κύριος

συνεργαζόµενος

φορέας

της

Helexpo

ανέλαβε τη διοργάνωση της οµαδικής συµµετοχής των
µελών του εξασφαλίζοντάς τους καλύτερους οικονοµικούς
όρους. Έτσι σε ένα κοινά διαµορφωµένο χώρο 335 τµ
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συµµετείχαν 22 εταιρείες – µέλη του ∆ικτύου. Επίσης µέσω
του περιπτέρου του ∆ικτύου οι εταιρείες µέλη του, εκθέτανε
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Επιπλέον, το ∆ίκτυο σε

«Biologica 2009»

συνεργασία µε το ∆ίκτυο Πράξη και τη Helexpo στα πλαίσια
της

Biologica

πραγµατοποίησαν

ηµερίδα,

στην

οποία

συµµετείχαν ειδικοί αναλυτές από την Ελλάδα και το
εξωτερικό.

Ηµερίδες
Το ∆ίκτυο ανταποκρίθηκε θετικά σε όλες τις προσκλήσεις που του έγιναν για την
ενεργή

συµµετοχή

του

σε

ηµερίδες

και

σεµινάρια.

Συγκεκριµένα

το

∆ίκτυο

εκπροσωπήθηκε στις εξής εκδηλώσεις:

8 Σεπτεµβρίου 2008

F Συνέδριο µε τίτλο: «4ο Business Forum ∆.Ε.Θ. ECO2
FORUM

(Επιχειρήσεις

&

Περιβάλλον)»,

το

οποίο

διοργανώθηκε από την HELEXPO. Στο συνέδριο το ∆ίκτυο
παρουσίασε την εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας στην
Ελλάδα

και

την

Ευρώπη

καθώς

και

τις

προοπτικές

ανάπτυξής της στο µέλλον.

F Ηµερίδα µε τίτλο: «Πράσινη ανάπτυξη και οι δυνατότητες
12 Νοεµβρίου 2008

του προγράµµατος Πίνδος», η οποία διοργανώθηκε από το
δηµοσιογραφικό συγκρότηµα Μακεδονία στα Γρεβενά.
Στην ηµερίδα το ∆ίκτυο παρουσίασε τις προοπτικές της
βιολογικής γεωργίας στο νοµό Γρεβενών.
F Ηµερίδα µε τίτλο: «∆ιατροφή του Μέλλοντος: Φύση ή
Επιστήµη;», η οποία διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο

6 ∆εκεµβρίου 2008

Σύλλογο ∆ιαιτολόγων – ∆ιατροφολόγων στη Θεσσαλονίκη.
Στην ηµερίδα το ∆ίκτυο παρουσίασε τα οφέλη των
βιολογικών προϊόντων και την προστιθέµενη διατροφική
τους αξία.
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F Ενηµερωτική

επίσκεψη

σε

δηµόσιο

ΙΕΚ

στο

τµήµα

Επαγγελµατικής Μαγειρικής, όπου παρουσιάστηκαν τα
βιολογικά προϊόντα και τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν

15 Ιανουαρίου 2009

να συνθέσουν εκτός από τα παραδοσιακά πιάτα και ένα
gourmet µενού.
F ∆ιεθνές συνέδριο µε τίτλο: «Agrofood Conference», το
οποίο έλαβε χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο "Ιωάννης
6-7 Μαρτίου 2009

Βελλίδης" και διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κατά τη διάρκεια των
Οίνος.

Εκπρόσωποι

Οργανωτική

εκθέσεων Detrop, Biologica και
του

Επιτροπή

∆ικτύου
του

συµµετείχαν

Συνεδρίου,

στην

µέλη

του

∆ιοικητικού Συµβουλίου συµµετείχαν µε οµιλίες ενώ µέλη
του ∆ικτύου συµµετείχαν ως συντονιστές και παρατηρητές
του συνεδρίου.
24 Μαΐου 2009

F Ηµερίδα µε τίτλο: «Προώθηση του θεσµού των Cluster
στις υπηρεσίες αισθητικής», η οποία πραγµατοποιήθηκε
στην Αθήνα από την Οµοσπονδία Αισθητικών. Στην
ηµερίδα το ∆ίκτυο παρουσίασε την πορεία του, τους
στόχους, τις ωφέλειες των µελών του καθώς και τους
τρόπους µε τους οποίους µπορεί να βοηθήσει τα µέλη του
στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Προς τα µέλη
Βασικό µέληµα του ∆ικτύου αποτελεί η συνεχής, έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση
των µελών του σχετικά µε τις τάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς, η ανεύρεση νέων
προϊόντων, τεχνολογιών και εµπορικών συνεργασιών. Στα πλαίσια αυτά το ∆ίκτυο
αποστέλλει µελέτες και εγκυκλίους, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως «εργαλείο
αναζήτησης» λύσεων για ζητήµατα που αφορούν τις ανάγκες των µελών. Επίσης το
∆ίκτυο

πραγµατοποιεί

οµάδες

εργασίας

µέσω

των

οποίων

ερευνούνται

τα

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα µέλη του και αναλύονται προτάσεις προς
υλοποίηση.
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Συγκεκριµένα το ∆ίκτυο:

F

έχει αποστείλει 10 εγκυκλίους, που κάλυπταν θέµατα που αφορούν αλλαγές στη
νοµοθεσία και διοργανώσεις επιχειρηµατικών αποστολών και συναντήσεων.

F

έχει αποστείλει 47 ενηµερώσεις, για ηµερίδες και σεµινάρια, καθώς και για
χρηµατοδοτικά προγράµµατα και επιχειρηµατικές συνεργασίες.

F

έχει πραγµατοποιήσει δύο οµάδες εργασίας µε σκοπό την ανάλυση θεµάτων και
την επίλυση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα µέλη του.

Επιπλέον, µε τη συµβολή του ∆ικτύου, το οποίο λειτούργησε ως «εργαλείο ανεύρεσης»
επιχειρηµατικών συνεργασιών για τα µέλη του, υπογράφηκαν αρκετές εµπορικές
συµφωνίες, ενώ πολλές βρίσκονται σε διαδικασία συζητήσεων.

Προς τρίτους
Το ∆ίκτυο αποτελεί ένα φορέα, στόχος του οποίου είναι η γενικότερη προώθηση του
κλάδου. Στα πλαίσια αυτά ενηµερώνει εταιρείες, παραγωγούς αλλά και καταναλωτές
που απευθύνονται σε αυτό για πληροφορίες σχετικά µε τον κλάδο και τα βιολογικά.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στα πλαίσια του προγράµµατος Interreg III µε τίτλο: «Προώθηση της διασυνοριακής
συνεργασίας στον τοµέα της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας», το ∆ίκτυο
εξέδωσε µελέτη για τον κλάδο των βιολογικών προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή
Ελλάδα -Π.Γ.∆.Μ.. Η µελέτη έχει τίτλο «Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης στον
κλάδο της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και ανάπτυξη παροχής υπηρεσιών
στις επιχειρήσεις του κλάδου».
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Επιπλέον ίδρυσε δικτυακό τόπο όπου περιλαµβάνονται µελέτες και στοιχεία για τον
κλάδο από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και δηµιούργησε βάση δεδοµένων όλων
των εµπλεκόµενων στη βιολογική γεωργία.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια του έτους πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε τους αρµόδιους φορείς
για την ανεύρεση λύσεων σχετικά µε τα προβλήµατα και τα επίκαιρα ζητήµατα που
αφορούν τον κλάδο.

F

Η διοίκηση του ∆ικτύου συναντήθηκε µε εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΟΠΕΓΕΠ, όπου
συζητήθηκαν

προβλήµατα

που

αφορούν

στη

νοµοθεσία

που

διέπει

τις

πιστοποιήσεις των βιολογικών προϊόντων καθώς και τις επιδοτήσεις που δίνονται
στους παραγωγούς.

F

Έκανε συναντήσεις µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και τον
οργανισµό

ΟΓΕΕΚΑ

∆ΗΜΗΤΡΑ,

µε

στόχο

την

περαιτέρω

αναβάθµιση

των

προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

F

Εκπρόσωποι

του

∆ικτύου

συναντήθηκαν

µε

τον

πρόεδρο

του

σωµατίου

Κυλικιαρχών του νοµού Θεσσαλονίκης και συζήτησαν το ενδεχόµενο της ένταξης
των βιολογικών προϊόντων στα κυλικεία της Θεσσαλονίκης και τα προβλήµατα
που παρουσιάζονται από αυτή την ενέργεια.

F

Επιπλέον, είχε διαρκή συνεργασία µε όλους τους αρµόδιους φορείς για την
προώθηση του κλάδου και την ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού για την αξία
των βιολογικών προϊόντων.
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Κατά τη χρονική περίοδο Ιούνιο 2008 – Ιούνιο 2009 στην οικογένεια του ∆ικτύου
Βιολογικών Προϊόντων προστέθηκαν 10 νέα µέλη, τα οποία αναφέρονται παρακάτω
κατά ηµερολογιακή σειρά.

F

Beauty Life

F

Green Bay

F

Βιογεύσεις

F

Βίοτος

F

Κτήµα Χατζηβαρύτη

F

Κτήµα Μπαµπατζιµόπουλου

F

Μανδραγόρας

F

Βιοζήν

F

∆ια Βίου

F

Plantafresh

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Για τη χρονική περίοδο Ιούνιο 2008 - Ιούνιο 2009, οι δράσεις και οι θέσεις του ∆ικτύου
Βιολογικών Προϊόντων καλύφθηκαν από τον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο ηλεκτρονικό και
έντυπο τύπο.
Συγκεκριµένα, για τις εκδηλώσεις ενηµερωτικού χαρακτήρα που υλοποίησε το ∆ίκτυο,
καθώς και για τη συµµετοχή του ∆ικτύου σε εκθέσεις του κλάδου των βιολογικών η
δηµοσιοποίηση του έργου του είναι η εξής:

∆ηµοσιεύσεις στον έντυπο τύπο

108

∆ηµοσιεύσεις στον ηλεκτρονικό τύπο

42

Άρθρα

5

Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές
συνεντεύξεις

6
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