ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ
∆ΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2007 – 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

∆ΡΑΣΕΩΝ

Το 2007 υπήρξε ένα πολύ δηµιουργικό έτος για το ∆ίκτυο Βιολογικών
Προϊόντων, καθώς έχοντας ως κατευθυντήριες γραµµές τους στρατηγικούς
του στόχους για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη του κλάδου, υλοποίησε
στο σύνολό του το πρόγραµµα δράσεων που είχε σχεδιάσει.
Η ενηµέρωση των καταναλωτών για τα πλεονεκτήµατα των βιολογικών
προϊόντων, η προβολή και προώθηση των µελών του αλλά και η
ενηµέρωση των εµπλεκοµένων στην αλυσίδα παραγωγής για θέµατα
σχετικά µε τον κλάδο βρήκαν ιδιαίτερη ανταπόκριση στους συµµετέχοντες.
Η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου και η επίλυση των προβληµάτων που
αντιµετωπίζει

τόσο

ο

πρωτογενής

όσο

και

ο

δευτερογενής

τοµέας

παραµένει βασικό µέληµα του ∆ικτύου και προσδιοριστικός παράγοντας για
τον σχεδιασµό των δράσεων του.
Συγκεκριµένα το ∆ίκτυο δραστηριοποιήθηκε στους εξής τοµείς :

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ – ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ
Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του κλάδου των βιολογικών
προϊόντων είναι τόσο η σωστή ενηµέρωση των καταναλωτών για τα
πλεονεκτήµατα και τα οφέλη των βιολογικών προϊόντων, όσο και η
ενηµέρωση παραγωγών και επιχειρήσεων για την αποτελεσµατικότερη
προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους.
Με βάση αυτό το πλαίσιο το ∆ίκτυο διοργάνωσε ενηµερωτικές εκδηλώσεις
και ηµερίδες:
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7 ∆εκεµβρίου 2007
«1η Βιολογική Γιορτή»
Το ∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων διοργάνωσε στο περίπτερο 10 της ∆ΕΘ
εκδήλωση µε τίτλο «1η Βιολογική Γιορτή» µε κεντρικό υποστηρικτή τη
Helexpo. Η εκδήλωση, η οποία κινήθηκε σε χριστουγεννιάτικο και γιορτινό
κλίµα είχε στόχο τόσο την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών απέναντι
στις καθηµερινές διατροφικές τους συνήθειες και στο περιβάλλον, όσο και
την προβολή και προώθηση των µελών του ∆ικτύου. Η Βιολογική Γιορτή
κατάφερε να προσελκύσει πάνω από 1.700 µαθητές από 16 σχολεία της
Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας ενώ οι καταναλωτές ξεπέρασαν τους
900.

Από

το

πρωί

(09:00π.µ.)

µέχρι

το

µεσηµέρι

έγιναν

ειδικές

οπτικοακουστικές παρουσιάσεις στους µαθητές για τη σηµασία και τα
πλεονεκτήµατα των βιολογικών προϊόντων τόσο στην καθηµερινή µας
διατροφή όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος, την διαδικασία
παραγωγής, τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζουµε τα πιστοποιηµένα
βιολογικά προϊόντα και τη διαφορετικότητά τους από τα συµβατικά. Την
ενηµέρωση προετοίµασαν φοιτητές του τµήµατος ∆ιοίκησης Γεωργικών
Εκµεταλλεύσεων του ΤΕΙΘ. Στη συνέχεια προσφέρθηκε στους µαθητές
πρωινό, το οποίο ετοιµάστηκε µε βιολογικά προϊόντα από τη Λέσχη
Αρχιµαγείρων Βορείου Ελλάδος. Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να
περιηγηθούν

στο

χώρο

της

εκδήλωσης

όπου

είχαν

κατασκευαστεί

περίπτερα για τα µέλη του ∆ικτύου. Στα περίπτερα παραγωγοί αλλά και
εταιρείες - µεταποιητές, διακινητές, πιστοποιητικοί οργανισµοί, σχολές
εκπαίδευσης

-

προέβαλλαν

τα

προϊόντα

και

τις

υπηρεσίες

τους

ενηµερώνοντας τους επισκέπτες για τα βιολογικά προϊόντα συζητώντας
µαζί τους και λύνοντας κάθε απορία τους.
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Από το µεσηµέρι µέχρι και τη λήξη της εκδήλωσης (22:00µ.µ.) ξεκίνησε η
λειτουργία του εστιατορίου Biokerasma µε την υποστήριξη του ΟΠΕ και η
επίδειξη µαγειρικής από σεφ της Λέσχης Αρχιµαγείρων Βορείου Ελλάδος, οι
οποίοι προετοίµασαν ένα πλήρες µενού απαρτισµένο αποκλειστικά µε
βιολογικά προϊόντα, τα οποία ήταν προσφορά των µελών του ∆ικτύου. Οι
σεφ κατά τη διάρκεια της επίδειξης έδειχναν στους επισκέπτες νέες
συνταγές µαγειρικής, ενώ παράλληλα προσέφεραν ένα ευχάριστο θέαµα.
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν όλα τα πιάτα και να
γευτούν βιολογικούς χυµούς, ούζο και κρασιά που συνόδευαν το µενού. Το
απόγευµα έγιναν ειδικές παρουσιάσεις και στους καταναλωτές για την
προστιθέµενη διατροφική αξία των βιολογικών προϊόντων και ακολούθησε
ανοιχτή συζήτηση.

Η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε την έναρξη της

συνεργασίας του ∆ικτύου Βιολογικών Προϊόντων µε την Helexpo, καθώς
στα πλαίσιά της ανακοινώθηκε η πρώτη µεγάλη έκθεση βιολογικών
προϊόντων

Biologica,

στην

οποία

το

∆ίκτυο

θα

ανέλαβε

να

πραγµατοποιήσει τις παράλληλες δράσεις της έκθεσης.

29 Μαΐου 2008
«Επιχειρείτε Βιολογικά»
Χρηµατοδότηση µέσω Εθνικών Πόρων
Ηµερίδα
Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της 1ης έκθεσης Biologica και
είχε στόχο την ενηµέρωση παραγωγών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων για
τις προοπτικές της οικονοµικής ενίσχυσης και της περαιτέρω ανάπτυξής
τους µέσω των εθνικών χρηµατοδοτήσεων. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο
Πρόεδρος του ∆ικτύου Βιολογικών Προϊόντων κ. ∆. Συµεωνίδης και ο κ.
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Θωµόπουλος, Πρόεδρος της Helexpo, ενώ συµµετείχαν ως οµιλητές ο κ. Κ.
Κιλτίδης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ο κ. ∆.
Μαυρουδής,
Μακεδονίας

Προϊστάµενος
-

Θράκης,

ο

∆ιεύθυνσης
κ.

∆.

Οικονοµίας

Πλουµιστός,

Ε.Υ.

του

Υπουργείου

Στρατηγικής

και

Σχεδιασµού Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών, ο κ.

Ε. ∆ιβάρης, Αν. ∆/ντης, Τµήµα Προγραµµάτων

Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Ελλάδα), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης και ο κ. Τ. Καραµίχας, Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Στα πλαίσια της ηµερίδας ο κ. Κιλτίδης κήρυξε τα εγκαίνια της έκθεσης και
εξέφρασε την αισιοδοξία του για ο µέλλον του κλάδου.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε ότι στη ∆’ Προγραµµατική
Περίοδο 2007 – 2013 προβλέπονται 600 εκατ. ευρώ για υλοποίηση
φιλοπεριβαλλοντικών προγραµµάτων, τα οποία θα είναι εκµεταλλεύσιµα
από τους βιοκαλλιεργητές, ενώ σηµειώθηκε ότι το νοµοθετικό πλαίσιο που
διέπει τη βιοκαλλιέργεια σύντοµα θα συµπληρωθεί µε νέες διατάξεις.
Επίσης τονίστηκε ότι το νέο πρόγραµµα επιδότησης από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για τη βιολογική γεωργία αναµένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο
του 2008 µετά τις αναγκαίες τροποποιήσεις.
Την ηµερίδα παρακολούθησαν 97 άτοµα, ενώ καλύφθηκε µε δηµοσιεύµατα
από τον τοπικό τύπο και παρουσιάσεις στην τηλεόραση.

Σεµινάρια
Στα πλαίσια της έκθεσης Biologica 2008 το ∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων
σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδος και
τη Helexpo διοργάνωσαν τέσσερα σεµινάρια υπό µορφή εργαστηρίου, τα
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οποία πραγµατοποιήθηκαν στο περίπτερο 9 του ∆ικτύου. Η απήχηση που
είχαν στους επισκέπτες στης έκθεσης, εµπορικούς και µη, ήταν αρκετά
ικανοποιητική, καθώς ο αριθµός των συµµετεχόντων για κάθε σεµινάριο
έφτασε περίπου τα 40 άτοµα.

30 Μαΐου 2008
«Η Παραγωγή των Βιολογικών Προϊόντων»
Η εκδήλωση είχε σκοπό να εντοπίσει και να αναλύσει τα προβλήµατα που
προκύπτουν κατά την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων, να υποδείξει
τους φορείς στους οποίους θα µπορούν απευθύνονται οι παραγωγοί για την
επίλυσή τους, να παρουσιάσει τα προγράµµατα κατάρτισης και εκπαίδευσης
των παραγωγών και τρόπους επίλυσης καίριων ζητηµάτων του κλάδου.
Οι οµιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Γ. Θεοδωρακέλης, Οικονοµικός
Επόπτης, ∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων, η κα. Π. Ράλλη, ∆ιευθύνουσα
Σύµβουλος,

ΟΓΕΕΚΑ

–

∆ήµητρα,

ο

κ.

∆.

Μπριντζίκης,

Πρόεδρος,

Πανελλήνιος Σύνδεσµος Μεταποιητών και Εµπόρων Βιολογικών Προϊόντων.

«Πιστοποίηση και Επιθεωρήσεις Βιολογικών Προϊόντων»
Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην ενηµέρωση των παραγωγών για τις
αλλαγές

στους

κανονισµούς,

καθώς

και

στα

προβλήµατα

που

αντιµετωπίζουν οι παραγωγοί κατά τη διάρκεια των πιστοποιήσεων και των
επιθεωρήσεων. Οι οµιλητές της εκδήλωσης ήταν η κα.

∆. Μισαηλίδου,

Τµήµα Πιστοποίησης, Agrocert, ο κ. Γ. Καραντινός, Πρόεδρος, Οµοσπονδία
Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας, ο κ. Α. Καράµπελας, Καθηγητής ΑΕΙ,
Πανεπιστήµιο Πατρών.
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31 Μαΐου 2008
«Τα Βιολογικά Προϊόντα στη ∆ιατροφή µας»
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη της σηµασίας των βιολογικών
προϊόντων, η προστιθέµενη διατροφική τους αξία, καθώς και ο ιδιαίτερος
ρόλος που µπορούν να παίξουν στην καθηµερινή µας διατροφή και στην
αειφόρο

ανάπτυξη.

Οµιλητές

ήταν

ο

κ.

∆.

Γρηγοράκης,

Κλινικός

∆ιαιτολόγος – ∆ιατροφολόγος, η κα. Τ. Κυριακίδου, Πρόεδρος, Ελληνική
Καταναλωτική Οργάνωση και ο κ. Φ. Καραφουλίδης, Αντιπρόεδρος,
Οµοσπονδία Αρχιµαγείρων Ελλάδας.

«Αναζητώντας Αγορές για τα Βιολογικά Προϊόντα»
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να παρουσιάσει τις απαιτήσεις αγοραστών και
καταναλωτών, τις νέες τάσεις στην ελληνική και διεθνή αγορά καθώς
επίσης και να αναλύσει τους τρόπους και τις µεθόδους µε τις οποίες θα
µπορέσουν οι επιχειρήσεις και οι παραγωγοί να προωθήσουν τα βιολογικά
προϊόντα στις αγορές. Οι οµιλητές που συµµετείχαν στην εκδήλωση ήταν ο
κ. Π. Λαζίδης, Υπεύθυνος Αγορών, Μασούτης ΑΕ, ο κ. Κ. Παπαδόπουλος,
∆ιευθύνων Σύµβουλος, ΒΙΟΑΓΡΟΣ ΑΕ και ο κ. Π. ∆ασόπουλος, ∆ιευθύνων
Σύµβουλος, Daso Advanced Business Solutions.
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∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Κύριο µέληµα του ∆ικτύου αποτελεί η ανάπτυξη της εξωστρέφειας των
ελληνικών εταιρειών του κλάδου των βιολογικών, η διεθνής προβολή της
δυναµικής τους καθώς και η ανάπτυξη εµπορικών συνεργασιών και
µεταφοράς τεχνογνωσίας.
Ενεργώντας µε βάση αυτό το σκοπό το ∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων σε
συνεργασία µε το ∆ίκτυο Πράξη και τη Helexpo στις 29–30 Μαΐου στα
πλαίσια

της

έκθεσης

Biologica

διοργάνωσαν

εκδήλωση

επιχειρηµατικών συναντήσεων, Expopartenariat. Οι επιχειρηµατικές
συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ εταιριών της Ελλάδας και του
εξωτερικού Σουηδία, Γερµανία, Σερβία, Κύπρο, Ιταλία και άγγιξαν τις 182.
Σύµφωνα

µε

τις

συµµετέχουσες

εταιρίες

ήταν

µια

ευκαιρία

να

παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε αγοραστές του εξωτερικού και να
µπορέσουν να προχωρήσουν σε σύναψη συµφωνιών.
Στην έκθεση Biofach, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 21–24 Φεβρουαρίου
στη Νυρεµβέργη, το ∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων σε συνεργασία µε το
∆ίκτυο Πράξη διοργάνωσαν επιχειρηµατικές συναντήσεις µεταξύ των µελών
του ∆ικτύου, που συµµετείχαν στην έκθεση είτε ως εκθέτες είτε ως
εµπορικοί επισκέπτες, και ξένων εταιρειών. Επιπλέον, το ∆ίκτυο έκανε
επιχειρηµατικές συναντήσεις λειτουργώντας ως εκπρόσωπος µελών που
δεν µπόρεσαν να παρευρεθούν στην έκθεση. Επίσης οι δύο φορείς
υποστήριξαν τα µέλη του ∆ικτύου σε θέµατα διερµηνείας και λειτούργησαν
ως

«εργαλεία

αναζήτησης»

συγκεκριµένων

εταιριών,

επιθυµούσαν να κάνουν συναντήσεις τα µέλη του ∆ικτύου.
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µε

τις

οποίες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
Το ∆ίκτυο στη προσπάθειά του να στηρίξει τον κλάδο και να προωθήσει τα
µέλη του έδωσε το παρών για ακόµα µία χρονιά στις σηµαντικότερες
εκθέσεις του κλάδου.
Το ∆ίκτυο συµµετείχε στις εξής εκθέσεις:

F

Το Νοέµβριο 2007 έλαβε µέρος στην έκθεση Βιοτέρψη, η οποία
πραγµατοποιήθηκε στην αποθήκη Γ’ στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης από
τον οργανισµό «Τέρψη – ποιότητα ζωής». Στη Βιοτέρψη συµµετείχαν
εταιρείες της Βορείου Ελλάδος.

F

Το Νοέµβριο 2007 το ∆ίκτυο συµµετείχε για ακόµα µία χρονιά στην
έκθεση «Eco Festival» την οποία διοργάνωσε η ∆ΗΩ στην Αθήνα.
Πρόκειται για µια από τις σηµαντικότερες εκθέσεις του κλάδου στην
Ελλάδα, στην οποία το ∆ίκτυο οργάνωσε την οµαδική συµµετοχή των
µελών του, δίνοντας στα µέλη του δυνατότητα έκπτωσης της τάξεως
του 35% στη συµµετοχή τους. Σε έναν κοινά διαµορφωµένο χώρο
συµµετείχαν 9 εταιρίες του ∆ικτύου καταλαµβάνοντας 150 τ.µ

F

Το Φεβρουάριο 2007 στην έκθεση Biofach στη Νυρεµβέργη. Η
συµµετοχή

αυτή υπήρξε καρπός της συνεργασίας του ∆ικτύου

Πράξη (HELP FORWARD) και του ∆ικτύου Βιολογικών Προϊόντων µε
στόχο την ενεργή συµβολή τους τόσο στην αποτελεσµατικότερη
προώθηση των ελληνικών εταιρειών και των υπηρεσιών τους στο
εξωτερικό

όσο

και

ανταγωνιστικότητας.

στην

ενίσχυση

της

εξωστρέφειας

και

της

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης το ∆ίκτυο Πράξη

και το ∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων επικεντρώθηκαν µεταξύ άλλων
και στην προώθηση των δράσεων που θα υλοποιούσαν στα πλαίσια
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της πρώτης µεγάλης έκθεσης βιολογικών προϊόντων Biologica, όπου
τα δύο ∆ίκτυα ανέλαβαν την πραγµατοποίηση του expopartenariat της
έκθεσης. Η συµµετοχή των δύο ∆ικτύων πραγµατοποιήθηκε στα
πλαίσια της εθνικής συµµετοχής που διοργάνωσε ο ΟΠΕ.

F

Το Μάιο 2008 έλαβε µέρος στην πρώτη Biologica, την οποία
διοργάνωσε η Helexpo στη ∆ΕΘ. Η Biologica αποτελεί την υλοποίηση
µιας πρότασης του ∆ικτύου, την οποία έθεσε πριν από ένα χρόνο 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 και θα προέβλεπε
στην καλύτερη και αποτελεσµατικότερη προβολή και προώθηση των
ελληνικών εταιριών. Το ∆ίκτυο ως κύριος συνεργαζόµενος φορέας
της διοργάνωσης ανέλαβε την οργάνωση της οµαδικής συµµετοχής
των µελών του εξασφαλίζοντάς τους καλύτερους οικονοµικούς όρους
και σε συνεργασία µε τη Helexpo πραγµατοποίησε µια ηµερίδα και
τέσσερα σεµινάρια, ενώ σε συνεργασία µε τη Helexpo και το ∆ίκτυο
Πράξη ανέλαβε τη διοργάνωση της εκδήλωσης των προκαθορισµένων
επιχειρηµατικών συναντήσεων.

Κατά τη διάρκεια των εκθέσεων το ∆ίκτυο προωθεί τα µέλη του σε εκθέτες
και επισκέπτες και ενηµερώνει για τις δράσεις του. Μέσω του περιπτέρου
του ∆ικτύου τα µέλη του είχαν τη δυνατότητα να διαθέτουν έντυπο υλικό
της εταιρίας τους καθώς και να προβάλλουν τα προϊόντα τους.
Το ∆ίκτυο ανταποκρίθηκε θετικά σε όλες τις προσκλήσεις που του έγιναν
για την ενεργή συµµετοχή του σε ηµερίδες και σεµινάρια. Συγκεκριµένα η
κα Μ. Συµεωνίδου εκπροσώπησε το ∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων στις
εξής εκδηλώσεις:
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F Στο

5ο

σεµινάριο

ISOPTT

µε

θέµα:

«∆ικτύωση

(Clustering)

επιχειρήσεων ως µέσο για συνεργασία και από κοινού ανάπτυξη», το
οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 17.07.2007 στην Αθήνα από το ∆ίκτυο
Πράξη. Στο σεµινάριο το ∆ίκτυο παρουσίασε τον τρόπο ανάπτυξης των
∆ικτύων, τα πλεονεκτήµατα και τα οφέλη συµµετοχής των εταιριών σε
ένα τέτοιο φορέα.

F

Ηµερίδα µε θέµα: «Η βιολογική παραγωγή στη περιφέρεια ∆υτικής
Μακεδονίας», η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 04.09.2007 στη Κοζάνη
από

το

Κέντρο

∆ιαβαλκανικής

Συνεργασίας

και

το

Γεωτεχνικό

Επιµελητήριο ∆υτ. Μακεδονίας. Στην εκδήλωση εκπρόσωπος του
∆ικτύου παρουσίασε στους συµµετέχοντες τα βήµατα, τα οποία θα
πρέπει να ακολουθήσουν για την οµαλή και αποτελεσµατική δικτύωση
των επιχειρήσεων µε στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους.

F

Συνέδριο

µε

θέµα:

«Κοινή

Αγροτική

Πολιτική»,

το

οποίο

πραγµατοποιήθηκε στις 06–07.02.2008 στα πλαίσια της έκθεσης
Agrotica 2008 από την Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή, το ∆ίκτυο
συµµετείχε στην οργανωτική επιτροπή και στη σύνταξη της αναφοράς
των αποτελεσµάτων της εκδήλωσης, ενώ παράλληλα κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου έθεσε ερωτήσεις και απόψεις για προβλήµατα του
κλάδου.

F

Ηµερίδα µε θέµα: «Προώθηση του θεσµού των Clusters (∆ίκτυα
Επιχειρήσεων)», η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 04.05.2008 στην
Αθήνα

και

διοργανώθηκε

από

το

Κέντρο

Επιχειρηµατικής

και

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.) Αττικής σε συνεργασία µε το
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών και το πρόγραµµα Effort. Στην
εκδήλωση το ∆ίκτυο παρουσίασε τη σύσταση του φορέα, τις δράσεις
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και τους στόχους του, ενώ έθεσε προβληµατισµούς και ανέδειξε
επίκαιρα θέµατα του κλάδου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Το ∆ίκτυο παρέχει ολοκληρωµένη συνεχή και έγκυρη ενηµέρωση προς τα
µέλη του σχετικά µε την επικαιρότητα, τις τάσεις και τις εξελίξεις της
αγοράς, τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνής, αποστέλλοντας µελέτες
και εγκυκλίους, ενώ παράλληλα λειτούργησε ως «εργαλείο αναζήτησης»
λύσεων για ζητήµατα που αφορούν τις ανάγκες των µελών. Η ανεύρεση
νέων προϊόντων, τεχνολογιών και εµπορικών συνεργασιών αποτελεί βασική
υπηρεσία του ∆ικτύου, όπως και η πληροφόρηση για αλλαγές στους
κανονισµούς και στις νοµοθεσίες που αφορούν τον κλάδο των βιολογικών
προϊόντων.
Συγκεκριµένα το ∆ίκτυο έχει αποστείλει στα µέλη του:

F

14 εγκυκλίους, που κάλυπταν θέµατα που αφορούν αλλαγές στη
νοµοθεσία και διοργανώσεις επιχειρηµατικών αποστολών.

F

2 µελέτες, για τις τάσεις της αγοράς των βιολογικών προϊόντων σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Γερµανία).

F

16

ενηµερώσεις,

για

ηµερίδες

και

σεµινάρια,

καθώς

και

για

χρηµατοδοτικά προγράµµατα και επιχειρηµατικές συνεργασίες.
Επιπλέον, µε τη συµβολή του ∆ικτύου, το οποίο λειτούργησε ως «εργαλείο
ανεύρεσης» επιχειρηµατικών συνεργασιών για τα µέλη του, υπογράφηκαν
δύο σηµαντικές επιχειρηµατικές συµφωνίες.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Εγκρίθηκε η πρόταση χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα Interreg III ME
τίτλο: «Προώθηση

της διασυνοριακής

συνεργασίας στον τοµέα της

βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας». Ο συνεργαζόµενος φορέας είναι
το Regional Centre of Bitola ενώ ο προϋπολογισµός ανέρχεται στα
125.000€. Οι δράσεις που θα υλοποιήσει το ∆ίκτυο στα πλαίσια του
προγράµµατος είναι οι ακόλουθες:
-

Μελέτη

ανάλυσης

της

υφιστάµενης

κατάστασης

στη

διασυνοριακή περιοχή τον τοµέα των βιολογικών προϊόντων
-

Ίδρυση και λειτουργία δικτυακού τόπου και δηµιουργία βάσης
δεδοµένων

-

Πραγµατοποίηση

προγραµµατισµένων

επιχειρηµατικών

συναντήσεων
-

∆ιοργάνωση ηµερίδας για τα βιολογικά προϊόντα

-

∆οµή στήριξης της διασυνοριακής συνεργασίας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε τους αρµόδιους φορείς για την
ανεύρεση λύσεων σχετικά µε τα προβλήµατα και τα επίκαιρα ζητήµατα που
αφορούν τον κλάδο.

F

Τον Αύγουστο 2007 οργάνωσε συναντήσεις στα γραφεία του ∆ικτύου
µε το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ΟΠΕ κ. Π. ∆ρόσο στην οποία
συµµετείχαν και οι εταιρίες µέλη του ∆ικτύου και συζητήθηκαν
ζητήµατα και προβλήµατα σχετικά µε την προώθηση των βιολογικών
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προϊόντων και την ενίσχυση

της εξωστρέφειας των ελληνικών

επιχειρήσεων.

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

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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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
Με στόχο την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου των
βιολογικών προϊόντων και την αποτελεσµατικότερη προώθησή τους το
∆ίκτυο

Βιολογικών

Προϊόντων

στις

22.05.2008

υπέγραψε

µνηµόνιο

συνεργασίας µε την Helexpo Α.Ε. Με βάση το µνηµόνιο οι δυο φορείς
ανέλαβαν να συνεργαστούν για την υλοποίηση κοινών δράσεων κατά τη
διάρκεια

σχετικών

εκθέσεων

και

εκδηλώσεων

του

κλάδου.

Πιο

συγκεκριµένα, συµφωνήθηκε η συνδιοργάνωση των προκαθορισµένων
επιχειρηµατικών συναντήσεων, της ηµερίδας και των σεµιναρίων που
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης έκθεσης Biologica, όπου
το ∆ίκτυο ήταν ο κύριος συνεργαζόµενος φορέας. Επιπλέον, το ∆ίκτυο και
η Helexpo συµφώνησαν για µια µελλοντική συνεργασία σχετικά µε δράσεις
που θα υλοποιήσουν από κοινού στα πλαίσια της επόµενης Biologica, η
οποία θα πραγµατοποιηθεί το Μάιο 2009 κατά τη διάρκεια της έκθεσης
τροφίµων και ποτών, Detrop.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Kατά τη χρονική περίοδο Ιούνιο 2007 – Ιούνιο 2008 στο ∆ίκτυο
Βιολογικών Προϊόντων προστέθηκαν 10 νέα µέλη τα οποία αναφέρονται
παρακάτω κατά ηµερολογιακή σειρά.

F

Think Green

F

Φελλαχίδης Σάββας

F

Τέρψη –ποιότητα ζωής

F

Βιοκαρπός ΑΕ
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F

Καράτζιος Νικόλαος

F

Τσακίρης Παύλος

F

Κιουτσούκης Εµµανουήλ

F

Οικολογικό Αγρόκτηµα ΑΕ

F

∆άλµαρης Βλάσιος

F

Τσαβολάκης Ιωάννης ΕΕ

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Για τη χρονική περίοδο Ιούνιο 2007 – Ιούνιο 2008, 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 έγιναν 137 δηµοσιεύσεις, παραχωρήθηκαν 4
συνεντεύξεις σε τοπικά κανάλια, καθώς και 12 ραδιοφωνικές συνεντεύξεις.
Επιπλέον, εστάλησαν 9 ∆ελτία Τύπου, ενώ δηµοσιεύθηκαν 3 άρθρα σε
εφηµερίδες της Περιφέρειας.
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