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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η χρονιά που πέρασε ήταν για το ∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων η αρχή της
εκπλήρωσης του οράµατος που είχαµε χτίσει και της εκπλήρωσης των στρατηγικών
µας στόχων. Η διεύρυνση του ρόλου του ∆ικτύου και η δραστηριοποίησή του σε
τοµείς καίριας σηµασίας για τον κλάδο, αποτέλεσαν την βάση των ενεργειών µας, για
τις οποίες εργάστηκαν µε ιδιαίτερη προθυµία όλα τα µέλη του ∆ικτύου.
Αποτέλεσε

καθηµερινή

ενασχόληση

η

προσπάθεια

για

την

επίλυση

των

προβληµάτων των µελών µας αλλά και η παρέµβαση στους αρµόδιους φορείς για τη
χάραξη πολιτικών προς όφελος του κλάδου. Μέσα από την συστηµατική ενηµέρωση
των παραγωγών και επιχειρηµατιών που ασχολούνται µε τα βιολογικά προϊόντα,
δώσαµε τη δυνατότητα να απαντηθούν ζητήµατα σχετικά µε την προώθηση των
προϊόντων, την διακίνησή τους καθώς και την προσέγγιση καλών πρακτικών τόσο
από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Η συνεργασία µας µε τα µέλη του
∆ικτύου, υπήρξε πολύ εποικοδοµητική, καθώς δόθηκε η δυνατότητα για την έναρξη
της ανάπτυξης εµπορικών και τεχνολογικών συνεργασιών, για την από κοινού
προώθηση των προϊόντων και την στήριξη για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων.
Η ανάπτυξη του ∆ικτύου έρχεται ουσιαστικά να συνδράµει στο έργο του καθενός από
εµάς που προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις αλλαγές που παρατηρούνται συνεχώς στο
επιχειρηµατικό περιβάλλον. Αλλαγές που πρέπει άλλοτε να µας βρίσκουν έτοιµους
και άλλοτε να τις δηµιουργούµε. Για να απαντήσουµε στις προκλήσεις αυτές, καλούµε
όλα τα µέλη του ∆ικτύου να µας υποστηρίξουν και να συµπαραταχθούν στην κοινή
προσπάθεια.
∆ηµήτριος Συµεωνίδης
Πρόεδρος
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η σύσταση του ∆ικτύου αποτέλεσε πρωτοβουλία του Συνδέσµου Βιοµηχανιών
Βορείου Ελλάδος

για τη δηµιουργία ενός φορέα εργαλείων και υπηρεσιών

ενηµέρωσης και προώθησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, σε
επιχειρήσεις προϊόντων και καταναλωτές.
Οι στόχοι του ∆ικτύου Βιολογικών Προϊόντων είναι να αποτελέσει φορέα χάραξης
στρατηγικής για την προώθηση των ελληνικών βιολογικών προϊόντων και την
ενίσχυση των βιοκαλλιεργητών, µέσω εισηγήσεων και στρατηγικών παρεµβάσεων σε
κυβερνητικό επίπεδο και να αποτελέσει εργαλείο προώθησης βιολογικών προϊόντων
στους

καταναλωτές,

µέσω

συστηµατικής

ενηµέρωσης,

πληροφόρησης

και

ευαισθητοποίησης. Επιπλέον η ενηµέρωση των παραγωγών και εµπόρων για τις
τάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς στον τοµέα της βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας, η µεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και η από κοινού προώθηση των
προϊόντων των µελών.
Η αγορά των βιολογικών προϊόντων αναδεικνύεται σε µια δυναµικά αναπτυσσόµενη
αγορά µε έντονο ανταγωνισµό. Η αξιοποίηση των ευκαιριών καθώς και η
αντιµετώπιση των προβληµάτων του κλάδου αποτελούν το κίνητρο τόσο για τη µέχρι
σήµερα όσο και για την περαιτέρω δραστηριοποίηση του ∆ικτύου Βιολογικών
Προϊόντων.
Για το ∆ίκτυο, το 2006 αποτέλεσε τη χρονιά κατά την οποία εδραιώθηκε ο φορέας,
διευρύνθηκε και κατέφερε να απαντήσει στα ζητήµατα των µελών του. Το ∆ίκτυο
προέβαλλε τις θέσεις του και τα µέλη του, συµµετείχε σε όλες τις σηµαντικές
εκδηλώσεις που αφορούσαν τον κλάδο και αξιοποίησε κάθε δυνατότητα που υπήρχε
για την ενίσχυση των µελών του.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ
Το

∆ίκτυο

οργάνωσε

ενηµερωτικές

ηµερίδες

στις

περιοχές

εκείνες

όπου

συγκεντρώνονταν το ενδιαφέρον των παραγωγών και επιχειρηµατιών για τα
βιολογικά προϊόντα. Η συµµετοχή των µελών του ∆ικτύου τόσο στην οργάνωση των
ηµερίδων όσο και στην υλοποίησή τους αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την
αποτελεσµατικότητά τους.

Θεσσαλονίκη 2 Ιουνίου 2006
«Επιχειρηµατικότητα και Προοπτικές
των Βιολογικών Προϊόντων στην Ελλάδα»
Στα πλαίσια της πρώτης Γενικής Συνέλευσης του ∆ικτύου πραγµατοποιήθηκε
ηµερίδα µε οµιλητές τον κ. Σ. Τσιτσάµη, Πρόεδρο του ΟΠΕΓΕΠ, την κ. Χ. Μινώτου,
εκπρόσωπο στην Ελλάδα της IFOAM, την κα.Τ. Κυριακίδη, Πρόεδρο της Ελληνικής
Καταναλωτικής Οργάνωσης (Ε.ΚΑΤ.Ο.) και τον κ. Αθ. Μπλάντα Πρόεδρο της
Επιχείρησης «Μεσογειακές Βιογεύσεις». Στην πρώτη αυτή ηµερίδα παρουσιάστηκε
το

∆ίκτυο

Βιολογικών

Προϊόντων

και

τέθηκαν

σηµαντικά

ζητήµατα

που

απασχολούσαν τον κλάδο.

Κοζάνη 3 Νοεµβρίου 2007
«Από το βιολογικό στο επώνυµο βιολογικό προϊόν.
Τεχνικές προώθησης και διακίνησης βιολογικών προϊόντων»
Στόχος της εκδήλωσης αυτής, ήταν να διερευνηθούν µεταξύ άλλων εκείνες οι τεχνικές
προώθησης που µπορούν να συνδράµουν στην αύξηση της ζήτησης των βιολογικών
προϊόντων και της αναγνωρισιµότητας αυτών από τους καταναλωτές. Στην
εκδήλωση οµιλητές ήταν ο κ. Π. ∆ασόπουλος, ∆/νων Σύµβουλος της εταιρείας Daso
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Advanced Business Solutions και ο κ. Κ. Παπαδόπουλος ∆/νων Σύµβουλος της
εταιρείας Βιοαγρός Α.Ε.
Στην εκδήλωση αυτή συµµετείχαν 45 άτοµα, βιοκαλλιεργητές, ενώσεις, φορείς και
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Την εκδήλωση
κάλυψαν ο τοπικός τύπος µε δηµοσιεύµατα και παρουσιάσεις στην τηλεόραση και το
ραδιόφωνο. Σε συνέχεια της εκδήλωσης στάλθηκαν ερωτηµατολόγια αξιολόγησης
της εκδήλωσης και προτάσεων για µελλοντικές δράσεις, στα µέλη του ∆ικτύου.

Σέρρες 2 Φεβρουαρίου 2007
«Βιολογική Γεωργία: Πολιτικές, Προβλήµατα, Προοπτικές»
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενηµέρωση των παραγωγών και επιχειρηµατιών για
τις αλλαγές στον ισχύοντα κανονισµό, η αντιµετώπιση των προβληµάτων καθώς και
οι προοπτικές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Στην εκδήλωση οµιλητές
ήταν ο κ. Χ. Αργυρόπουλος, ∆ιευθυντής Μακεδονίας ∆ΗΩ,
Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ΒΙΟΕΛΛΑΣ

ο κ. Κ. Παλασίδης,

και ο κ. Α. Βρεττός, ∆ιευθυντής

Marketing και πωλήσεων, A-CERT.
Στην εκδήλωση συµµετείχαν 100 άτοµα µεταξύ των οποίων βιοκαλλιεργητές, ενώσεις
και τοπικοί φορείς. Την εκδήλωση κάλυψαν ο τοπικός τύπος µε δηµοσιεύµατα και
παρουσιάσεις στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Θεσσαλονίκη 9 Μαρτίου 2007
«∆ιατροφικές προκλήσεις – Επιχειρηµατικές ευκαιρίες:
Καλές Πρακτικές στον τοµέα των Βιολογικών Προϊόντων.»
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενηµέρωση των παραγωγών και επιχειρηµατιών για το
Σχέδιο ∆ράσης για τα Βιολογικά Προϊόντα καθώς και η παρουσίαση καλών
πρακτικών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Στην ηµερίδα κεντρική
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οµιλήτρια ήταν η επικεφαλής του τµήµατος Οργανικής Γεωργίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Αγροτική Ανάπτυξη κα. I. Peutz, επιχειρηµατίες της Ελλάδας και
του εξωτερικού ενώ την ηµερίδα χαιρέτισαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ.
Α. Κοντός, ο Πρόεδρος του Οργανισµού Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. κ. Σ. Τσιτσάµης, ο
Αντινοµάρχης Θεσσαλονίκης κ. Ι. Μπίκος και ο ∆/νων Σύµβουλος της HELEXPO κ.
Θ. Καρτσιώτης. Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της ∆ιεθνούς Έκθεσης
Detrop 2007 σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ και τη HELEXPO.
Η συµµετοχή στην ηµερίδα ξεπέρασε τα 100 άτοµα και υπήρξαν τα ανάλογα
δηµοσιεύµατα τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Το ∆ίκτυο ανταποκρίθηκε άµεσα σε ζητήµατα που αφορούσαν τα µέλη του, στον
τοµέα της ενηµέρωσης σχετικά µε τεχνικά θέµατα, στην εύρεση νέων προϊόντων και
τεχνολογιών, στην αναζήτηση επιχειρηµατικών συνεργασιών καθώς και σε θέµατα
εµπορίας και διακίνησης των προϊόντων τους. Ενηµερώνει τα µέλη, για τις αλλαγές
στον κανονισµό που διέπει την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, για τα
προγράµµατα χρηµατοδότησης, τις σχετικές εκδηλώσεις και εκθέσεις για τα βιολογικά
προϊόντα καθώς και σχετικές ηµερίδες και συνέδρια. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
∆ικτύου http://biofood.sbbe.gr τα µέλη του ∆ικτύου έχουν τη δυνατότητα να
ενηµερώνονται συνεχώς για όλες τις εκδηλώσεις του ∆ικτύου αλλά να έχουν και
πρόσβαση στις υπηρεσίες του, όπως την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το ∆ίκτυο λαµβάνοντας υπόψη τους στρατηγικούς του στόχους και τις ανάγκες των
µελών

του,

παρακολουθεί

τα

εθνικά

και

ευρωπαϊκά

προγράµµατα

που

χρηµατοδοτούν έρευνες, δράσεις και ανάπτυξη συνεργασιών και καταθέτει τις
σχετικές προτάσεις.
Στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκε πρόταση στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης Interreg III
για την ανάπτυξη διασυνοριακής συνεργασίας στον τοµέα των βιολογικών προϊόντων
µε την ΠΓ∆Μ. Το προτεινόµενο έργο έχει 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 200.000€.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
¾ Μελέτη ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης στον κλάδο της βιολογικής
γεωργίας και κτηνοτροφίας στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Π.Γ.∆.Μ. και
επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις του
κλάδου.
¾ Ίδρυση και λειτουργία δικτυακού τόπου για την παροχή υπηρεσιών δικτύωσης και
πληροφόρησης

για

τη

διευκόλυνση

της

διασυνοριακής

επιχειρηµατικής

συνεργασίας.
¾ Ίδρυση δοµής στήριξης της επιχειρηµατικής συνεργασίας για την επίλυση
προβληµάτων του κλάδου, την µεταφορά τεχνογνωσίας και την ενηµέρωση σε
θέµατα του κλάδου.
¾ ∆ιοργάνωση

προγραµµατισµένων

επιχειρηµατικών

συναντήσεων

για

την

προσέλκυση συνεργασιών στον κλάδο της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
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¾ Πραγµατοποίηση σεµιναρίων για την στήριξη των επιχειρηµατικών συνεργασιών
και την προετοιµασία συνεδρίου για τον τοµέα της βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας στη διασυνοριακή περιοχή.
Επιπλέον συµµετέχουµε ως εταίροι στην κατάθεση πρότασης στο πρόγραµµα
Πρότυπα Καινοτόµα Σχήµατα Ανάπτυξης σε συνεργασία µε την Αναπτυξιακή
Θεσσαλονίκης και σε ευρωπαϊκό πρόγραµµα σχετικό µε την ενηµέρωση για την Νέα
Κοινή Αγροτική Πολιτική σε συνεργασία µε την A-cert.

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Το ∆ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ συµµετείχε
στην έκθεση Biofach, τον Φεβρουάριο του 2007 στην Νυρεµβέργη, συνοδεύοντας 9
εταιρίες και πραγµατοποιώντας 40 επιχειρηµατικές συναντήσεις. Η ΒιοφαψηΟι
προγραµµατισµένες αυτές συναντήσεις έδωσαν την ευκαιρία στις συµµετέχουσες
εταιρείες να πραγµατοποιήσουν επαφές τεχνολογικής και εµπορικής συνεργασίας µε
αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού.
Οργάνωσε σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο

ΠΡΑΞΗ και την HELΕXPO, το

Bioexpopartenariat της Detrop τον Μάρτιο του 2007, όπου πραγµατοποιήθηκαν 150
επιχειρηµατικές συναντήσεις µεταξύ ελλήνων και ξένων επιχειρηµατιών. Η εκδήλωση
αυτή έγινε για πρώτη φορά στα πλαίσια στης έκθεσης Detrop και αποτέλεσε το
πρώτο βήµα συνεργασίας των φορέων. Οι συναντήσεις αυτές πραγµατοποιήθηκαν
είτε στο χώρο των εκθετών είτε σε ειδικό χώρο που παρείχε το ∆ίκτυο στους
επισκέπτες.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Συµµετείχε ως εκθέτης στην έκθεση Eco Festival στην Αθήνα (Νοέµβριος 2006),
όπου πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε παραγωγούς και εταιρείες του κλάδου
καθώς και καταναλωτές. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης δόθηκε η δυνατότητα να
προβληθούν τα µέλη του ∆ικτύου που δεν συµµετείχαν ως εκθέτες στην Έκθεση και
να ενηµερωθούν οι καταναλωτές για την αξία των βιολογικών προϊόντων.
Στην έκθεση Detrop (Μάρτιος 2007), το ∆ίκτυο συµµετείχε ως εκθέτης και παρείχε
χώρο στο περίπτερο για τα µέλη του, ώστε να προβάλλουν τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους ενώ τα µέλη του ∆ικτύου τα οποία συµµετείχαν ως εκθέτες είχαν
έκπτωση 15%. ∆ιανεµήθηκε έντυπο υλικό του ∆ικτύου καθώς και διαφηµιστικά
έντυπα των µελών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Κατατέθηκαν υποµνήµατα προτάσεων στον Πρόεδρο του Οργανισµού Πιστοποίησης
ΟΠΕΓΕΠ, σχετικά µε το ρόλο του Οργανισµού στη διαδικασία πιστοποίησης, µετά
από συνάντηση των µελών µε τον Πρόεδρο, που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία
του ΣΒΒΕ στις 25 Σεπτεµβρίου 2006.

Μετά από συνάντηση της ∆ιοίκησης του

∆ικτύου µε τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων κ. Κοντό στις 8
Σεπτεµβρίου 2006, κατατέθηκε υπόµνηµα προτάσεων σχετικά µε ζητήµατα του
κλάδου. Μετά από συνάντηση της ∆ιοίκησης του ∆ικτύου µε τον ∆ιευθύνων
Σύµβουλο του ΟΠΕ κ. Π. ∆ρόσο, συµφωνήθηκε η συνεργασία των δύο φορέων για
την ανάπτυξη κοινών δράσεων για την προώθηση των εξαγωγών των βιολογικών
προϊόντων.
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Για το χρονικό διάστηµα Ιούνιος 2006 – Ιούνιος 2007 στο Μητρώο Μελών του
∆ικτύου Βιολογικών Προϊόντων εγγράφηκαν εννέα (9) νέα µέλη. Η κατάσταση που
ακολουθεί περιλαµβάνει τα νέα µέλη του ∆.Β.Π. κατά αλφαβητική σειρά.
ΝΕΑ ΜΕΛΗ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΡΜΑΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΒΙΟΤΡΟΦΟΣ ΟΕ
ΚΤΗΜΑ ΠΑΝΤΟΥ
ΜΕΛΙΝΟ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ Ν. ∆ΡΑΜΑΣ
ΤΣΑΡΙΚΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
VIVARTIA ΑΕ

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Σε ότι αφορά θέµατα δηµοσιοποίησης και προβολής των θέσεων του ∆ικτύου,
παραχωρήθηκαν τέσσερις συνεντεύξεις σε τηλεοπτικούς σταθµούς της Περιφέρειας,
µε αφορµή τις ηµερίδες που διοργάνωσε το ∆ίκτυο και την ενηµέρωση των
καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα. ∆όθηκαν 12 συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικές
εκποµπές και υπήρξαν πάνω από 200 δηµοσιεύµατα στον έντυπο τύπο µε αφορµή
τις δράσεις του ∆ικτύου.
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