
 

 

 

 

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΗ ΗΜΔΡΙΓΑ 

 

«Βιολογικά Πποφψνηα: Νέερ Απαιηήζειρ Δπιζήμανζηρ» 
 

Σεηάπηη 12 Ιανοςαπίος 2011, 16:00 – 21:00 

Δμποπικψ και Βιομησανικψ Δπιμεληηήπιο Αθηνϊν (ΔΒΔΑ) 

Αθαδεκίαο 7, ΣΚ 10671, Αζήλα 

Αίζνπζα πλεδξίσλ ΔΒΔΑ, 7νο όξνθνο 

 

Σα Βηνινγηθά Πξντόληα πξνζηαηεύνληαη ζηελ ΔΔ από έλα απζηεξό ζεζκηθό πιαίζην από ην 1991, ην νπνίν 

θαιύπηεη από ηνλ ηξόπν παξαγσγήο έσο θαη ηε ζέζε ζε θπθινθνξία ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ζηελ αγνξά. 

Ο αξρηθόο Καλνληζκόο αληηθαηαζηάζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2009 κε έλα λέν, ν νπνίνο αληαπνθξίλεηαη πιένλ ζηηο 

ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηνλ θιάδν θαη ελζσκαηώλεη ηηο αλάγθεο πνπ 

πξνέθπςαλ από ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ. Η ηειεπηαία αιιαγή ε νπνία ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηνλ πεξαζκέλν 

Ινύιην είλαη ε αιιαγή ζηνλ ηξόπν ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ ζρεηηθά κε ην βηνινγηθό ηξόπν παξαγσγήο ζηα 

ηξόθηκα. Σν πην ζεκαληηθό ζηνηρείν, απνηειεί ε ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ λένπ Δπξσπατθνύ Λνγνηύπνπ, πνπ 

έρεη ζθνπό ηε δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ θαηαλαισηή απέλαληη ζηα βηνινγηθά πξντόληα θαη ηελ 

πεξεηαίξσ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ θιάδνπ. 

 

Σν Eμποπικψ και Βιομησανικψ Δπιμεληηήπιο Αθηνϊν (ΔBEA), ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθό Ίδξπκα 

Δξεπλώλ (ΔΙΔ) ζην πιαίζην ηνπ Γηεζληθνύ Δξγνπ TECH.FOOD (http://www.techfoodproject.eu/), δηνξγαλώλεη 

ζεκηλάξην κε ηίηιν «Βιολογικά Πποφψνηα: Νέερ Απαιηήζειρ επιζήμανζηρ». Η ζπλάληεζε ζα ιάβεη ρώξα ζην 

θεληξηθό θηίξην ηνπ ΔΒΔΑ, ηελ 12η Ιανοςαπίος 2011, κε ηε ζπκκεηνρή επηζηεκόλσλ ηνπ θιάδνπ θαη 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ από ηελ Διιάδα θαη ηην Νοηιοαναηολική Δςπϊπη (Ιηαιία, Απζηξία, Οπγγαξία, 

Ρνπκαλία, Βνπιγαξία θ.α.) θαη απνηειεί μοναδική εςκαιπία δικηωυζηρ θαη ενημέπυζηρ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπίζεο, νη ελδηαθεξόκελεο ζςμμεηέσοςζερ επισειπήζειρ ζα έρνπλ ηελ εςκαιπία λα παξεπξεζνύλ ζε 

κειινληηθέο δξάζεηο επισειπημαηικήρ δικηωυζηρ ζε ρώξεο ηεο Νοηιοαναηολικήρ Δςπϊπηρ (Ιηαιία, 

Απζηξία, Οπγγαξία, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία θ.α.), με ηα έξοδα καλςμμένα από ην ΔΒΔΑ, με ζκοπψ ηη 

ζωνατη επισειπημαηικϊν και ηεσνολογικϊν ζςνεπγαζιϊν. 
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Η αηδέληα ηνπ ζεκηλαξίνπ πεξηιακβάλεη: 

16:00 – 16:15 Πξνζέιεπζε - Καθέο 

16:00 – 16:15 ύληνκε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ  
TECH.FOOD: Λύζεηο θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηελ 
θαηλνηνκία ζηνλ αγξνδηαηξνθηθό ηνκέα ζηηο πεξηνρέο ηεο Ννηην-Αλαηνιηθήο 
Δπξώπεο 

16:15 – 17:00  Παποςζίαζη ηος Νομικοω Πλαιζίος για ηην παπαγυγή βιολογικϊν 
πποφψνηυν 

 ωζηημα Δλέγσος βιολογικϊν πποφψνηυν 

17:00 -17:15 Γηάιεηκκα Καθέ 

17:15 -18:00  Απαιηήζειρ επιζήμανζηρ βιολογικϊν πποφψνηυν 

o Ο νέορ Δςπυπαφκψρ Λογψηςπορ 

o Τποσπευηικά ζημεία επιζήμανζηρ βιολογικϊν πποφψνηυν, 
πποχποθέζειρ σπήζηρ ζημάηυν και ιζσςπιζμϊν 

18:00 – 21:00 Αλνηθηή πδήηεζε θαη Δπηρεηξεκαηηθέο πλαληήζεηο κε επηρεηξήζεηο ηνπ 
θιάδνπ από ηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε ζρεηηθά κε ηα  

Λειηοςπγικά Σπψθιμα, ηο αναξιοποίηηο δςναμικψ και ηιρ πποοπηικέρ και 
ηιρ πποκλήζειρ ηος κλάδος 

 

ςνηονιζηήρ ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη o θνο Γημήηπηρ υηηπψποςλορ. Ο Κνο σηεξόπνπινο είλαη 

εθπξόζσπνο ηεο DS Consulting, Δηαηξείαο πκβνύισλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνινγηθήο 

παξαγσγήο. Έρεη ελεξγή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ Κιάδν ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο γηα πεξηζζόηεξν από 

κηα δεθαεηία, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο ησλ Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ, έρνληαο 

εξγαζηεί γηα 3 Φνξείο Πηζηνπνίεζεο ζε ζεκαληηθέο ζέζεηο. Καηείρε ηε ζέζε ηνπ Έιιελα εθπξνζώπνπ ζηελ 

IFOAM EU Group (Γηεζλήο Οκνζπνλδία Κηλεκάησλ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο) ηελ ηξηεηία 2001 – 2004.  

Δθπξνζώπεζε ηελ IFOAM EU Group ζηε Μόληκε Δπηηξνπή γηα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηε δηεηία 2002 -2004. Έρεη 10εηή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε ηδησηηθνύο εθπαηδεπηηθνύο 

Οξγαληζκνύο ζε αληηθείκελα ζπλαθή κε ηε γεσξγηθή παξαγσγή θαη εηδηθόηεξα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία. Έρεη 

ζπκκεηάζρεη σο εηζεγεηήο ζε Ηκεξίδεο & πλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ζε Βαιθαληθέο Χώξεο κε αληηθείκελν ηα 

βηνινγηθά πξντόληα. Δίλαη απόθνηηνο ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο. 

Οι Δηαιπίερ πος ενδιαθέπονηαι κπνξνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή έσο ηηο 7 Ιανοςαπίος 2011 

επηθνηλσλώληαο κε ηνλ κο Βαζίλη αλαπάηα, ΔΒΔΑ, ηει 210 3382201, vassilis@acci.gr ή κε ηελ κα Έθη 

Μπακογιάννη, KiNNO Consultants LTD, ηει 210 6838950, mpakogianni@kinno.org . 
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