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Συντονιστής του Προγράμματος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
ΕΛΛΑΔΑ

Ο συντονιστής και ανάδοχος του προγράμματος είναι το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1984 με της
προεδρική απόφαση 83/1984, η οποία τροποποιήθηκε το 1985 με της
προεδρική απόφαση 302/1985. Η έδρα του πανεπιστημίου είναι η πόλη
του Βόλου (Μαγνησία). Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας περιλαμβάνει
σήμερα τη Σχολή των Γεωτεχνικών Επιστημών, τη Σχολή των
Ανθρωπιστικών Επιστημών, την Πολυτεχνική Σχολή, τη Σχολή των
Επιστημών Υγείας και τα δύο ανεξάρτητα τμήματα Φυσικής Αγωγής και
Οικονομικών Επιστημών. Έχει έναν αξιόλογο αριθμό προγραμμάτων
(περισσότερο από 500) που έχουν αναληφθεί από το πανεπιστήμιο
μέχρι σήμερα μέσα από τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και
μερικές άλλες παγκοσμίου επιπέδου συνεργασίες σε διάφορα θέματα.

Συντονιστής
Προγράμματος:
Στέργιος Τζώρτζιος,
Οδός Φυτόκου,
Ν. Ιωνία
38446 Βόλος, Ελλάδα
+ 302421093186
stzortz@uth.gr

http://www.uth.gr

Συνεργάτες του Προγραμματος
Ένωση εμπόρων λιανικής πώλησης οργανικών προϊόντων /ORA
ΑΥΣΤΡΙΑ
Διεθνής
Κεντρικός
Συντονιστικός
Φορέας
Μεταπρατών
(Λιανοπωλητών) Βιολογικών Προϊόντων και Χρηματοδοτών αυτού
του κλάδου. Εστιάζει κυρίως
στην μεταφορά τεχνογνωσίας,
επαγγελματικών ικανοτήτων και στην εκπαίδευση. Ο ORA υποστηρίζει
την δημιουργία υποδομής για τις αναδυόμενες εθνικές και διεθνείς
βιολογικές αγορές μέσω της διαβούλευσης, της κατάρτισης και της
ισχυρής (παρασκηνιακής) πολιτικής πίεσης. Ο ORA είναι επίσης το
εσωτερικό όργανο για ζητήματα των Μεταπρατών / λιανοπωλητών
βιολογικών προϊόντων στον IFOAM.

Ralph Liebing
office@o-r-a.org
AT-1070 Wien,
Seidengasse 33-35/13
+43-1-907631325

www.o-r-a.org ~ www.ifoam.org ~
www.ifoam-eu.org

Higher School "Agricultural College”
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το ’’Γεωργικό Κολλέγιο’’ "Agricultural College" είναι το μεγαλύτερο
γεωργικό κολλέγιο στη Βουλγαρία, το οποίο παρέχει προπτυχιακές
σπουδές στον τομέα της αγροτοβιομηχανίας και της αγροτικής
ανάπτυξης. Παρέχει
κατάρτιση και εκπαίδευση στον τομέα της
ζωικής και φυτικής παραγωγής, του αγροτουρισμού και άλλων
συναφών ειδικοτήτων του αγροτικού τομέα. Το κολέγιο έχει την
εμπειρία στην ανάπτυξη και διεκπεραίωση προγραμμάτων όπως:
PHARE, Socrates Comenius, προγράμματα Leonardo Da Vinci κ.λπ..

Mariana Ivanova
agricollege.mivanova@
gmail.com
BG-4003 Plovdiv, 78
Dunav Blvd;
+359 32 960356

www.agricollege.com

Eurocentre “Land and Environment”
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το «Eurocentre - έδαφος και περιβάλλον» είναι ένας μικρός μη
κυβερνητικός οργανισμός που έχει την έδρα του στο Plovdiv της
Βουλγαρίας. Στελεχώνεται από εμπειρογνώμονες και ειδικούς στον
τομέα της βιολογικής καλλιέργειας, της αγρο-οικολογίας και της
προστασίας του περιβάλλοντος. Οι εμπειρογνώμονες και οι εθελοντές
εργάζονται για να παρέχουν κατάλληλες και σύγχρονες συμβουλές
στους αγρότες, στους μικρούς παραγωγούς και μεταποιητές, στους
σπουδαστές και στους καθηγητές, ώστε αυτές οι κοινωνικές ομάδες
να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις Ευρωπαικές και Εθνικές
(Βουλγαρικές) οικονομικές ενισχύσεις.

www.eurocentre.hostoi.com

Vladislav Popov
vpopov_bg@yahoo.com
4 Brezovska St., Apt. 15
+ 359 32 940073

Ινστιτούτο Equalita
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Το Ινστιτούτο Equalita της Γερμανίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός για την απόκτηση προσόντων και την δικτύωση στην
Ευρώπη. Από το 1992 έχει οργανώσει διεθνή προγράμματα για, την
εκπαίδευση και ειδικότερα, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προσφέρει σεμινάρια, σειρές μαθημάτων και συμβουλές σε
οικολογικά και κοινωνικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις. Εστιάζει στην
εκπαίδευση της παραγωγής και πώλησης βιολογικών προϊόντων
καθώς επίσης και σε διεθνείς σχέσεις και ολοκληρωμένη μάθηση.
Εδώ και μερικά έτη το Ινστιτούτο Equalita συμμετέχει επίσης σε
δραστηριότητες όπως ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning) και
ανάπτυξη ιστοχώρων (web- based).

Ulrich Diermann
UlrichDiermann@equalita.deDE
-50825 Köln, Heliosstr.
6a
+ 49 2215108860

www.equalita.de

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΕΛΛΑΔΑ
Το Κ.Ε.Κ. Γεωργικής Ανάπτυξης είναι ένας μη κερδοσκοπικός
εκπαιδευτικός φορέας που ιδρύθηκε το 1995. Το κέντρο
πραγματοποιεί ένα φάσμα δραστηριοτήτων όπως οργάνωση και
υλοποίηση προγραμμάτων άτυπης συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης, ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, εκπαίδευσης από
απόσταση και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων στα θεματικά πεδία:
Γεωργίας, Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, Υγείας και
Πρόνοιας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδαγωγικής, Τουρισμού,
Παροχής Υπηρεσιών, Τεχνικά, Μεταφορών, και Περιβάλλοντος.

Νίκος Ζαχαρούλης
nikos@geo.edu.gr
Σωκράτους 111.
41336 Λάρισα, Ελλάδα
+ 30 2410553203

www.geoan.gr

Ρουμανικό κέντρο πόρων για την προώθηση και το μάρκετινγκ οργανικών προϊόντων «EcoRPartner»,
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Η «EcoRPartner» έχει δημιουργηθεί μέσω της κοινής πρωτοβουλίας
διάφορων λιανοπωλητών βιολογικών προϊόντων από τη Ρουμανία
και μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων με γνώση στον τομέα του
μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων, των συμβουλευτικών υπηρεσιών,
της επιθεώρησης και του ελέγχου των βιολογικών μονάδων και της
τεχνικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στην βιολογική
επιχείρηση. Ο κύριος στόχος του RRCPMOP-EP είναι να δημιουργήσει
μια
πλατφόρμα
αλληλεπίδρασης
μεταξύ
των
Ρουμάνων
λιανοπωλητών, μεταποιητών και παραγωγών για ένα επιτυχέστερο
εμπόριο βιολογικών προϊόντων στη Ρουμανία.

Damian Dragomir
damian@ecor.ro
Dionisie Lupu 50, Floor 1,
Apt. 3, District 1,
Bucharest, Romania
+ 40 212102124
Fax: +40 318171136

www.ecor.ro

Πανεπιστήμιο Onsekiz Mart Canakkale,
ΤΟΥΡΚΙΑ
Το Πανεπιστήμιο Canakkale Onsekiz Mart ιδρύθηκε το 1992. Το
πανεπιστήμιο έχει επεκταθεί γρήγορα κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών και έχει αυτήν την περίοδο πάνω από 27.000
σπουδαστές που συμμετέχουν σε μια ευρεία ποικιλία προγραμμάτων
σε 2 προπτυχιακά τμήματα, 9 σχολές, 2 πολυτεχνικά κολλέγια
(τετραετή προγράμματα) και 11 επαγγελματικά κολλέγια (διετή
προγράμματα). Το πανεπιστήμιο Canakkale Onsekiz Mart έχει
συμμετάσχει σε διάφορα έργα στα πλαίσια των προγραμμάτων διά
βίου μάθησης.

Ahmet Adem Tekinay
aatekinay@yahoo.com
atekinay@comu.edu.tr
Canakkale Onsekiz Mart
University Terzioglu
Campus
17100 Canakkale, Turkey
+ 90 286 18 00 18 Ext.
1542

www.comu.edu.tr

Ένωση παραγωγών και βιομηχάνων βιολογικών προϊόντων (ORGÜDER),
ΤΟΥΡΚΙΑ
Η ORGUDER έχει ως μέλη ενεργούς επιχειρηματίες. Αυξάνεται
καθημερινά σε δυναμικό και ισχύ. Κύριοι στόχοι του είναι: να
αναπτύξει την επαγγελματική αλληλεγγύη και τη συνεργασία, να
ανταλλάξει πληροφορίες, να έλθει σε επαφή με τους καταναλωτές για
να ενημερωθούν για τα βιολογικά προϊόντα, να συμβάλει στην
ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και της Βιομηχανίας Βιολογικών
Προϊόντων στην Τουρκία εντάσσοντας όλο τον τομέα της βιομηχανίας
βιολογικών προϊόντων κάτω από μια στέγη.

Melahat Özkan
orguder@orguder.org.trm
ozkan53@hotmail.com
Büyükdere cad. Somer
apt. 64/13 5.kat
Mecidiyeköy
34 Istanbul, Turkey
+ 90 212 347 2560

www.orguder.org.tr

Το πρόγραμμα E(co)-Qualify III (2010-1-GR1-LEO05-03967) έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί αρμόδια για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό.

http://ecoqualifyiii.uth.cs.teilar.gr

