Συνεργάτες προγράμματος
Ένωση εμπόρων λιανικής πώλησης οργανικών
προϊόντων /ORA/ Αυστρία
Διεθνής Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας Οργανικών
Μεταπρατών (Λιανοπωλητών) 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.

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

Higher School "Agricultural College, Βουλγαρία
Το Επαγγελματικό Λύκειο "Agricultural College "
είναι το μεγαλύτερο
επαγγελματικό λύκειο στη Βουλγαρία, το οποίο παρέχει προπτυχιακές σπουδές
στον τομέα της αγροτοβιομηχανίας
και της αγροτικής ανάπτυξης. Παρέχει
κατάρτιση και εκπαίδευση στον τομέα της ζωικής παραγωγής, της φυτικής
παραγωγής, του αγροτουρισμού και
άλλων συναφών ειδικοτήτων που
αναπτύσσονται στις αγροτικές περιοχές. Το κολέγιο έχει την εμπειρία στην
ανάπτυξη και διεκπεραίωση προγραμμάτων όπως: PHARE, Socrates Comenius,
προγράμματα Leonardo Da Vinci.

www.agricollege.com

Eurocentre “Land and Environment”
Βουλγαρία
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 της ΕΕ και της Εθνικής (Βουλγαρικής) οικονομικής ενίσχυση.

www.eurocentre.hostoi.com

Ινστιτούτο Equalita
Γερμανία
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 και 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 ιστοχώρου ( web- based)

www.equalita.de
More information:

http://www.ecoQualifyIII.org

C. V.T. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
Ελλάδα
Η CVT Γεωργική Ανάπτυξη είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε
το 1995. Το κέντρο εκτελεί ένα φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της γεωργίας,
της χρηματοδότησης και της διοίκησης, των υπολογιστών, της υγειονομικής και
κοινωνικής περίθαλψης, του πολιτισμού, των παιδαγωγικών, του τουρισμού και
των υπηρεσιών, των τεχνικών εφαρμογών και των μεταφορών, και του
περιβάλλοντος: οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων συνεχούς ανεπίσημης
επαγγελματικής κατάρτισης, ενδοεταιρικής κατάρτισης, εκπαίδευσης από
απόσταση και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων.

www.geoan.gr

Ρουμανικό κέντρο πόρων για την προώθηση και
το μάρκετινγκ οργανικών προϊόντων «EcoRPartner», Ρουμανία
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 προιόντων,
των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της επιθεώρησης και του ελέγχου των
βιολογικών μονάδων και της τεχνικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής
κατάρτισης στην βιολογική επιχείρηση. Ο κύριος στόχος του RRCPMOP-EP είναι
να δημιουργήσει μια πλατφόρμα
αλληλεπίδρασης μεταξύ των Ρουμάνων
λιανοπωλητών, των κατασκευαστών και των αγροτών για ένα επιτυχέστερο
εμπόριο βιολογικών προϊόντων στη Ρουμανία

www.ecor.ro

EcoQualify III
Εφαρμογή
συστήματος
διασφάλισης
ποιότητας στην
λιανική πώληση
βιολογικών
τροφίμων

Πανεπιστήμιο Onsekiz Mart Canakkale, Τουρκία
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.

www.comu.edu.tr

Ένωση παραγωγών και βιομηχάνων βιολογικών
προϊόντων (ORGÜDER), Τουρκία
Η ORGUDER έχει ως μέλη ενεργούς επιχειρηματίες. Αυξάνεται καθημερινά σε
δυναμικό και ισχύ. Κύριοι στόχοι : 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.

www.orguder.org.tr

LEONARDO DA VINCI
Transfer of Innovation
Project
2010-1-GR1-LEO05-03967

Για την εξάπλωση της αγοράς των βιολογικών
προϊόντων σημαντικό ρόλο παίζει η απόκτηση
γνώσεων και ικανοτήτων πώλησης αυτών
Η αγορά βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη επεκτείνεται
κατά περίπου 10-15% ετησίως. Πρόσφατα άρχισαν να
αναπτύσσονται και εθνικές αγορές.
Στην Ελλάδα, η βιολογική γεωργία έχει τις ρίζες της στην
οικολογική κίνηση της δεκαετίας του '80.
Σήμερα ,
υπάρχουν περίπου, 24.000 παραγωγοί, 1600 μεταποιητές
και
12 εισαγωγείς.
Σχεδόν 3.5 εκατομμύριο εκτάρια
εδάφους χρησιμοποιούνται στην βιολογική καλλιέργεια. Τα
πιο φημισμένα ελληνικά βιολογικά προϊόντα
είναι: το
ελαιόλαδο, οι ελιές, το κρασί, τα εσπεριδοειδή και το σιτάρι,
καθώς επίσης και ζωικά πρ οϊόντα όπως τυρ ί φέτας, αιγοπρόβειο κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά.. Η αγορά
βιολογικών πρ οϊόντων το 2009 αυξήθηκε κατά 6%, ενώ τα
πρ οηγούμενα χρ όνια η αύξηση έφτανε το 25-30%. Στην
Ελλάδα υπάρ χουν πολύ καλές πρ οοπτικές ανάπτυξης της
βιολογικής γεωργίας λόγω του πολύ καλών κλιματικών
συνθηκών και της υποδομής του εδάφους.
Στη Βουλγαρία, η εθνική αγορά για τα βιολογικά προϊόντα
είναι υπό ανάπτυξη. Περ σσότερ
ι
ο από το 90% των
πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων εξάγεται κυρίως στην
ΕΕ (αιθέρια έλαια, αρωματικά φυτά, λαχανικά, μούρα,
μέλι). Η λιανική πώληση είναι κατά ένα μεγάλο μέρος στα
χέρια των χονδρ μπόρ
ε
ω
ν,
οι οποίοι
εισάγουν τα
περ σ
ι σότερ α από τα πρ οϊόντα από την ΕΕ. Στη Σόφια
περισσότερα από 200 καταστήματα προσφέρουν βιολογικά
προϊόντα. Η οργανική αγορά θα επεκτεινόταν γρηγορότερα
εάν υπήρξαν περισσότερα βουλγαρικά προϊόντα διαθέσιμα.
Super market και υπέρ αγορές
ενδιαφέρονται να
προωθήσουν όλο και περισσότερο βιολογικά προϊόντα
Στη Ρουμανία
τα αποτελέσματα
εφαρμογής του
πρ ογρ άμματος Eco Qualify III θα έχουν υψηλό αντίκτυπο
στην ανάπτυξη της εθνικής αγοράς βιολογικών προϊόντων.
Θα τονώσουν βιολογική κίνηση και θα ειδικότερα θα
υποστηρίξουν την αγορά των βιολογικών προϊόντων. Αυτή
τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα σύστημα εκπαίδευσης και
κατάρτισης των λιανοπωλητών και γενικότερα των ατόμων
που εμπλέκονται στην πώληση και εμπορία των βιολογικών
προϊόντων.
Η Τουρκία με την μεγάλη εμπειρία στις πρ κτικές
α
καλλιέργειας, στους διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες
και την πλούσια βιοποικιλότητα έχει μεγάλες δυνατότητες
ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας. Η Τουρκία είναι ο
κυριότερος παραγωγός και εξαγωγέας στα διάφορα γεωργικά
προϊόντα. Το 2006, 10.553 αγρότες παρήγαν βιολογικά
προϊόντα και 5.723 αγρότες ήταν στη μεταβατική περίοδο. Ο

αρ ιθμός βιοκαλλιεργητών αυξήθηκε κατά 25% από το 2004
έως το 2008. Επιπλέον, στόχος της Τουρκίας είναι το 3% της
συνολικής γεωργικής περιοχής να είναι
βιολογικής
καλλιέργειας έως το 2013.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(QAS) για την εκπαίδευση στο εμπόριο
βιολογικών τροφίμων.

Για την περαιτέρω εξάπλωση της αγοράς των βιολογικών
προϊόντων, η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων των
ατόμων που εμπλέκονται στην εμπορία και πώληση
βιολογικών προϊόντων γίνεται ολοένα και πιο σημαντική. Η
εισαγωγή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας θα
προσφέρει μια ικανοποιητική λύση.

Η παραγωγή βιολογικών τροφίμων έχει ρυθμιστεί αυστηρά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απαιτούμενες ιδιαίτερες ικανότητες πρέπει να
αναπτυχθούν όχι μόνο για να επιτύχουν την οικονομική παραγωγή
εξασφαλίζοντας συμμόρφωση με τους κανονισμούς, αλλά απαιτείται
και νέα γνώση, δεξιότητες και ειδικότητες για τους λιανοπωλητές
βιολογικών τροφίμων στον τομέα της πιστοποίησης, των κανονισμών
πιστοποίησης, της χορήγησης αδειών, κ.λπ.
Το ιδιαίτερα επιτυχές πρόγραμμα του Leonardo Da Vinci «EcoQualify
ΙΙ - διάδοση και εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας
για την περαιτέρω εκπαίδευση στο λιανικό εμπόριο βιολογικών
προϊόντων στην Ευρώπη» προσδοκούσε αυτήν την ανάπτυξη το 2007
και δημιούργησε ένα περιεκτικό ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(EQAS) για την περαιτέρω εκπαίδευση στο εμπόριο βιολογικών
τροφίμων. Αυτό έγινε για να διασφαλιστεί ότι στις διάφορες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ληφθούν τα μέτρα περαιτέρω
εκπαίδευσης στο ίδιο υψηλό επίπεδο ποιότητας.
Το τρέχον πρόγραμμα EcoQualify ΙΙΙ θα μεταφέρει αυτό το επιτυχές
πρόγραμμα σε τέσσερις χώρες: Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία και
Τουρκία. Οι συνεργάτες του αρχικού προγράμματος (ίδρυμα Equalita,
Γερμανία και Ένωση εμπόρων λιανικής πώλησης βιολογικών
τροφίμων, Αυστρία) θα παρουσιάσουν την εμπειρία και τις απόψεις
τους.
Οι ομάδες- στόχοι και οι χρήστες είναι κέντρα επαγγελματικής
κατάρτισης, επαγγελματικοί σύνδεσμοι, επιχειρήσεις, επιχειρηματίες,
υπάλληλοι, και άλλοι
που συμμετέχουν
στην επαγγελματική
κατάρτιση αυτού του κλάδου. Τα ιδρύματα επαγγελματικής
κατάρτισης και οι χρηματοδότες της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις
συμμετέχουσες χώρες θα εξοικειωθούν με το σύστημα διασφάλισης
ποιότητας και θα το εφαρμόσουν στις καθημερινές τους πρακτικές
κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Οι κύριοι στόχοι του EcoQualify ΙΙΙ θα εστιάσουν στα εξής:
προσαρμογή
και
δοκιμή
του
συστήματος
διασφάλισης (ΣΔΠ) ποιότητας σε εθνικό επίπεδο (στη
Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στη Ρουμανία και στην Τουρκία)
τρ οποποίηση και πρ οσαρ μογή του ΣΔΠ στις εθνικές
ανάγκες και συνθήκες
μεταφορ ά και εφαρ μογή του ΣΔΠ στην πρ ακτική
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστήμια, κολλέγια,
κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, κ.λπ.) και των
λιανοπωλητών/των αγροτών στις χώρες αποδέκτες.
Τα κύρια προϊόντα είναι: Ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας
για την περαιτέρω εκπαίδευση στο εμπόριο βιολογικών
τροφίμων, Οδηγίες χορήγησης αδειών, Εγχειρίδιο Ποιότητας,
Εθνικά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας για την περαιτέρω
εκπαίδευση στο εμπόρ ιο φυσικών τρ οφίμων στις τέσσερ ις
συνεργαζόμενες χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία και
Τουρκία).
Ο σημαντικότερος αντίκτυπος θα είναι μια
εθνική
έκδοση για
BG, GR, RO, το TR ενός περιεκτικού

ευρωπαϊκού συστήματος διασφάλισης ποιότητας για
τη μετά- δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην λιανική
πώληση
βιολογικών
τροφίμων
βασισμένη
στα
Βιολογικά Πρότυπα
προσόντων ποιότητας (ECO
QUALIFY Qualification Standards), τα οποία θα
υποστηρίξουν το σύστημα
της
Επαγγελματικής
κατάρτισης , την βιολογική καλλιέργεια και παραγωγή
προϊόντων,
τη λιανική πώληση και την αγορά
εργασίας.

Μεταφορά του προγράμματος
καινοτομίας
Το πρ όγρ αμμα EcoQualify ΙΙΙ θα μεταφέρει τις καινοτομίες
στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε έναν πολύ
συγκεκριμένο τομέα – στην λιανική πώληση βιολογικών
πρ οϊόντων. Η μεταφορ ά της καινοτομίας θα είναι δυνατή με
την συμμετοχή
ιδρ υμάτων που έχουν τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του πρ ογρ άμματος
EcoQualify όπως:
- Ιδρύματα, που αντιπροσωπεύουν την επαγγελματική
κατάρτιση και την εκπαίδευση προκειμένου να προετοιμαστεί
η μεταφορά, να εφαρμοστεί το ΣΔΠ EcoQualify στα τοπικά
συστήματα κατάρτισης και να τεθούν τα θεμέλια για μια
ευρωπαϊκή
αναγνώριση
με
τον
απαραίτητο
τοπικό
συντονισμό.
- Κέντρα κατάρτισης για την εκπαίδευση ενηλίκων
προκειμένου
να
αναπτυχθούν
οι
συνεργασίες
που
αφιερ νονται
ώ
στην πειρ ματική
α
εφαρ ογή
μ
του ΣΔΠ
EcoQualify και να προγραμματιστούν η συνοχή και η
επέκτασή του.
- Οργανώσεις στον τομέα της βιολογικής παραγωγής
προϊόντων
και
του
μάρκετινγκ
προκειμένου
να
πρ οσδιορ σ
ι τούν οι ανάγκες του τομέα και να αυξηθεί το
κίνητρο των διευθυντών και των υπαλλήλων να βελτιώσουν
τη γνώση, τις δεξιότητες και την ικανότητά τους στην
λιανική πώληση βιολογικών τροφίμων.
- Χορηγοί τεχνογνωσίας που θα υποστηρίξουν τη διαδικασία
της μεταφοράς και θα συμβάλουν στο τρέχον πρόγραμμα με
την εμπειρία τους από τις αρχικές δραστηριότητες ανάπτυξης
και θα αναμιχθούν στο στάδιο της μεταφοράς, της
δοκιμής/του ελέγχου και της ανατροφοδότησης.
- Τα ΜΜΕ και άλλες οργανώσεις εκτός της συνεργασίας θα
βοηθήσουν επίσης στην προώθηση του προγράμματος και θα
διευκολύνουν στη διαδικασία της μεταφοράς.

Συντονιστής προγράμματος

Ο συντονιστής και ανάδοχος του πρ ογρ άμματος είναι το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1984
μέσω της προεδρικής απόφασης 83/1984, η οποία
τροποποιήθηκε το 1985 μέσω της προεδρικής απόφασης
302/1985. Η έδρ α του πανεπιστημίου είναι η πόλη Βόλος
(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
αξιοπρόσεκτο αριθμό προγραμμάτων (περισσότερο από 500)
που έχουν αναληφθεί από το πανεπιστήμιο μέχρ ι σήμερ α
μέσα από τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και μερικές
άλλες παγκοσμίου επιπέδου συνεργασίες σε διάφορα θέματα.
http://www.uth.gr

