
ΒΙΟλογικά από τον τόπο μας!

Το παρόν συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER,
Άξονας 4 του ΠΑΑ, Υπομέτρο 421α “Διατοπική Συνεργασία” με τίτλο ”Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας”,

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο

ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
 

Κεντρικά γραφεία
Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα,

250 01 - Καλάβρυτα
τηλ.: 26920 24442 - 3

 
Υπ/μα

Πατρέως 16,
262 21 - Πάτρα

τηλ. 2610 243042
 

Fax
26920 24333

website
www.achaiasa.gr

e-mail
achaiasa@otenet.gr

facebook page
ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Ενημερωτική ημερίδα και θεματικά αγροτουριστικά εργαστήρια στο πλαίσιο υλοποίησης
του Διατοπικού Σχεδίου «Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας»

του Τοπικού Προγράμματος LEADER 2007-2013



Πρόγραμμα
10:00 - 10:15 Προσέλευση - Εγγραφή Συμμετεχόντων

10:15 - 10:30 Χαιρετισμοί
	 Γεώργιος	Λαζουράς
	 Πρόεδρος	Δ.Σ.	και	Ε.Δ.Π.	LEADER	της	ΑΧΑΪΑ	-	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ	Α.Ε.,	Δήμαρχος	Καλαβρύτων

 Ηρώ	Τσιμπρή
	 Γεν.	Διευθύντρια	-	Συντονίστρια	Τ.Π.	LEADER	2007	-	2013	ΑΧΑΪΑ	-	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ	Α.Ε.

10:30-10:45 Παρουσίαση Διατοπικού Σχεδίου «Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας»
 Τ.Π. LEADER 2007 - 2013
	 Έλενα	Λαμπροπούλου,	Στέλεχος	ΑΧΑΪΑ	-	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ	ΑΕ

10:45 - 11:00 Το βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας: Έρευνα αγοράς & Εκπόνηση σχεδίου marketing
 για την Ανάπτυξη & Εμπορία των βιολογικών προϊόντων στο νομό Αχαΐας
	 Αναστασία	Καραγιαννοπούλου,	Μελετήτρια	Παν/μίου	Πατρών,	MSc

11:00 - 11:15 Γνωρίζοντας τα Τοπικά Βιολογικά Προϊόντα - Η βιολογική παραγωγή της περιοχής μας
	 Νίκος	Ζαφειρόπουλος,	Βιοκαλλιεργητής

11:15 - 11:30 Διατροφική Αξία βιολογικών προϊόντων - Οφέλη κατανάλωσης - Ένταξη στα σχολεία
 Θεόδωρος	Μπαρής,	Προϊστάμενος	Επιστημονικής	Παιδαγωγικής	Καθοδήγησης
	 Α΄βαθμιας	Εκπαίδευσης	Δυτικής	Ελλάδας

11:30 - 11:45 Αναγνωρισιμότητα των βιολογικών προϊόντων - Καλές πρακτικές προώθησης στην εστίαση
	 Σπύρος	Στεργίου,	Αντιπρόσωπος	ΣΚΕΑΝΑ	-	Σύλλογος	Καταστημαρχών	Εστίασης	&	Αναψυχής	Ν.	Αχαΐας

11:45 - 12:30 Συζήτηση: Προοπτικές - Συμπεράσματα

12:30 - 13:00 Διάλλειμα - Γευσιγνωσία

13:00 – 15:00 Θεματικά Αγροτουριστικά Εργαστήρια

 1ο εργαστήρι
 Ο βιολογικός χαρακτήρας των προϊόντων ως μέσο προσέλκυσης καταναλωτών και επισκεπτών
	 Θεόδωρος	Κορωναίος,	Γεωπόνος	Α.Π.Θ.	-	Μελετητής

 2ο εργαστήρι
 Σύνδεση τοπικών παραδοσιακών συνταγών παρασκευής γευμάτων
 και βιολογικών αγροτικών προϊόντων για την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής
	 Σοφία	Χριστοπούλου,	Συγγραφέας	-	Expert	γαστρονομίας

 3ο εργαστήρι
 Ενέργειες marketing για την ανάδειξη των βιολογικών προϊόντων
 και της αξιοποίησής τους από τον τουριστικό τομέα
	 Σπήλιος	Μούζουλας,	Δημιουργικός	Διευθυντής	-	Υπεύθυνος	Διαφ.	Επικοινωνίας	Εταιρειών	Τροφίμων

 4ο εργαστήρι
 Δυνατότητες συνεργασίας βιο-αγροτικού και τουριστικού τομέα - Τοπικές στρατηγικές
	 Δημήτρης	Καραγιάννης,	Διευθύνων	Σύμβουλος	HARCOS	Ε.Π.Ε.

 5ο εργαστήρι
 Ο ρόλος των θεσμικών φορέων και ιδιαίτερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 στην ανάδειξη των βιολογικών προϊόντων και της υγιεινής διατροφής
	 Αντρέας	Νικολάου,	Ορθοπαιδικός		Χειρουργός	-	Δημοτικός	Σύμβουλος	Δήμου	Πατρέων	-
	 Μέλος	Επιτροπής	Υγείας	&	Κοινωνικών	Υποθέσεων	της	Κεντρικής	Ένωσης	Δήμων	Ελλάδος

ΒΙΟλογικά από τον τόπο μας!
Στοχεύοντας την ανάδειξη και προβολή

των βιολογικών προϊόντων της περιοχής,
δημιουργούμε το βιολογικό τραπέζι,

προβάλλοντας την πολιτισμική προσέγγιση
και την οικολογική διάσταση,

ενημερώνοντας τους καταναλωτές
και δημιουργώντας δικτυώσεις του τουριστικού

με τον αγροτικό τομέα και ιδιαίτερα
με τον κλάδο της βιολογικής παραγωγής.


