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Η διασυνοριακή συνεργασία ως η ουσία της ευρωπεριφέρειας. 

 

Η ευρωπεριοχή είναι μια μορφή διασυνοριακής 

συνεργασίας μεταξύ εδαφικών κοινωνιών ή τοπικών 

αρχών παραμεθόριων περιοχών δύο ή περισσότερων 

χωρών που έχουν κοινά σύνορα και όπου η συνεργασία 

στοχεύει στον συντονισμό κοινών προσπαθειών, καθώς 

και στην εφαρμογή συμφωνημένων ενεργειών σε 

διάφορους τομείς της ζωής στην εθνική νομοθεσία και τους κανόνες του διεθνούς 

δικαίου για την επίλυση κοινών προβλημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα 

των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτό το έδαφος και στις δύο πλευρές των 

συνόρων.1 

Το νομικό καθεστώς των ευρωπεριφερειών είναι διαφορετικό. Μια 

ευρωπεριφέρεια μπορεί να περιλαμβάνει: μια κοινότητα συμφερόντων χωρίς 

εγγραφή νομικής οντότητας, μια Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομικών Συμφερόντων, 

μια μη κερδοσκοπική ένωση, μια κοινότητα εργασίας χωρίς να είναι νομική οντότητα 

ή δημόσιος φορέας. 

Νομικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ευρωπεριφέρειες: 

Το πιο κοινό μεταξύ αυτών των νομικών πράξεων είναι η συμφωνία 

συνεργασίας, μια συμβατική δέσμευση από τις υπογράφοντες εδαφικές αρχές να 

αναπτύξουν κοινές διασυνοριακές πρωτοβουλίες. Δεν υπάρχει τυποποιημένη 

συμφωνία συνεργασίας και η δομή διασυνοριακής διακυβέρνησης είναι συνήθως 

άτυπη, ευέλικτη και χωρίς νομική προσωπικότητα. 

Λόγω του στόχου της δημιουργίας αυτόνομων φορέων που θα μπορούν να 

διαχειρίζονται διασυνοριακές πρωτοβουλίες, έχουν δημιουργηθεί πολλά νομικά 

μέσα την τελευταία δεκαετία από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και του Συμβουλίου της 

Ευρώπης που δίνουν νομική προσωπικότητα στις διασυνοριακές οργανοσοις. 
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http://www.venice.coe.int/
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Οι κύριες φόρμουλες συνεργασίας περιλαμβάνουνην Ευρωπαϊκή Ομάδα 

Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), την Ομάδα υρωπαϊκού Οικονομικού Συμφέροντος 

(EEIG) και την Ευρωπεριφερειακή Ομάδα Συνεργασίας (ECG) 

Ο ΕΟΕΣ (που δημιουργήθηκε με τον 

κανονισμό /ΕΚ αριθ. 1082/2006) είναι μια 

μόνιμη και αυτόνομη δομή με νομική 

προσωπικότητα και υπόκειται στο 

δημόσιο ή ιδιωτικό δίκαιο σύμφωνα με την εθνική δικαιοδοσία που διέπει τον τόπο 

όπου βρίσκεται η έδρα. Τα κύρια πλεονεκτήματα του ΕΟΕΣ πηγάζουν από: 

• τη μακροπρόθεσμη πολιτική δέσμευση των μελών της. 

• μεγαλύτερη διαφάνεια. 

• τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων και υποβολής αίτησης για 

εξωτερική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 

Το EEIG και το ECG υπό αυτή την έννοια μοιάζουν έντονα με τη λειτουργική λογική 

του ΕΟΕΣ. Το πρώτο μέσο χρησιμοποιείται γενικά για διασυνοριακές οικονομικές 

δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν φορείς του ιδιωτικού τομέα και για τις 

οποίες απαιτείται επίσης η δημιουργία νομικής οντότητας. Ο κύριος περιορισμός 

του ΕΟΟΣ συνίσταται στο περιορισμένο εύρος της παρέμβασης, το οποίο πρέπει 

να σχετίζεται με την οικονομική δραστηριότητα των μελών του, αποκλείοντας τυχόν 

πρόσθετες δραστηριότητες για την ΚΤΚ. Η EEIG είναι μια ένωση που έχει ανεξάρτητη 

νομική προσωπικότητα και είναι αναγνωρισμένη σε όλες τις δικαιοδοσίες της ΕΕ. Ο 

ΕΟΟΣ πρέπει να έχει μέλη με έδρα σε τουλάχιστον δύο χώρες της ΕΕ ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να είναι μη κερδοσκοπικός. 

Το ECG επιτρέπει επίσης τη δημιουργία μιας νομικής οντότητας που διαχειρίζεται μια 

διασυνοριακή πρωτοβουλία για λογαριασμό των μελών της. Οι εδαφικές κοινότητες 

μπορούν να δημιουργήσουν ένα φορέα διασυνοριακής συνεργασίας με τη μορφή 

«ομάδας ευρωπεριφερειακής συνεργασίας» (ECG) στην επικράτεια των κρατών 

μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σκοπός του ΗΚΓ είναι να ενθαρρύνει, να 

υποστηρίξει και να αναπτύξει, προς όφελος του πληθυσμού, τη διασυνοριακή και 

διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των μελών του στην κοινή τους τομείς 



„Този документ е създаден в рамките на проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 

2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021. Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Сдружение „Бизнес център-Марица“ и по никакъв начин не може да 

бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за 

регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". 

αρμοδιοτήτων και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που θεσπίζονται βάσει της εθνικής 

νομοθεσίας των αντίστοιχων χωρών.2 

Οι ευρωπεριφέρειες μπορούν επίσης να υιοθετήσουν απλούστερες 

οργανωτικές δομές που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο. Έτσι, μια άλλη κοινή 

τυπολογία νομικών μέσων που χρησιμοποιούνται σε διασυνοριακές συμφωνίες 

είναι διάφορες μορφές ενώσεων που λειτουργούν ως απλουστευμένες δομές με 

νομική προσωπικότητα αλλά διέπονται μόνο από το ιδιωτικό δίκαιο που 

εφαρμόζεται στον τόπο όπου βρίσκεται η έδρα του οργανισμού. Η ευελιξία των 

δομών των ενώσεων τα καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλα για την υλοποίηση 

συγκεκριμένων διασυνοριακών πρωτοβουλιών όπως: τεχνικές διαβουλεύσεις, 

προώθηση συγκεκριμένου κοινού έργου, προκαταρκτικές μελέτες, καθώς και 

πρωτοβουλίες στρατηγικού σχεδιασμού. 

Περιφέρειες Χάσκοβο και Έβρου. Βιολογική παραγωγή. Δυνατότητα 

συνεργασίας 

Στο πλαίσιο των Ευρωπεριφερειών και των μέσων λειτουργίας τους, ο 

Σύλλογος «Επιχειρηματικό Κέντρο Μαρίτσα» στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας, μαζί με 

την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπορικών Συλλόγων του Ευρώ 

στην Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, ανέπτυξαν το έργο EU2BIO, το οποίο στοχεύει να 

να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας διασυνοριακής βιοζώνης για τη γεωργία, την 

κτηνοτροφία και την υδατοκαλλιέργεια και να εξασφαλίσει τη βιώσιμη λειτουργία της 

ως πιλοτικό μοντέλο για οργανισμούς και εταιρείες στην περιοχή του Χάσκοβο και 

του Έβρου. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη της Βιολογικής Παραγωγής 

στην ΕΕ, «Μια Βιοπεριοχή είναι μια γεωγραφική περιοχή όπου οι αγρότες, το κοινό, 

οι τουριστικοί φορείς, οι ενώσεις και οι δημόσιες αρχές συνάπτουν συμφωνία για 

τη βιώσιμη διαχείριση των τοπικών πόρων με βάση τα βιολογικά αρχές και 

πρακτικές». 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί προς τα κράτη μέλη και τους 

ενδιαφερόμενους φορείς να προωθήσουν την τοπική και μικρής κλίμακας 

επεξεργασία για να προχωρήσουν σε «μικρότερες αλυσίδες βιολογικού 

                                                           
2 https://rm.coe.int/1680748053  

https://rm.coe.int/1680748053
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εφοδιασμού που παρέχουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη» ως μέρος  από 

τις προσπάθειές της να υποστηρίξει το εμπόριο βιολογικών προϊόντων εντός της 

Ε.Ε. 

Το σχέδιο δράσης ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την 

ανάπτυξη και τη δημιουργία βιοπεριφερειών. Στις βιοπεριοχές, η προώθηση 

βιολογικών προϊόντων συνδέεται στενά με την προβολή της επικράτειας 

προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης ανάπτυξη του οικονομικού, κοινωνικού και 

πολιτιστικού δυναμικού της. Όπως τονίζεται στο Σχέδιο Δράσης της ΕΕ, «οι 

βιολογικές περιοχές έχουν αποδειχθεί επιτυχείς στην ενσωμάτωση της βιολογικής 

γεωργίας και άλλων τοπικών δραστηριοτήτων για την αύξηση της τουριστικής 

ελκυστικότητας ακόμη και σε περιοχές όπου ο τουρισμός δεν είναι ανεπτυγμένος». 

Στις αγροτικές περιοχές των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες συνήθως παραμένουν 

σε χώρες επενδύσεων, οι βιοπεριοχές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 

ρόλο στην ενίσχυση της αξίας των τοπικών και τυπικών προϊόντων διατροφής, του 

πολιτισμού, των παραδόσεων, των φυσικών πόρων και του τοπίου σε μια συνολική 

ολοκληρωμένη στρατηγική που στοχεύει προς την ανανέωση της εδαφικής 

ανάπτυξης και τη μείωση της ερήμωσης. 

Η διασυνοριακή συνεργασία στοχεύει στην αντιμετώπιση κοινών 

προκλήσεων που εντοπίζονται από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές και στην 

εκμετάλλευση του αναξιοποίητου αναπτυξιακού δυναμικού στις παραμεθόριες 

περιοχές. Οι εταίροι του έργου EU2BIO συμφωνούν ότι μία από αυτές τις 

προκλήσεις, της οποίας το δυναμικό δεν έχει χρησιμοποιηθεί στις παραμεθόριες 

περιοχές του Χάσκοβο και του Έβρου, είναι το θέμα των βιολογικών τροφίμων και 

όλων των σχετικών δραστηριοτήτων. 

Τόπος υλοποίησης του έργου είναι το Χάσκοβο στη Βουλγαρία και ο Έβρος 

στην Ελλάδα. 

Η επαρχία Χάσκοβο βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νότιας 

Κεντρικής Περιφέρειας. Περιλαμβάνει 261 οικισμούς οργανωμένους σε 11 δήμους. 

με συνολική έκταση 5543 km². Στην περιοχή ζουν 223.625 άτομα στις 31.12.2020, που 

αντιπροσωπεύουν το 3,2% του πληθυσμού της χώρας. Οι δέκα πόλεις της περιοχής 

φιλοξενούν 160.813 άτομα, ή το 72% του πληθυσμού της περιοχής. Η γεωργία στην 

περιοχή του Χάσκοβο ορίζεται ως παραδοσιακή δραστηριότητα για τον πληθυσμό. 
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Η ανάπτυξή του διαχρονικά καθορίστηκε από τις καλές ιδιότητες του εδάφους και 

τις ευνοϊκές αγροτοκλιματικές συνθήκες. Η επίπεδη φύση του το ανάγλυφο στο 

βόρειο και κεντρικό τμήμα της συνοικίας και τα γόνιμα εδάφη έχουν θετική επίδραση 

στην ανάπτυξη όλων των κλάδων και υποκλάδων της γεωργίας. Στο νότιο τμήμα 

του εδάφους της περιοχής, η ισχυρή μεσογειακή επιρροή, το γεωλογικό παρελθόν 

του βουνού και οι ιδιαιτερότητες του τοπικού τρόπου ζωής και πολιτισμού 

συνέβαλαν στη διαμόρφωση και διατήρηση διαφορετικών οικοτόπων, και αυτό 

οδήγησε σε εξαιρετικά υψηλή βιολογική ποικιλία. Το Χάσκοβο είναι μια ζώνη με 93 

προστατευόμενες περιοχές. 

Η Π.Ε. Έβρου βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Ελλάδας, στο φυσικό 

σύνορο της χώρας με τη Βουλγαρία στα βόρεια και την Τουρκία στα ανατολικά, 

αποτελεί δε το ένα από τα τρία τριεθνή σημεία που υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι το 

φυσικό σύνορο της Ελλάδας με τις γειτονικές της χώρες, Τουρκία και Βουλγαρία. 

Δυτικά συνορεύει με την Π.Ε. Ροδόπης, ενώ νότια βρέχεται από το Θρακικό πέλαγος. 

Αναμφίβολα η γεωγραφική τοποθεσία του Έβρου, είναι ένα από τα πλεονεκτήματα 

που μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της οικονομίας, του εμπορίου, των 

υπηρεσιών αλλά και του τουρισμού. Ονομάστηκε Έβρος από τον ομώνυμο 

ποταμό, τον μεγαλύτερο των Βαλκανίων, που διασχίζει το βορειοανατολικό άκρο 

της Ελλάδας στα σύνορα. 

Η Π.Ε. Έβρου αποτελεί μία από τις πέντε διοικητικές ενότητες που απαρτίζουν 

την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στα διοικητικά της όρια ανήκει 

και το νησί της Σαμοθράκης. Η Π.Ε. Έβρου περιλαμβάνει 5 δήμους: Δήμος 

Αλεξανδρούπολης, Δήμος Ορεστιάδας, Δήμος Διδυμοτείχου, Δήμος Σουφλίου και 

Δήμος Σαμοθράκης. Πρωτεύουσα είναι η Αλεξανδρούπολη με 72.750 κατοίκους, η 

οποία αποτελεί το σημαντικότερο διοικητικό, οικονομικό και εμπορικό κέντρο της 

περιοχής και ταυτόχρονα το λιμάνι της Θράκης. Η Π.Ε. Έβρου έχει συνολική έκταση 

4.242 τ.χλμ., και πληθυσμό 147.947. 

Ο Έβρος είναι πεδινή περιοχή αφού μόνο το 10,3% είναι ορεινοί όγκοι, έναντι 

των εκτεταμένων πεδιάδων που καταλαμβάνουν το 62,4% της έκτασής του, μεγάλο 

μέρος των οποίων καλλιεργείται. Στην καλλιέργεια συμβάλλει η ύπαρξη του ποταμού 

Έβρου, των παραποτάμων του και πλήθος αρδευτικών καναλιών. 
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Η βιολογική παραγωγή είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 

γεωργικής και παραγωγής τροφίμων που συνδυάζει βέλτιστες πρακτικές για την 

προστασία του περιβάλλοντος και τη δράση για το κλίμα, την υψηλή βιοποικιλότητα, 

τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την εφαρμογή υψηλών προτύπων καλής 

μεταχείρισης των ζώων καθώς και υψηλών προτύπων παραγωγής σύμφωνα με τη 

ζήτηση. από έναν αυξανόμενο αριθμό καταναλωτών για προϊόντα που 

παράγονται με φυσικές ουσίες και διαδικασίες.3 

Η βιολογική γεωργία είναι μια κερδοφόρα θέση σήμερα. Όλο και 

περισσότεροι καταναλωτές δείχνουν ενδιαφέρον για οικολογικά καθαρά φρούτα 

και λαχανικά, αλλά υπάρχουν πολύ λίγοι Βούλγαροι παραγωγοί που προσφέρουν 

βιολογικά προϊόντα. Οι καλλιέργειες βιολογικής καλλιέργειας έχουν υψηλή 

προστιθέμενη αξία και οι αγρότες πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους 

στην καλλιέργεια προϊόντων αυτής της ομάδας για να αποκτήσουν μεγαλύτερο 

εισόδημα. Η βιολογική κτηνοτροφία στη Βουλγαρία είναι λιγότερο ανεπτυγμένος 

κλάδος από  

βιολογική φυτική παραγωγή, αλλά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση 

αύξησης του αριθμού των βιολογικά εκτρεφόμενων ζώων. 

Βιολογική παραγωγή στην περιοχή Χάσκοβο 

Η επαρχία Χάσκοβο, ως συστατικό τμήμα της βιοπεριφέρειας Χάσκοβο-Έβρου, 

βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νότιας Κεντρικής Περιφέρειας. 

Περιλαμβάνει 11 δήμους: Haskovo, Dimitrovgrad, Harmanli, Simeonovgrad, 

Svilengrad, Madzharovo, Ivaylovgrad, Lyubimets, Mineralni Bani, Stambolovo και 

Topolovgrad με συνολική έκταση 5.543 km². Από το 2021, 211.565 άνθρωποι ζουν 

στην περιοχή του Χάσκοβο, που αντιπροσωπεύει το 3,2% του πληθυσμού της 

χώρας. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι ποικίλο. Η γεωργία στην περιοχή του 

Χάσκοβο ορίζεται ως παραδοσιακή δραστηριότητα για τον πληθυσμό. Η ανάπτυξή 

του με την πάροδο του χρόνου καθορίζεται από τις καλές ιδιότητες του εδάφους και 

τις ευνοϊκές αγροτοκλιματικές συνθήκες. Στην περιοχή του Χάσκοβο, η 

χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση είναι μεταξύ 23% και 37,9% της συνολικής 

έκτασης της περιοχής το 2020. 

                                                           
3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για τη βιολογική παραγωγή και 

την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου 
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Η εκτροφή φυτών, ως κλάδος, έχει μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική αγροτική 

παραγωγή της επαρχίας. Οι καλλιέργειες δημητριακών, τεχνικές και κτηνοτροφικές 

εκπροσωπούνται κυρίως. Σχεδόν το ήμισυ της δομής της καλλιεργήσιμης γης (46%) 

στην περιοχή αποτελείται από δημητριακά, συμπεριλαμβανομένων. σιτάρι, κριθάρι, 

σίκαλη και τριτικάλε, βρώμη, καλαμπόκι και άλλα σιτηρά. Το 35% της καλλιεργήσιμης 

γης καταλαμβάνεται από ηλιέλαιο και άλλες ελαιουργίες. 

Η κτηνοτροφία στην περιοχή του Χάσκοβο είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένη στον 

ιδιωτικό τομέα και χαρακτηρίζεται από υψηλό σχετικό μερίδιο μικρών 

εκμεταλλεύσεων. Στις πεδινές περιοχές της συνοικίας εκτρέφονται βοοειδή, χοίροι και 

πουλερικά, ενώ στις ημιορεινές εκτρέφονται αιγοπρόβατα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2020, 190 χειριστές έλαβαν κεφάλαια για βιολογική 

εκτροφή φυτών και βιολογική εκτροφή ζώων στην περιοχή του Χάσκοβο. Οι 

περισσότεροι βιολογικοί παραγωγοί που έλαβαν ευρωπαϊκά κονδύλια είναι ο δήμος 

Svilengrad – 48, ακολουθούμενοι από τον Harmanli και τον Haskovo, όπου είναι 

εγγεγραμμένοι 42 και 35, αντίστοιχα. Οι δήμοι Topolovgrad και Simeonovgrad έχουν 

τους λιγότερους εγγεγραμμένους φορείς που έλαβαν επιχορηγήσεις.  

Οι πληρωμές στην περιοχή αφορούν βιολογική φυτική παραγωγή. Η 

συνολική αξία των κεφαλαίων που έλαβαν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων 

της περιοχής για το 2020 ανέρχεται σε 2.663.375,93 BGN. 

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων 

γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται με βιολογικό τρόπο, από τον 

Ιούνιο του 2021, υπάρχουν 285 πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι χειριστές στην 

περιοχή του Χάσκοβο. Ο μεγαλύτερος αριθμός χειριστών είναι εγγεγραμμένοι στο 

δήμο Svilengrad – 72, στον δήμο Haskovo υπάρχουν 66 χειριστές και την τρίτη θέση 

καταλαμβάνει ο Δήμος Harmanli, όπου 44 από τους βιολογικούς παραγωγούς, 

μεταποιητές και εμπόρους γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται 

βιολογικά στο Haskovo Η περιφέρεια είναι εγγεγραμμένη. . Από τον Ιούνιο του 2021, 

υπάρχουν τουλάχιστον τρεις παραγωγοί βιολογικών προϊόντων στον δήμο 

Simeonovgrad - τρεις αγρότες. 1 βιολογικός παραγωγός που δραστηριοποιείται 

στην περιοχή της περιοχής Haskovo με χώρο εργασίας στο χωριό Mezek με κύρια 

δραστηριότητα - παραγωγή κρασιού από σταφύλια είναι εγγεγραμμένος στο Δήμο 

Σοφια.Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου του Υπουργείου Υγείας, 
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ο κυρίαρχος κλάδος της γεωργίας στην επαρχία είναι η βιολογική φυτική παραγωγή 

(81%). Με μερίδιο 15% στη δομή της βιολογικής παραγωγής στην επαρχία Χάσκοβο, 

η κτηνοτροφία συνδέεται κυρίως με τη μελισσοκομία. Αρκετές PA έχουν επίσης 

γαλοπούλες, βοοειδή και βουβάλια για σφαγή και ωμό αγελαδινό γάλα από το 

αγρόκτημα.Μόνο το 1/4 των βιολογικά παραγόμενων προϊόντων και τροφίμων και 

περιοχών βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, δηλαδή σχεδόν το 75% των χειριστών 

στο σύστημα ελέγχου βιολογικής παραγωγής έχουν προϊόντα πιστοποιημένα ως 

βιολογικά.Οι περισσότεροι επιχειρηματίες στο έδαφος της περιοχής καλλιεργούν 

δαμάσκηνα, καρύδια και αμύγδαλα. Από την κτηνοτροφία, το κυρίαρχο μερίδιο είναι 

η μελισσοκομία και η παραγωγή μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων.Κατέχει την 

4η θέση στην κατανομή των πιστοποιημένων δραστηριοτήτων στην περιφέρεια. 28 

παραγωγοί είναι πιστοποιημένοι με αγρανάπαυση. 27 από τους παραγωγούς είναι 

πιστοποιημένοι με στρέμματα μηδικής.Σημαντικό μερίδιο στη βιολογική παραγωγή 

κατέχουν και οι αμπελώνες κρασιού, που αποτελούν τον καθοριστικό κλάδο της 

περιφερειακής οικονομίας - την παραγωγή κρασιού. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2021, στην περιοχή του Χάσκοβο, 184 επιχειρηματίες 

ζήτησαν και έλαβαν κεφάλαια για βιολογική φυτική παραγωγή και βιολογική 

κτηνοτροφική παραγωγή. Οι περισσότεροι βιολογικοί παραγωγοί που έλαβαν 

ευρωπαϊκά κονδύλια είναι ο δήμος του Svilengrad – 43, ακολουθούμενοι από τον 

Harmanli και τον Haskovo, όπου είναι εγγεγραμμένοι 42 και 37 αντίστοιχα. Ο δήμος 

Simeonovgrad, ο οποίος έχει έναν βιολογικό παραγωγό, έχει τους λιγότερους 

εγγεγραμμένους φορείς που έλαβαν επιχορηγήσεις . 

Όσον αφορά το ύψος των κεφαλαίων που ελήφθησαν στην περιφέρεια, συνάγεται 

το συμπέρασμα ότι το 91,23% των πληρωμών αφορά βιολογική φυτική παραγωγή, 

η οποία διαμορφώνεται ως τάση και από τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου 

παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων αγροτικών προϊόντων. προϊόντα και 

τρόφιμα που παράγονται με βιολογικό τρόπο. Η συνολική αξία των κεφαλαίων που 

έλαβαν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων στην περιοχή για το 2021 ανέρχεται σε 

2.674.469,95 BGN. Από αυτά, το 0,69% (18.463,29 BGN) είναι κεφάλαια που 

ελήφθησαν για βιολογική κτηνοτροφία και το 8,08% ή 216.214 BGN για βιολογική 

κτηνοτροφία. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, 1 βιολογικός χειριστής το 2021 έλαβε 

14.535,16 BGN για τη δραστηριότητά του. Όταν διανεμήθηκε ανά δήμο, ο δήμος 
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Harmanli έλαβε τα περισσότερα κεφάλαια για βιολογική φυτική παραγωγή και 

βιολογική μελισσοκομία. 

Ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής 

πραγματοποιείται βάσει σύμβασης μεταξύ ενός χειριστή και ενός ελεγχόμενου 

προσώπου. Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων στην περιοχή Χάσκοβο έχουν 

χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες 11 ελεγχουσών φορέων, με τον μεγαλύτερο αριθμό 

συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τους φορείς του συστήματος ελέγχου στη 

βιολογική παραγωγή στην περιοχή του Χάσκοβο (101 συμβάσεις - 37%). BALKAN 

BIOCERT» OOD με έδρα την πόλη Plovdiv. Το παρακάτω σχήμα δείχνει την αναλογία 

του κατεχόμενου μεριδίου στον έλεγχο της βιολογικής παραγωγής στην επαρχία 

Χάσκοβο. 

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων 

γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται με βιολογικό τρόπο, από τον 

Ιανουάριο του 2023, στην περιοχή του Χάσκοβο περιλαμβάνονται και είναι 

εγγεγραμμένοι 273 φορείς. Στην επικράτεια της περιφέρειας, το 82,8% των 

εγγεγραμμένων φορέων εκμετάλλευσης είναι φυσικά πρόσωπα και το 17,2% (47 

φορείς) είναι νομικά πρόσωπα. Η ανάλυση της εδαφικής κατανομής τους δείχνει ότι 

ο μεγαλύτερος αριθμός εγγεγραμμένων βιολογικών παραγωγών, μεταποιητών ή 

εμπόρων βρίσκεται στον δήμο του Χάσκοβο – 66, και ο δήμος του Σβίλενγκραντ 

καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 62 χειριστές. Την τρίτη θέση κατέχει ο δήμος 

Harmanli (14,65%), όπου είναι εγγεγραμμένοι 40 βιολογικοί παραγωγοί, μεταποιητές 

και έμποροι αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται με βιολογικό 

τρόπο. Από τον Ιανουάριο του 2023, υπάρχουν οι λιγότεροι παραγωγοί βιολογικών 

προϊόντων στην περιοχή Haskovo του δήμου Simeonovgrad - τρεις παραγωγοί 

γεωργικών προϊόντων. Στο δήμο Stolichna, είναι εγγεγραμμένος 1 βιολογικός 

παραγωγός, που δραστηριοποιείται στην επικράτεια της περιοχής με χώρο 

εργασίας στο χωριό Mezek, δήμος Svilengrad - Katarzhina Estate EOOD με κύρια 

δραστηριότητα - παραγωγή κρασιού από σταφύλια. 

Ήρθε η ώρα να διευκρινίσουμε ότι για τους σκοπούς αυτής της εδαφικής κατανομής 

χρησιμοποιήθηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία για την εγγραφή του φυσικού προσώπου 

- ZP ή SL - χειριστή. Τ. υπάρχουν παραγωγοί των οποίων οι χώροι εργασίας δεν 

βρίσκονται στην επικράτεια του δήμου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, και 
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υπάρχουν και αυτοί που δραστηριοποιούνται εκτός της επικράτειας της περιφέρειας 

- π.χ. στην επαρχία Στάρα Ζαγόρα και στην περιοχή Πλόβντιβ. 

Η εικόνα της βιολογικής παραγωγής στην περιοχή είναι ενδιαφέρουσα όσον αφορά 

το κριτήριο "πιστοποιημένες βιολογικές περιοχές" - σύμφωνα με αυτόν τον δείκτη, ο 

Δήμος Madjarovo καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην περιοχή, όπου το 34,8% των 

βιολογικών περιοχών στην περιοχή Haskovo είναι πιστοποιημένο. σύμφωνα με 

διαθέσιμα δεδομένα. Τη δεύτερη θέση κατέχει ο δήμος του Σβίλενγκραντ με 24,7% και 

ακολουθούν οι δήμοι Χαρμανλί και Χάσκοβο με 18,7% και 12,3% αντίστοιχα. Αυτοί 

οι τέσσερις δήμοι φιλοξενούν περισσότερο από το 90% των πιστοποιημένων 

βιολογικών περιοχών της περιοχής. 

Όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή που παράγεται στην περιοχή Χάσκοβο, 

μπορούν να συναχθούν τα εξής: στον δήμο του Σβίλενγκραντ, υπάρχει η 

μεγαλύτερη ποσότητα βιολογικής παραγωγής στην περιοχή - 1.336,36 τόνοι το 

2022, ακολουθούμενος από τον δήμο Harmanli με 1.336,26 τόνους. Μαζί, οι δύο 

δήμοι αποτελούν περισσότερο από το 60% της βιολογικής παραγωγής το 2022 στην 

περιοχή του Χάσκοβο. Οι μικρότερες ποσότητες καταγράφηκαν στον δήμο 

Simeonovgrad - 7,07 τόνοι. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου του Υπουργείου Υγείας, ο 

κυρίαρχος κλάδος της γεωργίας στην επαρχία είναι η βιολογική φυτική παραγωγή 

(83,4%). Με μερίδιο 11,6% στη δομή της βιολογικής παραγωγής στην επαρχία 

Χάσκοβο, η κτηνοτροφία συνδέεται κυρίως με τη μελισσοκομία. Η εκτροφή 

βοοειδών και βουβαλιών είναι επίσης παρούσα σε αρκετές ΠΠ. Υπάρχουν 7 

εγγεγραμμένοι φορείς επεξεργασίας στους δήμους Madjarovo, Haskovo, Sofia και 

Dimitrovgrad. Αυτά είναι: ET Blagovesta Vasilieva (Επεξεργασία και συντήρηση 

κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος), Cavel Invest OOD (Παραγωγή άλλων 

προϊόντων διατροφής); Katarzhina Estate EOOD (Παραγωγή κρασιού από 

σταφύλια), Γαλακτοκομικά προϊόντα Trakia EOOD (παραγωγή γάλακτος και 

γαλακτοκομικών προϊόντων), Tera Divine EOOD (Παραγωγή κρασιού από 

σταφύλια), Hristo Georgiev (Παραγωγή άλλων προϊόντων διατροφής) και 

Yugoplod AD (Παραγωγή άλλα προϊόντα διατροφής) και Yugoplod AD 

(Παραγωγή άλλων προϊόντων διατροφής). Σύμφωνα με τις διαθέσιμες 

πληροφορίες, οι επιχειρήσεις μεταποίησης βιολογικών προϊόντων στην περιοχή 
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ασχολούνται με: τεμαχισμούς κρέατος· Κονσερβοποιημένα κρέατα και λαχανικά? 

Παρασκευάσματα κρέατος (κιμάς, ωμό λουκάνικο). Ακατέργαστα αποξηραμένα 

εδέσματα και λουκάνικα. βιολογικά ζυμαρικά, βιολογικό σιτάρι και βιολογικά 

ζυμαρικά σίκαλης. φουντουκοβούτυρο και παγωμένη κρέμα γάλακτος. Με μερίδιο 

3,5% είναι η «Εμπορία ή/και αποθήκευση βιολογικών προϊόντων» που 

εκπροσωπείται από την Grani Ellas EOOD, Cavel Invest EOOD, MILK PRODUCTS 

TRAKIIA EOOD, City-M EOOD, Weekend EOOD, HIGH BIO NUTS EOOD, που 

βρίσκεται στους δήμους του Svilengrad , Χάσκοβο, Χαρμανλί και Ντιμιτρόβγκραντ. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το Μητρώο - το εμπόριο ή/και η 

αποθήκευση βιολογικών προϊόντων στην περιοχή σχετίζεται με: καλαμπόκι; 

ηλιοτρόπιο; σκληρό σιτάρι? βιασμός; βιολογικός καφές? βιολογικές κάψουλες 

καφέ? Ερυθρό κρασί; τριαντάφυλλο; βιολογικό αγελαδινό τυρί? βιολογικό 

αγελαδινό τυρί? βιολογικό γιαούρτι αγελάδας? Βιολογικό παστεριωμένο αγελαδινό 

γάλα. βιολογικό μέλι? βιολογικοί ζωμοί? βιολογικοί πουρέδες? βιολογικά βρεφικά 

και μεταβατικά τρόφιμα. φουντούκι; ταχίνι φουντουκιού και αλεύρι φουντουκιού. 

Συνολικά, οι πιστοποιημένες επιμέρους δραστηριότητες στην περιοχή είναι 457, με 

τις οποίες ασχολούνται 273 χειριστές (φυσικά και νομικά πρόσωπα). Για 15 από 

τους 273 εγγεγραμμένους φορείς εκμετάλλευσης, δεν βρέθηκαν πληροφορίες για 

την εγγραφή τους ανά οικισμό και πληροφορίες για τους χώρους εργασίας. Και για 

συνολικά 46 χειριστές δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις συγκεκριμένες 

πιστοποιημένες δραστηριότητες. Όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι για 

ορισμένους δεν υπάρχει δημοσιευμένο πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων 

πληροφοριών σχετικά με τις πιστοποιημένες δραστηριότητες και την τοποθεσία του 

φορέα εκμετάλλευσης. Για άλλους χειριστές υπάρχουν πιστοποιητικά στα οποία, 

λόγω του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), διέγραψαν στοιχεία 

για τη θέση των χώρων εργασίας και τον τόπο εγγραφής, τα οποία σχετίζονται με 

την πιθανή ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων - χειριστών. 

Όσον αφορά την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων που 

παράγονται βιολογικά στην περιοχή του Χάσκοβο, η ανάλυση δείχνει ότι το 74,7% 

των φορέων εκμετάλλευσης στο σύστημα ελέγχου βιολογικής παραγωγής έχουν 

προϊόντα πιστοποιημένα ως βιολογικά. Το 25,3% στην περιοχή του Χάσκοβο είναι 

προϊόντα σε μεταβατικό στάδιο. Σε 67 από τις εγγεγραμμένες δραστηριότητες στην 
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επαρχία πιστοποιούνται ταυτόχρονα τόσο τα βιολογικά προϊόντα όσο και τα 

προϊόντα σε μεταβατικό στάδιο, που αντιπροσωπεύει το 14% της βιολογικής 

παραγωγής. 

Ο ορισμός της μεταβατικής περιόδου σχετίζεται με το γεγονός ότι κάθε αγρόκτημα 

που επιθυμεί να παράγει βιολογικά πρέπει να περάσει από μια διαδικασία γνωστή 

ως «μετάβαση». Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πρέπει να χρησιμοποιούνται 

βιολογικές μέθοδοι παραγωγής, αλλά τα προϊόντα που προκύπτουν δεν μπορούν 

να πωληθούν ως βιολογικά. Η διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου εξαρτάται 

από τον τύπο των βιολογικών προϊόντων που παράγονται: 

- 3 χρόνια για κήπους με πολυετή καρπούς από θάμνους, δέντρα και αμπέλια, 

- 12 μήνες για βοσκή χοίρων και πουλερικών, 

- 2 χρόνια για ετήσιες καλλιέργειες για τη βόσκηση χερσαίων μηρυκαστικών. 

Αντίστοιχα, όλα τα φυτά που καλλιεργούνται κατά την περίοδο μετάβασης στη 

βιολογική παραγωγή πρέπει να προέρχονται από βιολογικούς σπόρους. 

Μέχρι το 2023, τα 3/4 των παραγόμενων προϊόντων και τροφίμων και οι περιοχές 

στο σύστημα ελέγχου είναι βιολογικά, γεγονός που καταδεικνύει το μεγαλύτερο 

μερίδιο των παραγωγών που εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε 

αυτόν τον τομέα. 

Μετά από ανάλυση των πιο συχνά πιστοποιημένων δραστηριοτήτων στην περιοχή 

του Χάσκοβο από τα πρόσωπα ελέγχου, που παρουσιάζονται στο σχήμα 15, 

εντοπίστηκαν οι πρώτες 12 δραστηριότητες που επικρατούν στη δομή της 

βιολογικής παραγωγής στην περιοχή. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες στην 

επικράτεια της επαρχίας καλλιεργούν δαμάσκηνα, καρύδια και αμύγδαλα, 

αποτελώντας το 28,2% των συνολικών πιστοποιημένων δραστηριοτήτων. Από την 

κτηνοτροφία, το κυρίαρχο μερίδιο (88,4%) είναι η μελισσοκομία και η παραγωγή 

μελισσοκομικών προϊόντων. Κατέχει τη δεύτερη θέση στην κατανομή των 

πιστοποιημένων δραστηριοτήτων στην περιφέρεια. 

Οι χειριστές μηδικής και κρεμμυδιού είναι εγγεγραμμένοι με 19 πιστοποιημένες 

δραστηριότητες ο καθένας. 

Χέρσας αγρανάπαυσης, η οποία διατηρείται οργωμένη και απαλλαγμένη από 

ζιζάνια που δεν έχει σπαρθεί με τίποτα σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής 

περιόδου, έχει πιστοποιηθεί από 16 παραγωγούς. 
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Σημαντικό μερίδιο στις βιολογικές παραγωγές καταλαμβάνουν και οι αμπελώνες, 

που αποτελούν τον καθοριστικό κλάδο της περιφερειακής οικονομίας - 

οινοπαραγωγής, σε αριθμό 12 παραγωγών. 

Στον Πίνακα 17 παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι πιστοποιημένες επιμέρους 

δραστηριότητες στην επικράτεια της περιοχής Χάσκοβο, που σχετίζονται με 

γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που παράγονται με βιολογικά μέσα. Σε 74 τύπους 

επιμέρους δραστηριοτήτων/παραγωγής, οι βιολογικοί φορείς 

εργάζονται/αναπτύσσονται στην επικράτεια της περιφέρειας. Κατά μέσο όρο, 

κατανέμονται 2 τύποι επιμέρους δραστηριοτήτων σε κάθε παραγωγό/μεταποιητή ή 

έμπορο. Γενικά, εντυπωσιακή είναι η συγκέντρωση βιολογικών καλλιεργειών σε 

βάρος της μεταποίησης και του εμπορίου, γεγονός που καταδεικνύει την 

εδραιωμένη δομή στη γεωργία και την παρουσία περισσότερων παραγωγών παρά 

εμπόρων και μεταποιητώ    

Εντύπωση προκαλεί βέβαια και η παρουσία δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με 

την παραγωγή προϊόντων και τροφίμων που φτάνουν στον τελικό καταναλωτή 

βιολογικών προϊόντων, π.χ. αγρανάπαρες, λιβάδια κοπής, μηδική, βοσκοτόπια 

κ.λπ. Ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες έχουν αγροτεχνική σημασία, τον 

εμπλουτισμό του εδάφους με νάτριο, ασβέστιο και άλλες χρήσιμες ουσίες ή 

στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση φυσικών λιβαδιών και βοσκοτόπων χαμηλής 

παραγωγικότητας, στη δημιουργία χλοοτάπητα σε χορτονομές και σε εξειδικευμένες 

αμειψισπορές αγροτεμαχίων, στην εξάλειψη των χερσαίων εκτάσεων και στην 

αποκατάσταση περιοχών που χρησιμοποιούνται για βιομηχανικούς σκοπούς ή 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σανού/σανού με κούρεμα κ.λπ. Το μερίδιο 

αυτών των δραστηριοτήτων είναι περίπου το 20% των πιστοποιημένων 

δραστηριοτήτων από τους φορείς εκμετάλλευσης. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα δημοσιευμένα πιστοποιητικά των 273 

βιολογικών παραγωγών, η πιστοποιημένη έκταση, βιολογική και μεταβατική, 

ανέρχεται σε 4.295,36 στρέμματα. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 2% της 

καλλιεργούμενης έκτασης στην περιοχή. Οι δέκα πιστοποιημένοι τύποι 

δραστηριοτήτων με τη μεγαλύτερη έκταση στην περιοχή είναι οι εξής: 

- Μόνιμοι ή προσωρινοί βοσκότοποι για βοσκή ζώων (βοσκοτόπια και 

βοσκοτόπια): 1473,66 εκτάρια 
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- Καρυδιά: 378,28 εκτάρια 

- Whitethorn: 276,47 ha 

- Λιβάδια για κούρεμα: 255,74 εκτάρια 

- Μηδική: 254,95 εκτάρια 

- Μαλακό σιτάρι-χειμερινό: 239,12 ha 

- Δαμάσκηνα: 163,87 εκτάρια 

- Αμύγδαλο: 160,15 εκτάρια 

- Μόνιμα βοσκοτόπια (βοσκοτόπια και μερίδες για βοσκή): 148,24 εκτάρια 

- Οινοποιητικοί αμπελώνες: 115,13 ha 

Η κατανομή των πιστοποιημένων βιολογικών περιοχών ανά δήμους έχει ως εξής: 

- Δήμος Madjarovo: 1493,24 ha 

- Δήμος Svilengrad: 1059,12 ha 

- Δήμος Χαρμανλή: 804,63 στρ 

- Δήμος Χάσκοβο: 526,86 στρ 

- Δήμος Ivaylovgrad: 117,90 ha 

- Δήμος Σταμπολόβου: 88,92 στρ 

- Δήμος Lyubimets: 69,98 ha 

- Δήμος Ντιμιτρόβγκραντ: 64,68 εκτάρια 

- Δήμος Τοπολόβγκραντ: 42,41 εκτάρια 

- Δήμος Mineralni Bani: 25,74 ha 

- Δήμος Simeonovgrad: 2,52 ha 

Η εικόνα των πιστοποιημένων επιμέρους δραστηριοτήτων είναι διαφορετική 

σύμφωνα με τις πληροφορίες για την παραγόμενη ποσότητα έως το 2022. Αυτό 

βέβαια καθορίζεται από την παραγωγικότητα του αντίστοιχου είδους καλλιέργειας, 

την εποχικότητα, την απαραίτητη έκταση για την καλλιέργειά τους κ.λπ. Σύμφωνα με 

την ανάλυση, το 2022, στην περιοχή παρήχθησαν 4.436,58 τόνοι βιολογικών 

προϊόντων. Είναι 10 Οι πιστοποιημένες επιμέρους δραστηριότητες με τον 

μεγαλύτερο όγκο βιολογικών προϊόντων που παράγονται το 2022 είναι οι εξής: 

- Μαλακό σιτάρι-χειμερινό: 569,46 t. 

- Κρεμμύδι: 418,64 τ. 

- Λιβάδια για κούρεμα: 406,88 t. 

- Μηδική: 357,73 τ. 
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- Πεπόνια: 283,30 τ. 

- Οινοποιητικοί αμπελώνες: 280,23 τ. 

- Ντομάτες: 179,05 τ. 

- Καρπούζια: 150 t. 

- Μόνιμα βοσκοτόπια (βοσκοτόπια και μερί για βοσκή): 147,81 t. 

- Κραμβόσπορος-χειμώνας: 136,39 t. 

- Δαμάσκηνα: 135,73 τ. 

- Λευκό γαϊδουράγκαθο: 134,17 t. 

Για τον τομέα της «κτηνοτροφίας», σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία μπορούν να 

συναχθούν τα εξής: 

- Η παραγωγή από τον τομέα της «κτηνοτροφίας» ανέρχεται σε 159,16 τόνους 

βιολογικού προϊόντος. 

- οι περισσότεροι βιολογικοί φορείς στην περιοχή είναι στην 

υποδραστηριότητα «Μελισσοκομία και προϊόντα μέλισσας». 

- η μεγαλύτερη ποσότητα βιολογικού προϊόντος που παράγεται το 2022 είναι 

στην υποδραστηριότητα «Μελισσοκομία και προϊόντα μέλισσας» - 74,41 

τόνοι. 

- Στην υποδραστηριότητα «Βοοειδή και βουβάλια για σφαγή» και «Βοοτροφία» 

παρήχθησαν το 2022 71,46 τόνοι βιολογικού προϊόντος. 

- 13,3 τόνοι είναι η ποσότητα που πιστοποιείται ως βιολογικό βουβαλίσιο γάλα 

- Ο μεγαλύτερος αριθμός ζωικών μονάδων καταγράφεται στην 

υποδραστηριότητα «Μελισσοκομία και μελισσοκομικά προϊόντα»: 5342 

οικογένειες μελισσών 

- Πιστοποιήθηκαν 751 ζωικές μονάδες στην υποδραστηριότητα «Α2000Β 

Βοοειδή και βουβάλια προς σφαγή», και στην υποδραστηριότητα «Α2000Β 

Βοοειδή» - 638 μονάδες. ζωικές μονάδες 

Παρακάτω στην ανάλυση παρουσιάζονται δεδομένα, που διανέμονται σύμφωνα 

με την εδαφική αρχή - οι δήμοι της περιφέρειας, αντίστοιχα, με πληροφορίες για τους 

παραγωγούς, μεταποιητές και εμπόρους αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που 

παράγονται με βιολογικό τρόπο σε αυτούς, την παραγόμενη παραγωγή και 

ελεγχόμενη περιοχή. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η πηγή αυτού του μέρους 

της μελέτης ήταν η βάση δεδομένων των παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων 
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βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, όπου πληροφορίες 

για πιστοποιημένες περιοχές και παραγωγή δεν είναι διαθέσιμες για κάθε βιολογικό 

παραγωγό, επειδή κάθε φορέας πιστοποίησης λειτουργεί με διαφορετική μορφή 

πιστοποιητικού και εγγράφων. Από αυτή την άποψη, είναι δυνατό να επιτευχθεί 

στρέβλωση των αποτελεσμάτων σχετικά με πιστοποιημένες περιοχές και προϊόντα 

όπως βιολογικά ή προϊόντα σε μεταβατικό στάδιο. Η πηγή πληροφοριών είναι 

περιορισμένη σε χρονικό ορίζοντα (Ιανουάριος 2023), γιατί κάθε παραγωγός, 

μεταποιητής και έμπορος έχει τη δυνατότητα να εγγράψει/επαναεγγράψει σε 

συγκεκριμένη ημερομηνία, αντίστοιχα τα στοιχεία για τους εγγεγραμμένους 

παραγωγούς, μεταποιητές και εμπόρους αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, που 

διαθέτουν ενημερωμένα πιστοποιητικά για την καθορισμένη περίοδο. 

Σύμφωνα με την έρευνα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου στο παραδοτέο 

3.1.2 σκιαγραφήθηκαν οι ακόλουθες προοπτικές και προβλήματα. 

- Υπάρχουν καλές ευκαιρίες για την ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων στην 

περιοχή του Χάσκοβο, που περιλαμβάνουν ευνοϊκές εδαφολογικές και 

κλιματικές συνθήκες, συσσωρευμένη εμπειρία και καλές πρακτικές από την 

πλευρά των πιστοποιημένων βιολογικών χειριστών στην επικράτεια της 

περιοχής (273 βιολογικοί φορείς έως το 2022 με συνολικά 457 πιστοποιημένες 

επιμέρους δραστηριότητες, 4.295,36 στρέμματα πιστοποιημένης έκτασης ως 

βιολογικής και σε μεταβατικό στάδιο παρήγαγαν 4.436,58 τόνους βιολογικού 

προϊόντος). Ωστόσο, οι ευκαιρίες από αυτή την άποψη δεν έρχονται ακόμη, 

καθώς το μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής γης στην περιοχή δεν ασκείται 

ακόμη βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας. 

- Το προφίλ του γεωργικού παραγωγού στο έδαφος της Περιφέρειας Χάσκοβο 

μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: στην ηλικιακή ομάδα 45 - 54 ετών. μορφωμένοι 

και έμπειροι? έχοντας μια ποικιλία πελατών, μεταξύ των οποίων, ωστόσο, 

λείπουν εξαγωγείς· με ποικιλία παραγωγής, όπως φρούτα (κεράσια, 

δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, καρπούζια, πεπόνια, φράουλες, καρύδια, 

αμύγδαλα), λαχανικά (ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές, κρεμμύδια, σκόρδο, 

καρότα, λάχανο, πατάτες), δημητριακά και τεχνική καλλιέργειες (σίτος, 

κριθάρι, ηλίανθος, σίκαλη, καλαμπόκι, όσπρια, canola, βαμβάκι), αμπέλια, 

λεβάντα, μέλι και προϊόντα μέλισσας, γάλα. 



„Този документ е създаден в рамките на проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 

2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021. Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Сдружение „Бизнес център-Марица“ и по никакъв начин не може да 

бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за 

регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". 

- Το προφίλ του χρήστη βιολογικών προϊόντων στην περιοχή του Χάσκοβο 

μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: στην ηλικιακή ομάδα 25 - 54 ετών, 

απασχολούμενος κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, με εισόδημα ως επί το 

πλείστον έως 3.600 BGN το μήνα. 

- Η σχετικά καλή κατανόηση των βιολογικών προϊόντων από τους 

καταναλωτές, το καταγεγραμμένο μέσο επίπεδο κατανάλωσης βιολογικών 

προϊόντων μεταξύ των ερωτηθέντων (οι περισσότεροι καταναλωτές 

καταναλώνουν τέτοια προϊόντα, αλλά λιγότερο συχνά ή περιστασιακά) και το 

σχετικά σταθερό ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα 

σημαίνει ότι υπάρχει - να αυξήσει την εμπιστοσύνη σε αυτό το είδος 

συγκεκριμένων προϊόντων, που αποτελεί προϋπόθεση για τη μελλοντική 

ζήτηση των καταναλωτών, ειδικά σε μια εποχή που ο υγιεινός τρόπος ζωής 

κερδίζει όλο και μεγαλύτερη δημοτικότητα. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 

μελλοντική καταναλωτική ζήτηση, είναι απαραίτητο να ασκηθεί ανοιχτή 

πολιτική εκ μέρους των αρμόδιων φορέων προς τους πολίτες όσον αφορά 

την ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων, ώστε να παρέχεται έγκαιρη και 

αξιόπιστη πληροφόρηση που σχετίζεται με τη διαμόρφωση των 

καταναλωτικών στάσεων. Είναι επίσης σημαντικό οι χειριστές βιολογικών 

προϊόντων να τηρούν τις καλές πρακτικές της βιολογικής παραγωγής και να 

παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία με τα οποία κάθε καταναλωτής μπορεί 

εύκολα να ενημερωθεί για το συγκεκριμένο βιολογικό προϊόν. 

- Ο καλός προσανατολισμός των καταναλωτών να διακρίνουν τα 

πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα από πιθανές απομιμήσεις μέσω των 

διακριτικών σημείων στις συσκευασίες σημαίνει ότι οι καταναλωτές έχουν 

καθιερώσει συνήθειες σχετικά με το πώς να ενημερώνονται εάν ένα προϊόν 

είναι βιολογικό. Από αυτή την άποψη, είναι εξαιρετικά σημαντικό να 

ενθαρρύνουμε την ενεργό θέση των πολιτών σε περιπτώσεις που συναντούν 

προϊόντα απομίμησης που διατίθενται στο εμπόριο ως βιολογικά. Είναι 

απαραίτητο να προωθηθεί στον πληθυσμό πώς και πού θα μπορούσαν να 

αναφέρουν τέτοιου είδους απάτες. 

- Η μελέτη δείχνει ότι τα βιολογικά προϊόντα τροφίμων έχουν εξαιρετική υπεροχή 

στην κατανάλωση σε σύγκριση με τα καλλυντικά και άλλα βιολογικά 
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προϊόντα. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια πιο εις βάθος μελέτη για το αν υπάρχει 

έλλειψη προσφοράς αυτού του είδους βιολογικών προϊόντων στην αγορά 

της περιοχής και ποια είναι η στάση απέναντι σε αυτά. 

- Η μελέτη δείχνει τη βιώσιμη στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά 

προϊόντα ως υγιεινά, υψηλής ποιότητας, με καλές γευστικές ιδιότητες και με 

μελλοντική καταναλωτική ζήτηση, αλλά σε υψηλή τιμή και με ανεπαρκή 

προσφορά. Αυτή η σταθερή τάση φαίνεται η παρουσία μιας αγοράς για 

αυτά τα προϊόντα που δεν είναι ικανοποιημένη και δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί. 

- Για τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους από τους αγρότες, η έρευνα 

κατέγραψε ένα μικρό μερίδιο χρήσης δημοφιλών αγροτεχνικών μέτρων όπως 

το όργωμα, η αμειψισπορά κ.λπ., η χρήση ζωικής κοπριάς, πράσινης 

κοπριάς και κομπόστ, καθώς και μια τάση συνδυασμού διαφορετικών 

μεθόδων καταπολέμηση παρασίτων του τύπου «ολοκληρωμένη διαχείριση 

παρασίτων». Ωστόσο, είναι απαραίτητο να προωθηθούν αυτές οι πρακτικές 

μεταξύ των γεωργικών παραγωγών ως φιλικές προς το περιβάλλον 

προκειμένου να διατηρηθούν τα καλά χαρακτηριστικά του εδάφους και να 

βελτιωθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στο μέλλον. 

- Η μελέτη κατέγραψε μια θετική στάση των παραγωγών γεωργικών προϊόντων 

να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους για την επίλυση προβλημάτων 

που σχετίζονται με την παραγωγή και την εμπορία, τα οποία εξακολουθούν 

να κάνουν αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν εγκατεστημένα, αν και 

άτυπα, δίκτυα συνεργασίας. Τα δίκτυα αυτά αποτελούν καλή βάση 

συνεργασίας στον κλάδο και θα ήταν πολύ χρήσιμα για την ανάπτυξη κοινών 

έργων για την προσέλκυση πρόσθετων πόρων, για την ανάπτυξη απόψεων 

για κοινά προβλήματα και την παρουσίασή τους στους αρμόδιους φορείς. 

Θα ήταν καλό να προσεγγίσουμε τη θεσμοθέτηση αυτού του τύπου δικτύου 

στην περιοχή του Χάσκοβο, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει τους αγρότες 

προς διάφορες κατευθύνσεις: αύξηση της ικανότητας για ανάπτυξη 

βιολογικών προϊόντων, παροχή πληροφοριών και διαβουλεύσεων για την 

ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων και πρόσβαση στις εξαγωγές αγορές, 

βοήθεια στην προσέλκυση πρόσθετων πόρων, υποστήριξη ενεργών 

δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και προώθησης κ.λπ. 
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- Η μελλοντική προοπτική της απασχόλησης των αγροτών, που καταγράφηκε 

στην έρευνα, δείχνει ότι τα επόμενα 10 χρόνια, οι αγρότες σχεδιάζουν να 

συνεχίσουν τη γεωργία και σχεδιάζουν να επεκτείνουν την επιχείρηση. 

- Υπάρχει ασθενής αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων από τους 

καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων συγκεκριμένων τοπικών 

παραγωγών, πράγμα που σημαίνει ότι εφαρμόζεται αδύναμη στρατηγική 

μάρκετινγκ για την επιβολή αυτών των προϊόντων στην αγορά και οι 

καταναλωτές δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι γι' αυτά. Η έλλειψη 

αναγνωρίσιμων τοπικών βιολογικών εμπορικών σημάτων σημαίνει επίσης ότι 

η αγορά βιολογικών προϊόντων στην περιοχή είναι εκκολαπτόμενη. Η 

παρουσία καθιερωμένων εμπορικών σημάτων δημιουργεί εμπιστοσύνη στην 

αγορά και αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση περισσότερων 

καταναλωτών, ενώ η ανεπαρκής αναγνώριση και ευαισθητοποίηση των 

βιολογικών προϊόντων είναι ένας από τους κύριους παράγοντες για τη 

μειωμένη κατανάλωσή τους. Εδώ μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες 

προσεγγίσεις, όπως: βελτίωση της πολιτικής πληροφόρησης των αρμόδιων 

αρχών σχετικά με την αναγνωρισιμότητα των βιολογικών προϊόντων. 

βελτιώνοντας την εμπορία αυτών των προϊόντων από τους ίδιους τους 

κατασκευαστές και εδώ μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ευκαιρίες για να 

ενώσετε δυνάμεις κοινού ενδιαφέροντος, να προσελκύσετε πρόσθετους 

οικονομικούς πόρους σε βάση έργου, ειδικά όταν μιλάμε για μικρά 

βιοπαραγωγούς που δεν έχουν αρκετές ευκαιρίες να καθιερώσουν το 

εμπορικό σήμα τους. 

- Η έρευνα κατέγραψε μια μεγάλη ομάδα καταναλωτών που βασίζονται σε 

παραπλανητικές και αναξιόπιστες πηγές για να επιβεβαιώσουν εάν ένα 

προϊόν είναι βιολογικό (π.χ. σημεία πώλησης, μαρτυρίες), γεγονός που 

αποτελεί πρόβλημα για την ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων, δεδομένου ότι 

σε δεδομένη στιγμή ο καταναλωτής δεν γνωρίζει ποιο προϊόν επιλέγει και 

μπορεί να παραπλανηθεί, κάτι που με τη σειρά του δημιουργεί μια στάση 

αποφυγής από αυτήν την αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, επίκαιρο και επίκαιρο 

μέτρο είναι η υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης για τα θέματα των 

βιολογικών προϊόντων, με στόχο τον πληθυσμό. 
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- Η έρευνα κατέγραψε ένα μικρό ποσοστό όσων αρνούνται να καταναλώσουν 

βιολογικά προϊόντα ή αυτοί είναι οι καταναλωτές «εκτός αγοράς». Αυτοί οι 

καταναλωτές δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι με την έννοια του «βιολογικού 

προϊόντος», επομένως σε αυτό το στάδιο δεν μπορούν καν να 

συμπεριληφθούν στην ομάδα των πιθανών καταναλωτών της αγοράς 

βιολογικών προϊόντων. Εδώ είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε τον λόγο για τον 

οποίο αυτοί οι καταναλωτές παραμένουν «εκτός αγοράς», δηλαδή: η έλλειψη 

εμπιστοσύνης ότι αυτά τα προϊόντα είναι βιολογικά. Αν και το μερίδιο αυτών 

των καταναλωτών είναι μικρότερο, είναι απαραίτητο να εργαστούμε για τη 

θετική εικόνα των βιολογικών προϊόντων στον πληθυσμό. 

- Η αδύναμη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα βιολογικά 

προϊόντα αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία και μετάδοση ψευδών 

πληροφοριών, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι οι πληροφορίες για αυτού του 

είδους τα προϊόντα αναζητούνται κυρίως στο Διαδίκτυο και από τον κύκλο 

φίλων, συγγενών και γνωστών, εις βάρος επίσημων δημόσιων πηγών, όπως 

ιδρύματα και εξειδικευμένες πηγές υγείας. Η ανεπαρκής ευαισθητοποίηση των 

δυνητικών και σημερινών καταναλωτών για το θέμα των βιολογικών 

προϊόντων και των χαρακτηριστικών τους, εκτός από τον κίνδυνο μη 

αναγνώρισής τους από απομιμήσεις και απομιμήσεις, μπορεί να 

δημιουργήσει αδικαιολόγητες στάσεις και προσδοκίες απέναντι στα 

βιολογικά προϊόντα, που με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσει σε 

απογοήτευση και απόσυρση. Είναι απαραίτητο να ασκηθεί μια κατάλληλη 

πολιτική ενημέρωσης του πληθυσμού για αυτού του είδους τα προϊόντα και 

να επιβληθεί στον πληθυσμό τόσο η καλή εικόνα του όσο και η καλή εικόνα 

των αρμόδιων φορέων που σχετίζονται με τα βιολογικά προϊόντα, έχοντας 

κατά νου ότι το Διαδίκτυο είναι ο κύριος χώρος για ενημέρωση, σε βάρος της 

τηλεόρασης, οι επίσημες πηγές δεν αναγνωρίζονται ως αξιόπιστες πηγές 

πληροφόρησης. 

- Η έρευνα κατέγραψε ότι οι αγρότες προτιμούν να χρησιμοποιούν χημικά 

παρά οργανικά λιπάσματα, καθώς και χημικά φυτοφάρμακα έναντι 

βιολογικών και βιολογικών μεθόδων ελέγχου. Ορίζουν τα οργανικά 

λιπάσματα και τις βιολογικές μεθόδους ελέγχου ως δαπανηρή δαπάνη και 
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ταυτόχρονα αυτά τα λιπάσματα και οι μέθοδοι είναι καθοριστικές για τον 

βιολογικό τρόπο καλλιέργειας. Επιπλέον, η χρήση οργανικών λιπασμάτων και 

βιολογικών μεθόδων οδηγεί σε αύξηση του κόστους παραγωγής και μείωση 

της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων. Από αυτή την 

άποψη, η επιδότησή της είναι υψίστης σημασίας για τη βιολογική παραγωγή 

και ο ρόλος του κράτους στην παροχή διαφανούς και έγκαιρης ενημέρωσης 

σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης της βιολογικής παραγωγής 

στους πιθανούς δικαιούχους είναι υψίστης σημασίας. Ο ρόλος του κράτους 

στην ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής αξιολογείται ως εξαιρετικά 

σημαντικός από τους αγροτικούς παραγωγούς, γεγονός που σημαίνει 

επίσης ότι ο κλάδος αυτός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κρατική 

στήριξη. Εδώ είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στη διαμόρφωση της κρατικής 

πολιτικής για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, ενεργοί 

συμμετέχοντες πρέπει να είναι οι ίδιοι αγρότες που μπορούν να 

παρουσιάσουν και να συνοψίσουν επαρκώς τα καταγεγραμμένα 

προβλήματα στο χωράφι. 

- Η έρευνα κατέγραψε ότι οι αγρότες είναι της γνώμης ότι η χρήση χημικών 

παρασκευασμάτων δεν επηρεάζει αρνητικά την υγεία ανθρώπων και ζώων 

και ότι χωρίς τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων θα υπάρξει υψηλή 

προσβολή από παράσιτα, αν και γνωρίζουν την προσφορά οργανικά 

λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Αυτή η στάση δεν ευνοεί την ανάπτυξη των 

βιολογικών προϊόντων προς θετική κατεύθυνση, αντιθέτως δυσχεραίνει τη 

στροφή στη βιολογική παραγωγή στο μέλλον. 

- Σύμφωνα με τους αγρότες, οι εκμεταλλεύσεις με βιολογική παραγωγή 

απολαμβάνουν καλή εικόνα, αλλά η τοπική κατανάλωση βιολογικών 

προϊόντων είναι ανεπαρκής λόγω της υψηλής τιμής των προϊόντων. Η 

βιολογική γεωργία είναι έντασης εργασίας και ταυτόχρονα χαμηλής 

απόδοσης, σύμφωνα με τους αγρότες. Και εδώ αναδεικνύεται ο ηγετικός 

ρόλος του κράτους ως προς την εφαρμοζόμενη πολιτική για την επιδότηση 

του κλάδου. 

- Πρόβλημα για την ανάπτυξη των βιολογικών προϊόντων είναι η άγνοια και η 

δυσπιστία των αγροτικών παραγωγών προς τους φορείς ελέγχου και 
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πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων, καθώς και ο ορισμός της 

διαδικασίας πιστοποίησης και επιθεώρησης ως απαιτητικής υψηλού 

κόστους, που καταγράφεται στο επισκόπηση. 

- Ένα πρόβλημα για την ανάπτυξη των βιολογικών προϊόντων είναι η 

πρόσβαση σε πληροφορίες και συμβουλές σε αυτόν τον τομέα, και η έρευνα 

κατέγραψε ότι οι περισσότεροι αγρότες δυσκολεύονται να βρουν 

πληροφορίες και συμβουλές για τη βιολογική παραγωγή και να αποκτήσουν 

πρόσβαση στις εξαγωγικές αγορές για τα προϊόντα αυτά. Να σημειωθεί εδώ 

ότι σε περιφερειακό επίπεδο υπάρχει έλλειψη επίσημων συνοπτικών 

στατιστικών για τη βιολογική παραγωγή, καθώς και έλλειψη στρατηγικών και 

σχεδιαστικών εγγράφων για τη βιολογική παραγωγή. Αυτά τα έγγραφα είναι 

επίσης σπάνια σε εθνικό επίπεδο. Όλα αυτά, εκτός από το ότι δυσκολεύουν 

τους αγρότες που θα ήθελαν να ασχοληθούν με τη βιολογική παραγωγή, 

περιπλέκουν και τη διαδικασία διαμόρφωσης σαφών, έγκαιρων και επαρκών 

πολιτικών προς αυτή την κατεύθυνση. 

- Ως αποτέλεσμα της έρευνας, είναι παρούσα η ακόλουθη τάση: η 

πλειονότητα των γεωργικών παραγωγών στην περιοχή του Χάσκοβο ορίζει 

τις εκμεταλλεύσεις τους ως ακατάλληλες για βιολογική γεωργία, δεν έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν βιολογικά λιπάσματα, δεν μπορούν να 

αντέξουν οικονομικά το κόστος πιστοποίησης και επιθεώρησης, δεν θα 

παράγουν βιολογικά φρούτα και λαχανικά τα επόμενα πέντε χρόνια. 

 

Βιολογική παραγωγή στην περιοχή του Έβρου 

Τα παρουσιαζόμενα σύντομα στοιχεία για τη βιολογική παραγωγή αγροτικών 

προϊόντων στη Βουλγαρία και την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου, δείχνουν τις 

σημαντικές δυνατότητες αυτού του κλάδου για παραγωγή και πώληση 

ανταγωνιστικών προϊόντων. Ωστόσο, για να επιτευχθεί υψηλή ανταγωνιστικότητα, 

είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί η παραγωγή σε επιστημονική βάση, ώστε οι 

αγρότες να έχουν ενημερωμένες πληροφορίες για τη ζήτηση και την προσφορά της 

αγοράς, καθώς και για τις νέες τεχνολογίες και καινοτομίες που οδηγούν στην 

επέκταση της ποικιλία και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Στις 

συνθήκες ομαδοποίησης στη γεωργία, θα πραγματοποιηθεί το όφελος της 
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βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, τόσο για την υγεία των καταναλωτών όσο 

και για την πραγματοποίηση υψηλής προστιθέμενης αξίας από την 

πραγματοποίηση της παραγωγής. η παραγωγή θα είναι σε θέση να προσαρμοστεί 

στις αλλαγές της ζήτησης της αγοράς· Θα εισαχθούν καινοτόμες μέθοδοι 

παραγωγής και κατάλληλης διανομής των παραγόμενων φυτικών προϊόντων 

σύμφωνα με τη ζήτηση της αγοράς και όλα αυτά τα προβλήματα επιλύονται με 

επιτυχία με τη δημιουργία clusters στα οποία συμμετέχουν ως συνεργάτες 

επιστημονικά ιδρύματα και ειδικοί σε διάφορους τομείς της επιχείρησης. Ένα 

ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο μπορεί να είναι η δημιουργία βιώσιμων δεσμών 

μεταξύ των παραγωγών και στις δύο πλευρές των συνόρων Βουλγαρίας-Ελλάδας. 

Θα παρείχαν την ευκαιρία δέσμευσης σε ενιαία αλυσίδα προμηθευτών πόρων και 

εξοπλισμού, εξειδικευμένων υπηρεσιών, αγροτικών παραγωγών και επιχειρήσεων 

μεταποίησης, προμηθευτών προϊόντων στον τελικό καταναλωτή, καθώς και 

οργανισμών που υποστηρίζουν αυτήν την επιχείρηση. 

Η δημιουργία μιας τέτοιας οργάνωσης είναι το αντικείμενο της τρέχουσας 

ανάπτυξης, η οποία θα αποτελούσε καλή βάση για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων 

για συνεργασία μεταξύ βουλγαρικών κρατικών φορέων και θεσμών, φορέων 

τοπικής αυτοδιοίκησης, με εκπροσώπους επιχειρήσεων και μη κυβερνητικών 

οργανώσεων από τη βουλγαρική περιοχή του Χάσκοβο και του Έβρου - στην 

Ελλάδα. 

Μετά από μελέτη και ανάλυση των ισχυόντων κανονιστικών εγγράφων 

σχετικά με τα νομικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεσμοθέτηση 

μιας διασυνοριακής συνεργασίας, οι ομάδες του  

Ο Σύλλογος «Επιχειρηματικό Κέντρο – Μαρίτσα» και η Ομοσπονδία 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπορικών Συλλόγων Έβρου προσφέρουν τις 

παρακάτω συγκεκριμένες εξελίξεις:  
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Νομικό πλαίσιο για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής 

Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)4 

 

 Η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) μπορεί να συσταθεί στο 

έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το καθεστώς νομικής οντότητας όπως ορίζεται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου, 2006. Τέτοιες ομάδες δημιουργούνται για τη 

διευκόλυνση και την προώθηση της διασυνοριακής, διακρατικής και 

διαπεριφερειακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων μιας ή περισσότερων 

πτυχών της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ 

των κρατών μελών ή των περιφερειακών και τοπικών αρχών τους, επιτρέποντας σε 

αυτούς τους εταίρους να κοινά έργα, για την ανταλλαγή εμπειριών και τη βελτίωση 

του συντονισμού της εδαφικής οργάνωσης. 

Το πεδίο εφαρμογής του EGTS μπορεί να οριστεί στις ακόλουθες 

κατευθυντήριες γραμμές. Μπορεί να ανατεθεί στον ΕΟΕΣ η υλοποίηση 

προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή 

οποιαδήποτε άλλη δράση διασυνοριακής συνεργασίας με ή χωρίς τη 

χρηματοδοτική παρέμβαση της Ένωσης. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων 

είναι: 

- τη διαχείριση εγκαταστάσεων διασυνοριακών μεταφορών ή νοσοκομείων· 

- την υλοποίηση ή τη διαχείριση διασυνοριακών αναπτυξιακών έργων· 

- την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών· 

- τη διαχείριση κοινών διασυνοριακών προγραμμάτων που μπορούν να 

χρηματοδοτήσουν έργα κοινού ενδιαφέροντος για τους εταίρους του ΕΟΕΣ. 

Η δημιουργία του EGTS φέρνει στα μέλη του πολλά πλεονεκτήματα:-  

 

 

 δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να δημιουργήσουν μια ενιαία νομική 

οντότητα και να χρησιμοποιήσουν ένα ενιαίο σύνολο διατάξεων για την 

υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη· 

                                                           
4 European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC)  
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 - δίνει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη από δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη να συνεργάζονται στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών χωρίς να 

απαιτείται η υπογραφή διεθνούς συμφωνίας που υπόκειται σε επικύρωση 

από τα εθνικά κοινοβούλια· 

- δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να συμμετέχουν άμεσα και ομόφωνα στις 

προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των εδαφικών προγραμμάτων 

της Ένωσης και να ενεργούν στο πλαίσιο αυτό ως ενιαίο διοικητικό όργανο. 

συμμετοχή στο EGTS θα επιτρέψει στα μέλη να υποβάλουν απευθείας αίτηση για 

έργα στις Βρυξέλλες, μια ευκαιρία που οι υπόλοιποι εδραιωμένοι EGTS σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες εκμεταλλεύονται συνεχώς. Σύμφωνα με το μητρώο της 

Επιτροπής των Περιφερειών, από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού 1082/2006 

(ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, έχουν δημιουργηθεί έως 

τώρα 63 EGTS και αναμένεται να εμφανιστούν νέοι. Περισσότερες από 650 τοπικές 

και περιφερειακές αρχές από 19 κράτη μέλη είναι μέλη του υφιστάμενου EGTS. Η 

ετήσια έκθεση παρακολούθησης που δημοσιεύθηκε από την KR δείχνει ότι οι 

περισσότεροι EGTS πραγματοποιούν δραστηριότητες στρατηγικής οικονομικής 

ανάπτυξης που σχετίζονται άμεσα με τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων 

εργασίας. Η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα είναι μεταξύ των κορυφαίων 

στόχων αυτών των δραστηριοτήτων, αλλά οι ομάδες εργάζονται επίσης σε 

πολλούς άλλους τομείς όπως η καινοτομία, η επαγγελματική κατάρτιση, η 

εκπαίδευση, οι μεταφορές, ο τουρισμός, το περιβάλλον, η υγεία και ο πολιτισμός. 

Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες των ομίλων έχουν άμεση απτή επίδραση 

στην οικονομία των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού ΕΟΕΣ, μια ομάδα μπορεί να συσταθεί από 

εταίρους που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια τουλάχιστον δύο κρατών μελών 

και ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Κράτη μέλη ή αρχές σε εθνικό επίπεδο. 

• περιφερειακές αρχές. 

• τοπικές αρχές; 

δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο 

β) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή 
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δημόσιοι οργανισμοί κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο 

της οδηγίας 2004/18 /ΕΚ του 

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

• επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών γενικού 

οικονομικού συμφέροντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και 

την εθνική νομοθεσία. 

• εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή οργανισμοί ή επιχειρήσεις από 

τρίτες χώρες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 

Μέλη μπορούν να είναι και ενώσεις φορέων που ανήκουν σε μία ή 

περισσότερες από αυτές τις κατηγορίες. 

Ο EGTS πρέπει να έχει τουλάχιστον τους ακόλουθους φορείς (άρθρο 10:): 

- Γενική Συνέλευση που αποτελείται από εκπροσώπους των μελών του EGTS. 

- Διευθυντής που εκπροσωπεί τον EGTS και ενεργεί για λογαριασμό του. 

Τα μέλη του EGTS μπορούν να αποφασίσουν μέσω του καταστατικού να 

δημιουργήσουν πρόσθετους φορείς. Ένα μέλος μπορεί να εξουσιοδοτηθεί να 

εκτελεί τα καθήκοντα του EGTS. Η Γενική Συνέλευση ορίζει ετήσιο προϋπολογισμό. 

Στις 31.12.2022, ο αριθμός των Ευρωπαϊκών Ομάδων Εδαφικής Συνεργασίας 

(ΕΟΕΣ), η σύσταση των οποίων έχει λάβει κοινοποίηση η Επιτροπή των Περιφερειών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού αριθ. (ΕΚ) αριθ. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι 865. Το μητρώο ΕΟΕΣ διαχειρίζεται 

η Επιτροπή των Περιφερειών. 

Εκδόθηκε ειδικός κανονισμός που καλύπτει δράσεις στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία είναι ένα μέσο 

πολιτικής συνοχής που έχει σχεδιαστεί για την επίλυση προβλημάτων που 

υπερβαίνουν τα διοικητικά σύνορα και απαιτούν την εξεύρεση κοινής λύσης, την 

ανάπτυξη του δυναμικού διαφορετικών εδαφών με κοινές προσπάθειες. Σχεδιάστηκε 

για περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-2027, για μια πλήρη 

ανανέωση του Interreg - με την υποστήριξη των εργαζομένων με τους συνεργάτες 

                                                           
5 https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/egtc.aspx 

https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/egtc.aspx
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του με Interreg IPA, Interreg NEXT ενσωματωμένος στον ειδικό έλεγχο για την 

εργασία μεταξύ των περιοχών της ΕΕ και των μελών του. 

Το νομικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας βασίζεται στο 

άρθρο 178 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013. 

1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος 

τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013. Σύμφωνα με το άρθρο 2 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

- Τις διατάξεις της Σύμβασης και του Καταστατικού που εγκρίθηκαν από τα 

μέλη του EGTS. 

- το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα του EGTS 

για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ή 

ρυθμίζονται μόνο εν μέρει από αυτόν. 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου ορίζει: τη φύση και τη σύνθεση του ΕΟΕΣ (συμπεριλαμβανομένης της 

εισδοχής μελών από τρίτες χώρες ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη), το εφαρμοστέο 

δίκαιο, τον τρόπο σύστασης του ΕΟΕΣ , πώς αποκτάται το καθεστώς νομικής 

οντότητας, καθορίζει τη δέσμευση για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, 

πώς διασφαλίζεται ο έλεγχος της διαχείρισης των δημόσιων πόρων από τον ΕΟΕΣ, 

τα καθήκοντα του ΕΟΕΣ, ποιες είναι οι απαιτήσεις για την περιεχόμενο της 

Συνέλευσης και το Καταστατικό του EGTS, ποια θα είναι τα όργανα της ομάδας, ο 

προϋπολογισμός της. Ο κανονισμός περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με την 

εκκαθάριση, την πτώχευση, την αναστολή πληρωμών και την ευθύνη, με 

σύγκρουση δημοσίου συμφέροντος, τρόπους λύσης και δικαιοδοσίας σε σχέση με 

τρίτους που θεωρούνται ότι ζημιώνονται από ενέργειες ή αδράνειες του EGTS. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 18 του κανονισμού 1082/2006 Τα κράτη 

μέλη «πρέπει να θεσπίσουν τις σχετικές διατάξεις που είναι κατάλληλες για να 

διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού». Σε αυτό  
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 ο κανονισμός 1082/2006 συμπληρώνεται από τις εθνικές διατάξεις που 

θεσπίζει κάθε κράτος μέλος της Η βουλγαρική νομοθεσία επιτρέπει στα βουλγαρικά 

νομικά πρόσωπα να είναι μέλη ενός ΕΟΔΣ που είναι εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία 

της Βουλγαρίας ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των 

διατάξεων του Ψηφίσματος αριθ. 24 του Υπουργικού Συμβουλίου της 10ης 

Φεβρουαρίου 2015, το οποίο ορίζει τους εθνικούς κανόνες σχετικά με την ίδρυση, 

την εγγραφή και την ένταξη στις ευρωπαϊκές ομάδες εδαφικής συνεργασίας. 

Τα βήματα που πρέπει να γίνουν για τη δημιουργία ενός EGTS περνούν κυρίως 

από δύο στάδια (σύσταση και εγγραφή). 
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Κάθε ΕΟΕΣ διέπεται από μια Σύμβαση που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη 

του Η παρούσα πρόταση για μια Σύμβαση προορίζεται να χρησιμεύσει ως βασικό 

πρότυπο για τα ιδρύματα που σκοπεύουν από κοινού να ιδρύσουν έναν ΕΟΕΣ. Το 

έντυπο θα πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του 

συγκεκριμένου EGTS, της εταιρικής σχέσης και της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. 

Τα υποχρεωτικά στοιχεία της Σύμβασης είναι αυτά που ορίζονται στο άρθρο. 8 (2) 

του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006. 

 

Σύμβαση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

[ΟΝΟΜΑ EGTS] 

Με βάση την τέχνη. 8 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2007 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο 

Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΝΟΜΑ6 

Το όνομα του ΕΟΕΣ είναι [ΟΝΟΜΑ ΕΟΕΣ]-  

Σημείωση: εάν τα μέλη του EGTS έχουν περιορισμένη ευθύνη, το όνομα του 

EGTS πρέπει να περιλαμβάνει τη λέξη "limited" 7(στα αγγλικά "limited"). 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΘΕΣΗ 

Η έδρα του EGTS βρίσκεται στην [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΩΡΑΣ – ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ] 

- Σημείωση: εάν η έδρα δεν είναι ίδια με το επιχειρησιακό γραφείο, η τοποθεσία 

του επιχειρησιακού γραφείου μπορεί να αναφέρεται εδώ. 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ EGTS] 

- Σημείωση: Η περιοχή παρέμβασης του ΕΟΕΣ δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στη 

συνολική έκταση κάθε μέλους (για παράδειγμα, εάν ένα κράτος μέλος είναι μέλος 

του ΕΟΕΣ, αυτό δεν σημαίνει ότι ολόκληρη η περιοχή του η χώρα καλύπτεται από 

τον ΕΟΕΣ). 

                                                           
6 Το προοίμιο δεν είναι υποχρεωτικό στοιχείο 
7 Άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 
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- Επιλογή: Δυνατότητα συσχέτισης περιοχών εκτός κάλυψης EGTS με 

δραστηριότητες EGTS σε ad hoc βάση. 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

4.1 Κύριος σκοπός 

Στόχος του ΕΟΕΣ είναι να ενισχύσει και να ενισχύσει τη διακρατική και 

περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των μελών του. Στοχεύει στην ενίσχυση της 

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με την εφαρμογή κοινής στρατηγικής, έργων 

και αναπτυξιακών μέτρων. [ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ EGTS]. 

- Σημείωση: Φυσικά, ο EGTS αναμένεται να συμβάλει μέσω των 

δραστηριοτήτων του στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, αλλά 

αυτό δεν χρειάζεται απαραίτητα να αιτιολογηθεί γραπτώς στο Καταστατικό και στη 

Σύμβαση (άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082 / 2006) (στις περισσότερες 

περιπτώσεις αυτή η εμπλοκή προκύπτει από μόνη της). 

4.2 Καθήκοντα 

Τα συγκεκριμένα καθήκοντα του EGTS είναι: [ΚΑΤΑΝΟΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ EGTS] 

- Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. 

- Βελτίωση της πρόσβασης στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών και της χρήσης και της ποιότητάς τους. 

- Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. 

- Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 

- Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και 

διαχείρισης των κινδύνων 

- Προστασία και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 

- Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και βελτίωση των δικτυακών υποδομών. 

- Προώθηση βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των 

διακρίσεων 

- Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση. 

- Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κρατικής διοίκησης. 
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4.3 Διάρκεια EGTS 

Το EGTS καθιερώνεται για [ΑΟΡΙΣΤΗ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ] διάρκεια [ΜΕΧΡΙ ... ΚΑΙ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ] 

4.4 Διάλυση 

- Ικανοποίηση πιστωτών και διανομή της υπόλοιπης περιουσίας 

- Διαδικασία διάλυσης: ημερομηνία έναρξης. εκκαθαριστές: λειτουργίες και 

αποστολή. 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΜΕΛΗ 

Τα μέλη του EGTS είναι: [ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ]. 

- Επιλογή: Κανόνες μέλους. 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Τα μέλη συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. κράτος 

μέλος, στο οποίο βρίσκεται η έδρα του EGTS. 

Για την ερμηνεία και την εφαρμογή της σύμβασης, ισχύει η νομοθεσία του 

[ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΟΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ]. 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

Για λόγους αμοιβαίας αναγνώρισης των νομικών συστημάτων των μελών 

του ΕΟΕΣ από άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των 

θεμάτων δημοσιονομικού ελέγχου, γίνεται αποδεκτό ότι όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα για τον δημοσιονομικό έλεγχο πρέπει να παρέχονται στη γλώσσα των 

ανεξάρτητων εξωτερικών ελεγκτών [NAME, ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ] και στην απαιτούμενη μορφή. 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι τροποποιήσεις της Σύμβασης απαιτούν την έγκριση των μελών του EGTS. 

Με βάση πρόταση τροποποίησης από μέλος της [ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ή ΑΛΛΟΥ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ], η πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί στη 

συνεδρίαση για λήψη απόφασης. Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης 

απαιτεί την έγκριση των μελών. Κάθε μέλος ενημερώνει το κράτος μέλος του για τον 

σκοπό της τροποποίησης και αποστέλλει στο κράτος μέλος του αντίγραφο της 

προτεινόμενης τροποποίησης. Οποιαδήποτε τροποποίηση πρέπει να δημοσιεύεται 

σύμφωνα με το άρθρο. 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο 

Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ). 



„Този документ е създаден в рамките на проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 

2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021. Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Сдружение „Бизнес център-Марица“ и по никакъв начин не може да 

бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за 

регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα μέλη του EGTS θα κοινοποιήσουν στην Επιτροπή των Περιφερειών την 

παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο. 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006. 

[ΑΛΛΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ] 

Ημερομηνία και τόπος 

Υπογραφές 
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Η παρούσα πρόταση για το καταστατικό προορίζεται να χρησιμεύσει ως 

βασικό πρότυπο για τα ιδρύματα που σκοπεύουν από κοινού να ιδρύσουν ένα 

EGTS. Το έντυπο θα πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του 

συγκεκριμένου EGTS, της εταιρικής σχέσης και της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. 

Τα υποχρεωτικά στοιχεία του Καταστατικού είναι αυτά που ορίζονται στο άρθ. 9 (2) 

του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006. 

 

Καταστατικό του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  

 

 [ΟΝΟΜΑ EGTS] 

Με βάση την τέχνη. 8 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2007 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο 

Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΝΟΜΑ 

Το όνομα του ΕΟΕΣ είναι [ΟΝΟΜΑ ΕΟΕΣ] 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΘΕΣΗ 

Η έδρα του EGTS βρίσκεται στην [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΩΡΑΣ – ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ] 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ EGTS] 

- Σημείωση: Η περιοχή παρέμβασης του ΕΟΕΣ δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στη 

συνολική έκταση κάθε μέλους (για παράδειγμα, εάν ένα κράτος μέλος είναι μέλος 

του ΕΟΕΣ, αυτό δεν σημαίνει ότι ολόκληρη η περιοχή του η χώρα καλύπτεται από 

τον ΕΟΕΣ). 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

4.1 Κύριος σκοπός 

Σκοπός του EGTS είναι η ενίσχυση της διακρατικής και περιφερειακής 

συνεργασίας μεταξύ των μελών του με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής μέσω της εφαρμογής κοινής στρατηγικής, έργων και 

αναπτυξιακών μέτρων. [ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ EGTS]. 
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- Σημείωση: Φυσικά, ο EGTS αναμένεται να συμβάλει μέσω των 

δραστηριοτήτων του στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, αλλά 

αυτό δεν χρειάζεται απαραίτητα να αιτιολογηθεί γραπτώς στο Καταστατικό και στη 

Σύμβαση (άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082 / 2006) (στις περισσότερες 

περιπτώσεις αυτή η εμπλοκή προκύπτει από μόνη της). 

4.2 Λειτουργικοί σκοποί 

Ειδικότερα, η EGTS στοχεύει στην [ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ EGTS - 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ / ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ] 

- Γενικά προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης (για την εφαρμογή των 

οποίων απαιτείται έγκριση τόσο από την ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο) και ανάπτυξη 

/ υλοποίηση διακρατικών έργων. 

- Ανάπτυξη της παραγωγής βιολογικών προϊόντων 

4.3 Καθήκοντα 

Τα συγκεκριμένα καθήκοντα του EGTS είναι: [ΚΑΤΑΝΟΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ EGTS] 

- Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. 

- Βελτίωση της πρόσβασης στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών και της χρήσης και της ποιότητάς τους. 

- Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. 

- Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 

- Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και 

διαχείρισης των κινδύνων 

- Προστασία και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 

- Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και βελτίωση των δικτυακών υποδομών. 

- Προώθηση βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού- 

- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των 

διακρίσεων 

- Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση. 

- Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κρατικής διοίκησης. 

4.4 Διάρκεια EGTS 
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Το EGTS καθιερώνεται για [ΑΟΡΙΣΤΗ / ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ] διάρκεια [ΜΕΧΡΙ ... ΚΑΙ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ] 

4.5 Διάλυση 

- Ικανοποίηση πιστωτών και διανομή της υπόλοιπης περιουσίας 

- Διαδικασία διάλυσης: ημερομηνία έναρξης. εκκαθαριστές: λειτουργίες και 

αποστολή. 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΜΕΛΗ 

Τα μέλη του EGTS είναι: [ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ]. 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Τα μέλη συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. κράτος 

μέλος, στο οποίο βρίσκεται η έδρα του EGTS. 

Για την ερμηνεία και την εφαρμογή του καταστατικού ισχύει η νομοθεσία 

[ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ EGTS ΠΕΡΙ ΕΔΡΑ]. 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

Για λόγους αμοιβαίας αναγνώρισης των νομικών συστημάτων των μελών 

του ΕΟΕΣ από άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των 

θεμάτων δημοσιονομικού ελέγχου, γίνεται αποδεκτό ότι όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα για τον δημοσιονομικό έλεγχο πρέπει να παρέχονται στη γλώσσα των 

ανεξάρτητων εξωτερικών ελεγκτών [NAME, ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ] και στην απαιτούμενη μορφή. 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Οι τροποποιήσεις της Σύμβασης απαιτούν την έγκριση των μελών του EGTS. 

Με βάση πρόταση τροποποίησης από μέλος της [ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΑΛΛΟΥ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ], η πρόταση θα πρέπει να παρουσιάζεται 

στη συνεδρίαση για λήψη απόφασης. Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης 

απαιτεί την έγκριση των μελών. Κάθε μέλος ενημερώνει το κράτος μέλος του για τον 

σκοπό της τροποποίησης και αποστέλλει στο κράτος μέλος του αντίγραφο της 

προτεινόμενης τροποποίησης. Οποιαδήποτε τροποποίηση πρέπει να δημοσιεύεται 

σύμφωνα με το άρθρο. 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο 

Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ). 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΑΡΧΕΣ 

Οι φορείς του EGTS είναι: 
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- Γενική Συνέλευση 

- Διευθυντής 

- [ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΩΜΑΤΑ] 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

10.1 Ανάθεση 

Η Γενική Συνέλευση είναι υπεύθυνη για την έγκριση της γενικής στρατηγικής 

και των ετήσιων σχεδίων εργασίας [Ή ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ]. Η Γενική 

Συνέλευση είναι αρμόδια για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του EGTS 

σύμφωνα με το άρθρο. 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006. [ΠΙΘΑΝΕΣ 

πρόσθετες εργασίες]: π.χ.: 

- Συγχώρεση 

- Καθήκοντα EGTS 

- Αγορές και πωλήσεις, απόκτηση ακινήτου 

- Συμμετοχή σε άλλους οργανισμούς 

- Δάνεια 

- Αλλαγή καταστατικού 

- Έγκριση Κανονισμών για τη δραστηριότητα 

- Εκλογή μελών του συμβουλίου 

 

- Σημείωση: Πρόσθετα καθήκοντα μπορούν να ανατεθούν από τα μέλη της 

Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό για τον EGTS και την εθνική 

νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο EGTS. 

10.2 Πρόεδρος 

[ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ] 

10.3 Διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

Ψηφοφορία: Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου. 

Αντικατάσταση: Τα μέλη μπορούν να αντιπροσωπεύονται από [ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ] ή οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου. 

10.4 Ένταξη νέων μελών 

10.5 Παραίτηση Μέλους 

10.6 Αποκλεισμός Μελών 
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πρόταση πρέπει να υποβληθεί στην [ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ]. 

10.7 Απόφαση για τροποποιήσεις της σύμβασης ή/και καταστατικού και 

διάλυση του EGTS. 

Η γενική συνέλευση αποφασίζει για τροποποιήσεις της σύμβασης ή του 

καταστατικού και για τη διάλυση του EGTS. 

10.8 Ορισμός λογιστή/ών/ελεγκτών 

- [ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ] 

- [ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ] 

- [ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΕΛΕΓΚΤΩΝ] 

 

10.9 Κανόνες που ισχύουν για τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης 

- Πρόσκληση: Η πρόσκληση πρέπει να αποσταλεί από την [ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ] 

στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης τουλάχιστον [ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ] εκ των προτέρων. Πρόσθετα στοιχεία για συζήτηση πρέπει 

να αποσταλούν στην [ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗ] τουλάχιστον [ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ] πριν 

από τη συνάντηση. Τα πρόσθετα αυτά σημεία θα κοινοποιηθούν στη Γενική 

Συνέλευση κατά την έναρξη της συνεδρίασης. 

- Συχνότητα συναντήσεων 

- Έκτακτες συνεδριάσεις [ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ] 

- Πρωτόκολλο [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ; ΑΡΧΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ]. 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ [ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] 

11.1 Μέλη και μέλη (διαδικασία εκλογής, θητεία κ.λπ.) 

11.2 Καθήκον - σφαίρα επιρροής 

11.3 Συχνότητα Συνεδριάσεων 

11.5 Διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

12.1 Διαδικασία επιλογής / διορισμού 

12.2 Λειτουργίες 
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12.3 Θέματα που απαιτούν την έγκριση της γενικής συνέλευσης ή του 

διοικητικού συμβουλίου 

12.4 Ευθύνη 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Απαρτία της Συνέλευσης: 

- Για τις καθημερινές αποφάσεις: πλειοψηφία [ΑΛΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ] των μελών 

που είναι παρόντα στη συνεδρίαση 

- Για αποφάσεις σχετικά με τροποποίηση της σύμβασης ή/και καταστατικού: 

2/3 [ΑΛΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ] των μελών που είναι παρόντα στη συνεδρίαση 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΓΛΩΣΣΑ/ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

14.1 Γλώσσες εργασίας. 

Οι γλώσσες εργασίας του EGTS είναι: [WORKING LANGUAGE/LANGUAGES] 

14.2 Ισχύοντες κανόνες (τεκμηρίωση, κανόνες συνάντησης κ.λπ.) 

Άρθρο 15 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Η διοίκηση προσωπικού, οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού και οι 

συμβάσεις εργασίας [ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] αποτελούν ευθύνη της [ΑΡΧΗ]. Για 

αυτές τις διαδικασίες, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του κράτους μέλους της 

έδρας του ΕΟΕΣ. 

- Προαιρετικά: Τα υποκαταστήματα, εάν υπάρχουν, μπορούν να 

αναφέρονται εδώ. 

Άρθρο 16 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

16.1 Ετήσιες εισφορές των μελών του EGTS 

[ΚΑΝΟΝΕΣ / ΕΝΟΤΗΤΑ; ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] 

16.2 Μονάδες 

[ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ] 

16.3 Αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ (εάν υπάρχει) 

Για να μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους του, ο EGTS έχει το δικαίωμα να 

υποβάλει αίτηση για δημόσια χρηματοδότηση και επιδοτήσεις 

16.4 Λογιστικοί και δημοσιονομικοί κανόνες 

Οι ισχύοντες κανόνες υποβολής εκθέσεων και προϋπολογισμού είναι εκείνοι 

του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα του ΕΟΕΣ. 

16.5 Διαχείριση δημοσίων κονδυλίων, έλεγχος και λογοδοσία 
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[ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ] 

ΑΡΘΡΟ 17 – ΕΥΘΥΝΗ 

17.1 Ευθύνη EGTS 

17.2 Ευθύνη μελών EGTS 

17.3 Ευθύνη νέων μελών EGTS 

ΑΡΘΡΟ 18 – ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η αρχή που είναι υπεύθυνη για τον διορισμό ανεξάρτητων εξωτερικών 

ελεγκτών είναι [ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ] 

ΑΡΘΡΟ 19 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Οι αλλαγές στο καταστατικό πρέπει να εγκρίνονται από τα μέλη του EGTS. Με 

βάση πρόταση τροποποίησης μέλους της [ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ή ΑΛΛΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΟΡΕΑ], η πρόταση θα υποβληθεί στη Συνέλευση για λήψη 

απόφασης. Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού απαιτεί την έγκριση των 

μελών. Κάθε μέλος ενημερώνει το κράτος μέλος του για τον σκοπό της 

τροποποίησης και αποστέλλει στο κράτος μέλος του αντίγραφο της προτεινόμενης 

τροποποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 20 - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα μέλη του EGTS θα κοινοποιήσουν στην Επιτροπή των Περιφερειών την 

παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο. 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006. 

[ΑΛΛΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ] 

Ημερομηνία και τόπος 

Υπογραφές 

Κάθε δυνητικό μέλος του ΕΟΕΣ υποχρεούται να γνωστοποιεί στο κράτος 

μέλος στο νομικό πλαίσιο του οποίου έχει θεσπιστεί την πρόθεσή του να 

συμμετάσχει στον ΕΟΕΣ. Κατά την κοινοποίηση στο εκάστοτε κράτος μέλος, κάθε 

μέλος διαβιβάζει επίσης ένα αντίγραφο του σχεδίου της σύμβασης και του 

καταστατικού. 

Οι ευρωπαϊκές ομάδες εδαφικής συνεργασίας με έδρα στην επικράτεια της 

Δημοκρατίας της Βουλγαρίας είναι εγγεγραμμένες ως νομικά πρόσωπα με μη 

κερδοσκοπικό σκοπό - ενώσεις που έχουν οριστεί να ασκούν κοινωνικά χρήσιμες 

δραστηριότητες. Η εγγραφή πραγματοποιείται σύμφωνα με το Νόμο για τα νομικά 

πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
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Μετά την εγγραφή, η ομάδα υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο 

Ευρωπαϊκών Ομάδων Εδαφικής Συνεργασίας με έδρα τη Δημοκρατία της 

Βουλγαρίας στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων. 

Ο EGTS εγγυάται ότι εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

καταχώρισης ή από τη δημοσίευση της σύμβασης και του καταστατικού, 

αποστέλλεται αίτηση στην Επιτροπή των Περιφερειών σύμφωνα με το υπόδειγμα 

που καθορίζεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. /2006. Στη συνέχεια, η 

Επιτροπή των Περιφερειών διαβιβάζει την αίτηση αυτή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσίευση ανακοίνωσης στη σειρά C της Επίσημης 

Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγγέλλει τη σύσταση του ΕΟΕΣ και 

περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1082/2006. 

Σύμφωνα με το άρθ. 10 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 

α) συνεδρίαση που αποτελείται από εκπροσώπους των μελών του· 

β) διευθυντής που εκπροσωπεί τον EGTS και ενεργεί για λογαριασμό του. 

Το καταστατικό του EGTS μπορεί επίσης να προβλέπει πρόσθετα διοικητικά 

όργανα με αυστηρά καθορισμένες εξουσίες. 

Ο EGTS είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες των οργάνων διοίκησης του σε 

σχέση με τρίτους, ακόμη και όταν τέτοιες ενέργειες δεν σχετίζονται με τα καθήκοντα 

του EGTS. 
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 Νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Οικονομικών Συμφερόντων (ECU)8 

 

  Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) ιδρύθηκε με τον κανονισμό 

(ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 του Συμβουλίου για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού 

Σκοπού. Το EOII είναι η πρώτη μορφή ένωσης φορέων από διαφορετικά κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Η ΕΟΙΙ έχει ειδική νομική φύση, η οποία 

αναφέρεται στο Προοίμιο του Κανονισμού9: «διευκόλυνση ή ανάπτυξη της 

οικονομικής δραστηριότητας των μελών της ώστε να μπορούν να βελτιώνουν τα 

δικά τους επιτεύγματα...». Λόγω αυτής της επικουρικής φύσης, η δραστηριότητα του 

σωματείου πρέπει να σχετίζεται με την οικονομική δραστηριότητα των μελών του, 

αλλά να μην την αντικαθιστά, εφόσον, για παράδειγμα, ένας σύλλογος δεν μπορεί 

να ασκήσει επάγγελμα σε σχέση με τρίτους, όπως η έννοια του « η οικονομική 

δραστηριότητα ερμηνεύεται με την ευρύτερη έννοια». και το άρθρο 3, παράγραφος 

1 του Κανονισμού αναφέρει: «Ο Σύνδεσμος στοχεύει να διευκολύνει ή να αναπτύξει 

την οικονομική δραστηριότητα των μελών του και να βελτιώσει ή να αυξήσει τα 

αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας. δεν έχει στόχο να αποκομίσει κέρδος για 

τον εαυτό της. Η δραστηριότητά της συνδέεται αναγκαστικά με την οικονομική 

δραστηριότητα των μελών της και δεν μπορεί παρά να τη στηρίξει».Σκοπός του 

σωματείου είναι να διευκολύνει ή να αναπτύξει την οικονομική δραστηριότητα των 

μελών του με τη συγκέντρωση πόρων, δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων. Αυτό 

αναμένεται να παράγει καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι αν τα μέλη εργάζονται 

μόνα τους. 

Η EOII μπορεί να συσταθεί από εταιρείες, εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες έχουν ιδρυθεί βάσει της νομοθεσίας μιας 

χώρας της ΕΕ και των οποίων η έδρα βρίσκεται  

στην ΕΕ. Μπορεί επίσης να συσταθεί από φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

οποιαδήποτε βιομηχανική, εμπορική, βιοτεχνική ή αγροτική δραστηριότητα ή 

παρέχουν επαγγελματικές ή άλλες υπηρεσίες στην Ε.Ε. 

Το EOII πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 μέλη από διαφορετικές χώρες της ΕΕ. 

                                                           
8 European Economic Interest Grouping (EEIG) 
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31985R2137  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31985R2137
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Η σύμβαση για την ίδρυση της EOII πρέπει να περιλαμβάνει το όνομά της, την 

επίσημη διεύθυνση και το αντικείμενο δραστηριότητας, το όνομα, τον αριθμό 

μητρώου και τον τόπο εγγραφής, εάν υπάρχει, κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και 

τη διάρκεια ύπαρξής της, εκτός εάν καθιερώνεται επ' αόριστον. Η σύμβαση πρέπει 

να υποβληθεί στο μητρώο που έχει ορίσει κάθε χώρα της ΕΕ. Η εγγραφή που 

πραγματοποιείται με αυτόν τον τρόπο παρέχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα στο 

EOII σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η ΕΟΙΙ δεν μπορεί να εκδίδει προσκλήσεις για επενδύσεις από πολίτες. 

Δεν είναι υποχρεωτικό η ίδρυση EOII με κεφάλαιο. Τα μέλη είναι ελεύθερα να 

χρησιμοποιούν εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης. 

Κατά την ίδρυση ή την εκκαθάριση μιας ένωσης, πρέπει να δημοσιεύεται 

ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. 

Η επίσημη διεύθυνση της ένωσης πρέπει να είναι στην Ε.Ε. Υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις, μπορεί να μεταφερθεί από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη. 

Κάθε μέλος του EOII έχει 1 ψήφο, αν και η ιδρυτική του συμφωνία μπορεί να 

δώσει σε ορισμένα μέλη περισσότερες από 1 ψήφο, υπό την προϋπόθεση ότι 

κανένα από αυτά δεν έχει την πλειοψηφία των ψήφων. Ο κανονισμός προσδιορίζει 

τις αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται ομοφωνία. 

Το EOII πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 σώματα: 

 μέλη που ενεργούν συλλογικά. και 

 ο διευθυντής ή οι διευθυντές. 

Οι διαχειριστές εκπροσωπούν και υποχρεώνουν την ΕΟΙΙ στις σχέσεις της με 

τρίτους, ακόμη και αν οι ενέργειές της δεν ανταποκρίνονται στο αντικείμενο της 

δραστηριότητας της ένωσης. 

Η συγχώνευση δεν έχει σκοπό να αποφέρει κέρδος για τον εαυτό της. Τα 

κέρδη από τη δραστηριότητα του ΕΟΙΙ θεωρούνται κέρδη των μελών και διανέμονται 

μεταξύ τους με την αναλογία που προβλέπεται στη σχετική ρήτρα του  

τη σύμβαση ή, αν δεν υπάρχει σύμβαση, εξίσου. Μόνο τα μέλη του σωματείου 

υπόκεινται σε φορολογία επί των κερδών ή των ζημιών του. 

Σε αντίθεση με την ελευθερία των συμβάσεων που είναι η βάση του EOII και το 

γεγονός ότι τα μέλη του δεν υποχρεούνται να παρέχουν ένα ελάχιστο κεφάλαιο, 
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κάθε μέλος της ένωσης φέρει απεριόριστη και από κοινού ευθύνη για τις 

υποχρεώσεις του. 

Ίδρυση ΕΟΙΙ 

Το άρθρο 1 του κανονισμού προβλέπει ότι για να προκύψει EOII, πρέπει να 

υπάρχουν δύο σωρευτικά δεδομένες προϋποθέσεις: 

 Συμφωνία Ίδρυσης, και 

 Εγγραφή σε μητρώο στην έδρα της. 

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού, κάθε κράτος μέλος πρέπει να 

καθορίσει ένα μητρώο στο οποίο θα καταχωρούνται οι περιστάσεις που 

αφορούν το EOII και θα ανακοινώνονται οι πράξεις του. Όταν η EOII έχει την έδρα 

της στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

280α, παρ. 1 του Εργατικού Κώδικα και του άρθρου 31α, παρ. 1, στοιχείο 3 του 

ZTR, καταχωρείται στο Εμπορικό Μητρώο που τηρεί ο Οργανισμός Εγγραφής. 

Στο ίδιο εγγράφονται και τα τμήματα ΕΟΙΙ με έδρα άλλο κράτος μέλος. Οι πράξεις 

του ΕΟΙΙ, αντίστοιχα των τμημάτων του, που υπόκεινται σε προκήρυξη, 

ανακοινώνονται στο Εμπορικό Μητρώο. Το άρθρο 12 του κανονισμού θεσπίζει 

την υποχρεωτική απαίτηση να βρίσκεται η έδρα του EOII στην Κοινότητα. Η έδρα 

πρέπει να βρίσκεται όπου: 

 Η κύρια διαχείριση του ΕΟΙΙ, ή 

 Η έδρα ενός μέλους του, και αν είναι φυσικό πρόσωπο - όπου ασκεί 

την κύρια δραστηριότητά του, εφόσον ο σύλλογος ασκεί πράγματι 

δραστηριότητα στον ίδιο χώρο. 

Μέλη, αντίστοιχα ιδρυτές του ΕΟΙΙ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού, 

μπορούν να είναι οι ακόλουθες οντότητες: 

 Εταιρείες ή επιχειρήσεις κατά την έννοια του ΕΟ ή άλλες οντότητες που 

διέπονται από το δημόσιο ή ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, των 

οποίων η έδρα και η έδρα βρίσκονται στη διεύθυνση το έδαφος της 

Κοινότητας. Όταν η εσωτερική νομοθεσία ενός κράτους μέλους δεν 

απαιτεί από την εταιρεία ή την επιχείρηση να έχει την καταστατική της 

έδρα, αρκεί η έδρα της να βρίσκεται στο έδαφος της Κοινότητας. 
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 Φυσικά πρόσωπα που ασκούν οποιαδήποτε βιομηχανική, εμπορική, 

βιοτεχνική ή αγροτική δραστηριότητα, ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή 

παρέχουν άλλες υπηρεσίες στην Κοινότητα. 

Έχει καθοριστεί ένας ελάχιστος αριθμός φυσικών ή νομικών οντοτήτων που θα είναι 

μέλη του EOII: 

— Τουλάχιστον δύο εταιρείες, εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

έχουν την έδρα τους σε διαφορετικά κράτη μέλη της Κοινότητας. 

                — Τουλάχιστον δύο φυσικά πρόσωπα που ασκούν την κύρια 

δραστηριότητά τους σε διαφορετικά κράτη μέλη. 

                — Εταιρεία, εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα που έχει την έδρα της στο 

έδαφος της Κοινότητας και φυσικό πρόσωπο που ασκεί την κύρια δραστηριότητά 

της δραστηριότητα στο έδαφος της Κοινότητας. 

Κάθε κράτος μέλος, για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, μπορεί 

να προβλέπει ότι μια συγκεκριμένη κατηγορία φυσικών και νομικών προσώπων δεν 

μπορεί να είναι ιδρυτές του EOII. Επιπλέον, η εσωτερική νομοθεσία μπορεί να 

προβλέπει ότι ο αριθμός των μελών του EOII που είναι εγγεγραμμένοι στην 

επικράτεια του αντίστοιχου κράτους μέλους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20. Η 

βουλγαρική νομοθεσία δεν προβλέπει τέτοιους περιορισμούς. 

Ο κανονισμός περιέχει επίσης υποχρεωτικές διατάξεις σχετικά με το καθεστώς ΕΙΑΟ 

που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2. Συγκεκριμένα, ένας ΕΟΑ δεν μπορεί: 

 Να ασκεί άμεσο ή έμμεσο έλεγχο ή διαχείριση των δραστηριοτήτων των 

μελών του ή άλλης επιχείρησης, πιο συγκεκριμένα στο προσωπικό, τα 

οικονομικά και τις επενδύσεις. 

 

 

 

 Να κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές ή μετοχές σε επιχείρηση μέλος. Η 

κατοχή τους είναι δυνατή μόνο στο βαθμό που ανταποκρίνεται στον 

σκοπό του EOII και βαρύνει τα μέλη του· 

 Να έχει περισσότερους από 500 υπαλλήλους. 

 Να χρησιμοποιείται από εταιρεία για τη χορήγηση δανείου ή άλλης 

θετικής ενέργειας με παρόμοιες συνέπειες σε διευθυντή εταιρείας ή σε 
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πρόσωπο που συνδέεται με αυτόν, όταν η χορήγηση τέτοιων δανείων 

περιορίζεται ή ελέγχεται από την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 

μέλους. Το EOII δεν πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση 

περιουσιακών στοιχείων, κινητών ή ακίνητων, από εταιρεία σε 

διευθυντή ή συνδεδεμένο πρόσωπο, εκτός εάν επιτρέπεται από την 

ισχύουσα νομοθεσία ενός κράτους μέλους· 

 Να είναι μέλος άλλης ΕΟΙΙ. 

Το άρθρο 5 του κανονισμού περιέχει το ελάχιστο απαραίτητο περιεχόμενο της 

σύμβασης για τη σύσταση του EOII: 

o Το όνομα του σωματείου, ακολουθούμενο ή πριν από τη συντομογραφία 

«EOII», εκτός εάν αποτελεί μέρος του ίδιου του ονόματος· 

o Έδρα του συλλόγου. 

o Αντικείμενο δραστηριότητας. 

o Όνομα ή ονομασία, εταιρεία, νομική οργανωτική μορφή, τόπος κατοικίας 

ή έδρας, αριθμός μητρώου και τόπος εγγραφής, εάν υπάρχει, κάθε μέλους της 

ένωσης· 

o Διάρκεια ύπαρξης του σωματείου, εκτός αν συσταθεί επ' αόριστον. 

Στην εμπορική αλληλογραφία πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η 

συντομογραφία «ΕΟΙΙ» καθώς και η έδρα της εταιρείας. 

Όργανα ΕΟΙΙ: Όργανα του σωματείου είναι τα μέλη που ενεργούν συλλογικά 

και ο διευθυντής ή οι διαχειριστές. Λαμβάνονται αποφάσεις για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της δραστηριότητας EOII. Κάθε μέλος δικαιούται 1 

 

 

 

 

ψηφίζει, αλλά το καταστατικό μπορεί να ορίζει διαφορετικά. Οι ερωτήσεις του 

άρθρου. 17, παράγρ. 2 του Κανονισμού αποφασίζεται ομόφωνα. 

Στην ιδρυτική συμφωνία της ένωσης μπορεί να προβλέπονται άλλα όργανα. 

στην περίπτωση αυτή οι εξουσίες τους ορίζονται και στη σύμβαση. 

Τα δικαιώματα μέλους μπορεί να προκύψουν κατά την ίδρυση του EOII ή στη 

συνέχεια με ομόφωνη απόφαση των άλλων μελών. 
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Εισαγωγή συνθηκών σχετικά με το EOII 

Η αίτηση για την καταχώριση περιστάσεων στο Εμπορικό Μητρώο σχετικά με 

το EOII γίνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα σύμφωνα με το Παράρτημα Αρ. Α 10 του 

Κανονισμού Νο. 1 για την τήρηση, αποθήκευση και πρόσβαση στο εμπορικό 

μητρώο. 

Στην αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 33ε, παρ. 1 του διατάγματος ισχύουν τα 

ακόλουθα έγγραφα: 

1. Η ιδρυτική συμφωνία. 

2. Την απόφαση των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομικών 

Συμφερόντων να διορίσουν διαχειριστή ή διευθυντές, εάν ο διαχειριστής ή οι 

διαχειριστές δεν διορίζονται από την ιδρυτική συμφωνία. 

3. Η συμβολαιογραφική συμφωνία και το υπόδειγμα της υπογραφής καθενός 

από τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομικών Συμφερόντων. 

4. δήλωση καθενός από τους διαχειριστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Οικονομικών Συμφερόντων ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου. 19, παράγρ. 

1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

5. το έγγραφο που βεβαιώνει την ύπαρξη νομικής οντότητας που είναι μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομικών Συμφερόντων και πιστοποιεί τα πρόσωπα 

που την εκπροσωπούν σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο (μόνο για νομικό 

πρόσωπο - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομικών Συμφερόντων που δεν έχει 

συσταθεί σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία). 

6. Την απόφαση του αρμόδιου οργάνου του νομικού προσώπου μέλους για 

συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομικών Συμφερόντων. 

 

7. Εάν το αντικείμενο της δραστηριότητας υπόκειται σε καθεστώς άδειας, η 

σχετική άδεια ή άδεια εφαρμόζεται όταν απαιτείται από το νόμο για την 

πραγματοποίηση της καταχώρισης. 

8. άλλα έγγραφα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. 

Δημιουργημένος βάσει σύμβασης, με όλα τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας, το 

EOII υπάρχει ανεξάρτητα ως νομική οντότητα που παρέχει περισσότερα μέσα 

δράσης και εγγυάται την ασφάλεια των κοινών δράσεων. Αυτή η μορφή του σώζει 

τις επίσημες διατυπώσεις που ισχύουν για τις εταιρείες. Σε οικονομικό επίπεδο, οι 
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δραστηριότητες του EOII πρέπει να συνδέονται με εκείνες των μελών του. Δίνοντας 

σε αυτό το μέσο μεγάλη ευελιξία - όσον αφορά τη σύναψή του (αρκεί μια γραπτή 

σύμβαση), τη λειτουργία του (η βούληση των μελών είναι η αρχή λειτουργίας) και τη 

χρηματοδότησή του (χωρίς απαιτήσεις συμμετοχής κεφαλαίου) - ο στόχος της 

Κοινότητας είναι να καθιστούν προσιτή για τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό 

επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα ΜΜΕ, για το ευρύτερο φάσμα κοινών έργων: στον τομέα 

της έρευνας και ανάπτυξης, της παραγωγής, των αγορών ή των πωλήσεων, της 

σύστασης πολυτομεακών κοινοπραξιών για την υποβολή προσφορών κ.λπ. 
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Ιδρυτικό έγγραφο 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομικών Συμφερόντων "Bio..." 

 

Σήμερα ……………………. στην πόλη …………………… ο κάτωθι 

υπογεγραμμένος: 

…………………………….. 

………………………………… 

…………………………….. 

………………………………… 

Υιοθέτησαν τη Συνταγματική Συνθήκη της «Βιο...», μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Οικονομικών Συμφερόντων (EOII), που ρυθμίζεται από τους κανόνες του 

Κανονισμού αριθ. 280α και 280β του ΤΚ, εφεξής «η Ένωση» για συντομία. 

Τέχνη. 1 Όνομα 

Ο σύλλογος έχει την εξής επωνυμία: Βι... 

Στα λατινικά, το όνομα γράφεται Bio… 

Τέχνη. 2 Αντικείμενο δραστηριότητας 

Σκοπός του συλλόγου είναι η υποστήριξη και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των 

μελών, καθώς και η αύξηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τους. Ο 

σύλλογος θα εργαστεί για την προώθηση και αξιοποίηση κάθε επιχειρηματικής και 

συμβουλευτικής πρωτοβουλίας, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε ένα ή 

περισσότερα μέλη να την αναπτύξουν. 

Οι δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων: 

 Συ μμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα 

 Τεχνική βοήθεια μελών 

 Προώθηση βιολογικών προϊόντων. Παραγωγή, διανομή και πώληση 

πληροφοριακού υλικού που προορίζεται για την προώθηση της βιολογικής 

παραγωγής στη γενική επικράτεια. 

 Δημιουργία κέντρου ομαδικών αγορών 

 Co-marketing. Εδαφικό μάρκετινγκ και εμπορευματοποίηση μέσω νέων 

τεχνολογιών και του Διαδικτύου σε τοπικές και ξένες αγορές. 
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 Κοινές πωλήσεις (διανομή μέσω καταλόγου για ηλεκτρονικές παραγγελίες, 

ταχυδρομικώς κ.λπ.); 

 Ενθάρρυνση της εισαγωγής προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 

(π.χ. διεθνές εμπόριο). 

 Εδραίωση των θέσεων των μελών στην ευρωπαϊκή αγορά. 

 Βελτίωση των υπηρεσιών πελατών. 

 Διεθνοποίηση δραστηριοτήτων (ανάπτυξη ενιαίου προτύπου για 

βιολογικά....) 

 Οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εκθέσεις, πρωτοβουλίες, φόρουμ 

για την προβολή της διασυνοριακής επικράτειας και την παραγωγή 

βιολογικών προϊόντων. 

 Οργάνωση συναντήσεων που απευθύνονται σε Βούλγαρους και Έλληνες 

δημοσιογράφους. πρωτοβουλίες προώθησης στη Βουλγαρία και την 

Ελλάδα που απευθύνονται σε παραγωγούς βιολογικών προϊόντων. 

 Δημιουργία δικτύου επιχειρήσεων ή φορέων που μοιράζονται κοινά 

συμφέροντα σε άλλες περιοχές και των δύο χωρών και στην Ευρώπη. 

Δημιουργία εικονικών κοινοτήτων για ανταλλαγή πληροφοριών σε 

πραγματικό χρόνο 

 Εκπροσώπηση κοινών συμφερόντων ενώπιον πολιτικών φορέων στη 

Βουλγαρία και την Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Εκπαίδευση προσωπικού. 

 Δημιουργία βάσεων δεδομένων. 

 Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας. 

 Αμοιβαία βοήθεια και συμβουλές. 

 Αναζήτηση χρηματοδότησης από την Κοινότητα για την υλοποίηση ενός 

έργου επίδειξης στη βιολογική παραγωγή. 

Ο κανονισμός επιτρέπει στο EOII να ασκεί οποιαδήποτε νόμιμη οικονομική 

δραστηριότητα προκειμένου να εκπληρώσει την εντολή του. 

Τέχνη. 3 Έδρα 

(1) Έδρα του Συλλόγου είναι η πόλη ……………………….., οδός 

………………………………. όχι 

(2) Η καταστατική έδρα καθορίζει το εφαρμοστέο δίκαιο στο EOII 
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(3) Η έδρα μπορεί να μεταφερθεί με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών σε 

άλλο οικισμό στη χώρα εγγραφής ή σε άλλη χώρα της ΕΕ, με την επιφύλαξη 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του άρθρου. 14, Κανονισμός Αριθ. 2137/85. Στην 

περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η κατάρτιση σχεδίου μετεγκατάστασης, το οποίο 

παρουσιάζεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού. Η 

μεταβίβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία η ένωση εγγράφεται 

στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 6 με τη νέα έδρα. 

Τέχνη. 4 Όρος Η ένωση δεν περιορίζεται χρονικά 

         Τέχνη. 5 Η χρηματοδότηση του EOII μπορεί να πραγματοποιηθεί από 

οποιαδήποτε πηγή επιτρέπεται από τον κανονισμό και τη νομοθεσία της 

Βουλγαρίας και της ΕΕ. 

παρούσας σύμβασης και τις αποφάσεις του Συμβουλίου των μελών της ΕΟΙΙ. 

(2) Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο για τις υποχρεώσεις του ΕΟΙΙ κατά την έννοια 

του άρθρου. 24 και άρθ. 26 του Καν. 2137/85.  

(3) Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες από τους 

διευθυντές σχετικά με τις δραστηριότητες του EOII και να έχει πρόσβαση στα βιβλία 

και τα έγγραφα του EOII στα κεντρικά γραφεία του EOII. 

(4) Κάθε μέλος του σωματείου μπορεί να μεταβιβάσει πλήρως ή εν μέρει τη 

συμμετοχή του στο σωματείο σε άλλο μέλος ή σε τρίτο μέρος. η μεταβίβαση ισχύει 

μόνο μετά από ομόφωνη συγκατάθεση των άλλων μελών. 

(5) Ένα μέλος της ένωσης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συμμετοχή του στην 

ένωση ως εγγύηση μόνο αφού τα άλλα μέλη συμφωνήσουν ομόφωνα σε αυτό 

(6) Κάθε μέλος του σωματείου μπορεί να μεταβιβάσει πλήρως ή εν μέρει τη 

συμμετοχή του στο σωματείο σε άλλο μέλος ή σε τρίτο. Η μεταβίβαση ισχύει μόνο 

μετά από ομόφωνη συγκατάθεση των άλλων μελών. 

(7) Κάθε μέλος του Συλλόγου υποχρεούται: 

1. Να βοηθά στην επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου στον τομέα των 

αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του. 

2. Να εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου των Μελών. 

3. Να προστατεύει το καλό όνομα του Συλλόγου και των άλλων μελών και να 

μην βλάπτει τα συμφέροντά τους, καθώς και να μην αποκαλύπτει εταιρικά και 

εμπορικά μυστικά σε τρίτους. 
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Τέχνη. 7 (1) Τα κέρδη από τις δραστηριότητες του σωματείου θεωρούνται 

κέρδη των μελών και διανέμονται μεταξύ τους με την ακόλουθη αναλογία: 

……………………………………………………………………… …. 

(2) Τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται να συνεισφέρουν στην καταβολή 

του ποσού κατά το οποίο οι δαπάνες υπερβαίνουν τα έσοδα, με την ακόλουθη 

αναλογία: ……………………………………………………… …. 

(3) Οι ζημιές από τις δραστηριότητες του σωματείου θεωρούνται ζημιές των 

μελών και κατανέμονται μεταξύ τους με την ακόλουθη αναλογία: 

…………………………………………………………………… . 

Τέχνη. 8 (1) Η απόφαση για την εισαγωγή νέων μελών λαμβάνεται με 

ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου των Μελών. 

(2) Τα νέα μέλη δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις του Συλλόγου που 

προέκυψαν πριν την ένταξη τους.  

(3) Κάθε νέο μέλος αποδέχεται και αναλαμβάνει να συμμορφωθεί με τις 

διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. 

Τέχνη. 9 (1) Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο με 

ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου των Μελών. Η αναχώρηση ισχύει μετά την 

αποστολή ειδοποίησης στους διαχειριστές με επιστολή, με απόδειξη επιστροφής 

τουλάχιστον 1 μήνα νωρίτερα. 

Τέχνη. 10 (1) Κάθε μέλος του σωματείου μπορεί να διαγραφεί εάν παραλείψει 

κατάφωρα να εκπληρώσει τα καθήκοντά του ή εάν προκαλέσει ή απειλεί να 

προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις δραστηριότητες του σωματείου. Η απόφαση 

διαγραφής μέλους λαμβάνεται ομόφωνα και τίθεται σε ισχύ 15 ημέρες αφότου οι 

διοικητές ειδοποιήσουν το διαγραφόμενο μέλος. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων 

θεωρείται κατάφωρη παραβίαση. μη καταβολή του ποσού που οφείλει το μέλος 

στον Σύλλογο εντός 30 ημερών από την πρόσκληση που εστάλη από τους 

διευθυντές· μη εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου των Μελών· 

(2) Μέλος που κηρύσσεται σε πτώχευση θεωρείται αποκλεισμένο από το 

νόμο. 

Τέχνη. 11 Η συμμετοχή μέλους στο σωματείο λήγει με θάνατο ή αν δεν πληροί 

πλέον τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 

2137/85. 
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Τέχνη. 12 Εάν ένα μέλος διακόψει τη συμμετοχή του στο Σωματείο για άλλο 

λόγο εκτός από τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων του όπως προβλέπεται στο άρθ. 

6, παράγρ. 6, η αξία των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεών του καθορίζεται με βάση 

τα κέρδη του σωματείου. 

Τέχνη. 13 Με την επιφύλαξη του άρθρου 37 παράγραφος 1 του κανονισμού 

αριθ. 

Τέχνη. 13 Όργανα του Συνδέσμου είναι το Συμβούλιο των μελών, ο διευθυντής 

και οι ελεγκτές, εάν ορισθούν. 

Τέχνη. 14 Το Συμβούλιο των Μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου 

και καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για το έργο του. 

 

 

Τέχνη. 15 Το Συμβούλιο αποτελείται από όλα τα μέλη. Τα μέλη συνέρχονται και 

συνέρχονται με πρόταση μέλους του Συλλόγου ή του διαχειριστή. Η συνάντηση 

πραγματοποιείται με τη μορφή φυσικής συνάντησης ή/και κλήσης συνδιάσκεψης 

ή/και άλλης μορφής. 

Τέχνη. 16 Το Συμβούλιο των Μελών συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το 

χρόνο. 

Τέχνη. 17 (1) Το συμβούλιο μελών συγκαλείται με γραπτές προσκλήσεις 

τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, που 

αποστέλλονται από τον διευθυντή σε κάθε μέλος του Συλλόγου με: επιστολή ή/και 

φαξ ή/και e-mail. 

(2) Η πρόσκληση στη συνεδρίαση πρέπει να περιέχει την ημερήσια διάταξη 

της συνεδρίασης. 

(3) Η συνεδρίαση γίνεται στην έδρα του Συλλόγου ή σε οποιοδήποτε άλλο 

μέρος που ορίζεται στην πρόσκληση, εφόσον βρίσκεται σε κράτος μέλος. 

Τέχνη. 18 (1) Τα μέλη μπορούν να εκπροσωπούνται με πληρεξούσιο ή από 

άλλο μέλος με έγγραφη εξουσιοδότηση. 

(2) Ένα μέλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα από ένα άλλα μέλη. 

Τέχνη. 19 Κάθε μέλος έχει μία ψήφο. 

Τέχνη. 20 Τα πρακτικά των αποφάσεων που ελήφθησαν υπογράφονται από 

όλα τα παρόντα μέλη. 
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Τέχνη. 21 μέλη του Συμβουλίου αποδέχονται ομόφωνα: 

α) αλλαγή στο αντικείμενο δραστηριότητας του σωματείου· 

β) αλλαγή του αριθμού των ψήφων που χορηγούνται σε κάθε μέλος· 

γ) αλλαγή των συνθηκών λήψης αποφάσεων. 

δ) παράταση της διάρκειας λειτουργίας του σωματείου. 

ε) αλλαγή της συνεισφοράς όλων ή ορισμένων από τα μέλη στη 

χρηματοδότηση του σωματείου. 

στ) αλλαγή της έδρας του Συνδέσμου σε άλλη χώρα. 

ζ) αποδοχή νέων μελών 

η) εκλογή διαχειριστή/ών 

στ) τροποποιήσεις της ιδρυτικής συμφωνίας του σωματείου. 

Τέχνη. 22 Το Συμβούλιο των Μελών μπορεί να λάβει νόμιμες αποφάσεις μόνο 

όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα μέλη. 

Τέχνη. 23 Το σωματείο εκπροσωπείται από έναν ή περισσότερους 

διαχειριστές, που ορίζονται με απόφαση των μελών. 

Τέχνη. 24 (1) Εκλέγονται Διευθυντές για περίοδο 2 ετών. 

(2) Ένας διευθυντής μπορεί να απολυθεί από τα καθήκοντά του με έγγραφη 

προειδοποίηση ενός μηνός και η απόφαση για αυτό πρέπει να ληφθεί ομόφωνα 

από το συμβούλιο των μελών. 

Τέχνη. 25 Ο σύλλογος εκπροσωπείται στις σχέσεις του με τρίτους από τον 

διαχειριστή και εάν υπάρχουν δύο ή τρεις διαχειριστές - από όλους μαζί. 

Τέχνη. 26 (1) Το Συμβούλιο των Μελών μπορεί να ορίζει έναν ή περισσότερους 

ελεγκτές, με σκοπό τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του Σωματείου. 

(2) Έργο του ελεγκτή είναι να επαληθεύει την τακτική διεξαγωγή της 

δραστηριότητας και τη λογοδοσία του Συνδέσμου. Σχετικά με αυτό έχει το δικαίωμα 

να αναθεωρήσει όλα τα βιβλία και έγγραφα του Συλλόγου, να προβεί σε έρευνες 

και ελέγχους που κρίνει αναγκαίους. 

(3) Τα αποτελέσματα κάθε επιθεώρησης εκτίθενται εγγράφως και 

κοινοποιούνται στο Συμβούλιο των μελών και στον/στους διαχειριστή. 

Τέχνη. 27 Ο Διαχειριστής συντάσσει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, η οποία 

υπόκειται σε έγκριση από το Συμβούλιο των Μελών και στη συνέχεια παρουσιάζεται 

στις αρμόδιες αρχές. 
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Τέχνη. 28 Το Συμβούλιο των Μελών μπορεί να αποφασίσει ομόφωνα την 

πρόωρη λήξη της Ένωσης. 

Τέχνη. 29 Με τη λήξη της θητείας ή με την πρόωρη λήξη της, ο Σύλλογος 

εκκαθαρίζεται από τον/τους διαχειριστή/ους. Μετά την εξόφληση των οφειλών του 

Συλλόγου, τυχόν υπολειπόμενα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις κατανέμονται 

ισόποσα μεταξύ των μελών. 

Τέχνη. 30. Οποιαδήποτε διαφωνία, σε σχέση με την ισχύ, την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, μεταξύ των μελών ή/και του διαχειριστή ή/και 

του Συλλόγου, καθώς και μεταξύ των ίδιων των μελών, η οποία δεν χρειάζεται να 

παραπεμφθεί στα δικαστήρια, θα αποφασιστεί από τον διαχειριστή/το. 

Τέχνη. 31 Με ομόφωνη απόφαση των μελών μπορεί να εκδοθεί εσωτερική 

οργανωτική πράξη, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι διατάξεις της 

παρούσας σύμβασης σχετικά με την εσωτερική οργάνωση του Συλλόγου και τις 

σχέσεις μεταξύ των μελών και του Συλλόγου. 

Τέχνη. 32 Οι διατάξεις του κανονισμού του Συμβουλίου αριθ. 2137/85 και η 

ισχύουσα νομοθεσία εφαρμόζονται σε όλα τα εκκρεμή ζητήματα. 
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 Σχέδιο Βιωσιμότητας 5ετές επιχειρηματικό στρατηγικό σχέδιο για τη 

διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της διασυνοριακής 

περιοχής για βιολογικά τρόφιμα από τη δομή των διοικητικών 

οργάνων 

 

Αυτό το σχέδιο αναπτύσσεται σύμφωνα με το έργο EU2BIO που εγκρίθηκε για 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας 

Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020 Interreg V-A. Ο κύριος στόχος του έργου είναι 

να διασφαλίσει τη δημιουργία μιας διασυνοριακής βιοζώνης για τη γεωργία, την 

κτηνοτροφία και την υδατοκαλλιέργεια και να εξασφαλίσει τη βιώσιμη λειτουργία 

της ως πιλοτικό μοντέλο για άλλους οργανισμούς και εταιρείες στην περιοχή, 

καθώς και για άλλους διασυνοριακά περιφερειακά προγράμματα. 

Οι ειδικοί στόχοι του έργου σχετίζονται με: 

 Μελέτη της βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και υδατοκαλλιέργειας 

στη διασυνοριακή περιοχή και σκιαγράφηση των προοπτικών και 

προβλημάτων ανάπτυξής τους. 

 Έρευνα και προώθηση στις περιοχές-στόχους του έργου πρακτικών 

εργασίας για βιώσιμες βιοπεριοχές. 

 Ανάπτυξη χάρτη βιοζωνών κατάλληλου για τις ανάγκες της 

διασυνοριακής περιοχής, καταστατικό και βασικά έγγραφα σχετικά με 

τη διαχείριση της ζώνης, σχέδιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, 

5ετές επιχειρηματικό σχέδιο και στρατηγική για τη δομή του διοικητικού 

οργάνου της ζώνης. 

 Διάδοση της ιδέας μιας διασυνοριακής βιοζώνης σύμφωνα με τον 

χάρτη και τη στρατηγική που έχει αναπτυχθεί και με τη συμμετοχή όσο 

το δυνατόν περισσότερων συμμετεχόντων στην πρωτοβουλία. 

 Εκλαΐκευση των δραστηριοτήτων της βιοζώνης στο ευρύ κοινό για 

περαιτέρω προώθηση της προσέγγισης εταιρικής σχέσης στη 

βιογεωργία και αύξηση του σωρευτικού αποτελέσματος αυτής της 

προσέγγισης. 
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 Η εστίαση του έργου και οι δραστηριότητές του επιτρέπουν σε ένα ευρύ 

φάσμα ενδιαφερομένων από τη διασυνοριακή περιοχή να βελτιώσουν 

τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους σε μια κατάλληλη στιγμή για αυτούς, 

αυξάνοντας έτσι τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη βιοπροϊόντων και στις 

δύο χώρες, με βάση δύο βασικές προσεγγίσεις: 

 Προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας, με στόχο να επηρεαστεί 

ο ρυθμός δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στον τομέα της βιολογικής 

γεωργίας στη διασυνοριακή περιοχή. 

 Ενίσχυση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική 

επιτυχία, με στόχο να επηρεάσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία αυτών 

των επιχειρήσεων στον τομέα της βιολογικής γεωργίας στη 

διασυνοριακή περιοχή. 

Στο πλαίσιο της Δραστηριότητας 4.1.2 Συνδέσμου Επιχειρηματικού Κέντρου 

«Μαρίτσα» αναπτύσσει ένα 5ετές επιχειρηματικό στρατηγικό σχέδιο για τη δόμηση 

μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομικών Συμφερόντων «Βιο...» για τη διασφάλιση της 

μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της διασυνοριακής περιοχής για βιολογικά 

τρόφιμα. Οι στρατηγικές και οι τακτικές διαχείρισης βιολογικών τροφίμων έχουν 

μεγάλη σημασία για την αντιμετώπισή τους. Το σχέδιο αυτό στοχεύει να 

διαμορφώσει στόχους για τη διαχείριση των βιολογικών τροφίμων και να προτείνει 

δραστηριότητες για την υποστήριξη της υλοποίησής τους τόσο εντός της 

επικράτειας της διασυνοριακής περιοχής όσο και εκτός αυτής. 

 Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων 

στρατηγικών για την αύξηση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων που σχετίζονται με την παραγωγή βιολογικών τροφίμων. Αυτό μπορεί 

να περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων βιολογικής παραγωγής, 

μεταποίησης  

 

βιολογικών τροφίμων στο αγρόκτημα, άμεση εμπορία προϊόντων ή 

αποτελεσματική παραγωγή βιολογικών τροφίμων. 

Ο σκοπός της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού είναι να σχεδιάσει μια 

επιχείρηση βιολογικών τροφίμων που θα επιτρέπει στα άτομα που εμπλέκονται στην 

επιχείρηση να επιτύχουν τους προσωπικούς τους στόχους. Για το σκοπό αυτό, τα 
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δυνατά σημεία αυτής της επιχείρησης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να 

αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες στον κλάδο. 

Η δομή (Ευρωπαϊκή Ένωση Οικονομικών Συμφερόντων «Bio...»), που 

προτείνεται να δημιουργηθεί, δημιουργείται με στόχο την υποστήριξη και ανάπτυξη 

των δραστηριοτήτων των μελών, καθώς και την αύξηση των αποτελεσμάτων των 

δραστηριοτήτων τους που σχετίζονται με την παραγωγή βιολογικών τροφίμων. 

Το 5ετές πρόγραμμα της Συμμαχίας επικεντρώνεται στην παρακολούθηση 

τόσο των απτών όσο και των άυλων πτυχών της παραγωγής βιολογικών τροφίμων 

για να καθορίσει πού να χρησιμοποιήσει χρόνο και πόρους για την αντιμετώπιση 

ευκαιριών και αδυναμιών και πώς να αντιμετωπίσει κρίσιμα ζητήματα. Η πρόοδος 

στους κλάδους της βιοεπιστήμης όπως η βιοχημεία, η συνθετική βιολογία και η 

γενετική, παράλληλα με την εκπληκτική άνοδο της ψηφιακής οικονομίας, την 

ανάλυση δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέπουν μια βιοεπανάσταση 

που θα αλλάξει θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει αυτές 

τις προκλήσεις. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη της Βιολογικής 

Παραγωγής στη Βουλγαρία - 2027, η διαδικασία ανάπτυξης αυτής της παραγωγής 

συνεπάγεται όχι μόνο αύξηση του αριθμού των χειριστών βιολογικών προϊόντων 

και αύξηση των πιστοποιημένων περιοχών, αλλά και δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών βιολογικά αγροτικά 

προϊόντα και τρόφιμα, με την επέκταση της εθνικής και ξένης αγοράς βιολογικών 

προϊόντων, με την καθιέρωση αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου και εποπτείας, 

με την τόνωση της επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, 

συμβουλευτικής δραστηριότητας στον τομέα της βιολογικής παραγωγής . Όλα 

αυτά απαιτούν την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στη διαμόρφωση 

πολιτικών και μέτρων στήριξης και προώθησης της παραγωγής, μεταποίησης και 

εμπορίας βιολογικών αγροτικών προϊόντων.  

Προϊόντων διατροφής για τη διασφάλιση σταθερής και προβλέψιµης 

ανάπτυξης του κλάδου. 

Αυτό το στρατηγικό σχέδιο στοχεύει να παρέχει σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς στην Ένωση μια ιδέα για το όραμα και τις αξίες της, καθώς 

και τις δραστηριότητες προτεραιότητας που απορρέουν από αυτά. Αυτό το 
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στρατηγικό σχέδιο βασίζεται σε μια ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 

πλαισίου και των κύριων κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη 

κοινωνία σε σχέση με τη βιολογική παραγωγή: 

 την αναζήτηση επαρκούς, ισορροπημένης και ποιοτικής τροφής. 

 παγκόσμια κλιματική αλλαγή. 

 τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες της γεωργίας. 

 την ανάγκη για πολυλειτουργική και βιώσιμη διαχείριση της 

βιοποικιλότητας και των φυσικών βιοπόρων για την προώθηση της 

ανάπτυξης της βιοοικονομίας. 

 προσδοκίες για περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, βασισμένες 

περισσότερο στην ευφυΐα και τη δημιουργικότητα ικανών 

επιχειρηματιών. 

Η βιολογική γεωργία έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει τεράστιο ρόλο στην 

επίλυση πολλών από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακές 

περιοχές, όπως το Χάσκοβο της Βουλγαρίας και ο Έβρος στην Ελλάδα. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των βιολογικών τροφίμων στην περιοχή, 

το Επιχειρηματικό Κέντρο «Μαρίτσα» και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

και Εμπορικών Συλλόγων Έβρου, με την υποστήριξη του Προγράμματος 

Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία» 2014-2020, αναπτύσσουν αυτό το 

Στρατηγικό Σχέδιο. για την Ανάπτυξη Βιολογικών Τροφίμων στη διασυνοριακή 

περιοχή. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή αυτού του σχεδίου έχει ως στόχο να βοηθήσει 

την ανάπτυξη των βιολογικών τροφίμων στην περιοχή και έχει συμβάλει στη 

βελτίωση: 

- τοπική και περιφερειακή επισιτιστική ασφάλεια· 

- τα προς το ζην των αγροτών δίνοντας τη δυνατότητα στους αγρότες να 

εμπορεύονται, με πρόσβαση τόσο στο εγχώριο όσο και στο εξαγωγικό  

 

 

αγορές και μειώνοντας την εξάρτησή τους από ακριβές εισαγόμενες εισροές 

παραγωγής· 

- την ανθρώπινη υγεία παρέχοντας καλύτερη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, 

καθαρά και θρεπτικά τρόφιμα· 
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- το περιβάλλον, με την προώθηση της χρήσης πρακτικών οικολογικής διαχείρισης· 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας 3.1 εκπονήθηκε ανάλυση κατάστασης από την 

ομάδα του Επιχειρηματικού Κέντρου «Μαρίτσα» και ειδικούς της Ομοσπονδίας 

Επαγγελματικών Βιοτεχνών και Εμπορικών Συλλόγων Έβρου και παρέχει μια εικόνα 

των δυνατών και αδυναμιών της βιολογικής παραγωγής στη διασυνοριακή 

περιοχές του Χάσκοβο και του Έβρου. 

Προσδιορίζει επίσης εξωτερικές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν, καθώς 

και πιθανές απειλές που πρέπει να προγραμματιστούν. 

Στρατηγικό πλαίσιο 

Όραμα: Το "Bio..." λειτουργεί για την κοινότητα που είναι αφοσιωμένη σε οικολογικά, 

οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμες γεωργικές και μεταποιητικές πρακτικές, 

παρέχοντας την υψηλότερη ποιότητα και την πιο υγιεινή τροφή στους καταναλωτές. 

Στρατηγικός στόχος: 

Να υποστηρίξει τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς των βιολογικών προϊόντων στη 

διασυνοριακή περιοχή και της παραγωγικής ικανότητας του κλάδου, αυξάνοντας 

παράλληλα την εκτίμηση των βιολογικών προϊόντων. 

Συγκεκριμένοι στόχοι: 

o Παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων 

o Εισαγωγή βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και επεξεργασίας 

προϊόντων που παράγονται με κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

υπεύθυνο τρόπο 

o Προστασία της ακεραιότητας του βιολογικού τομέα 

o Δημιουργία συνθηκών για την παραγωγή τροφίμων που είναι 

οικονομικά βιώσιμη - δίκαιη αμοιβή αγρότες, μεταποιητές και αγρότες, 

καθώς και δίκαιη τιμή για τους καταναλωτές 

o Διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου ως στοιχείου της 

τοπικής βιομηχανίας τροφίμων 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

Ο κλάδος των βιολογικών προϊόντων βλέπει τους καταναλωτές ως τη 

μεγαλύτερη ευκαιρία και ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την προώθηση των 

βιολογικών προϊόντων. Από τη μια, οι καταναλωτές ενημερώνονται όλο και 
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περισσότερο για τις διατροφικές τους επιλογές, αλλά από την άλλη παραμένουν 

μπερδεμένοι σχετικά με την έννοια της ετικέτας: «βιολογικό». Έχοντας κατά νου αυτή 

την εστίαση, η Συμμαχία προσφέρει μια σειρά από προσεγγίσεις εκπαίδευσης των 

καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα τοπικά 

τρόφιμα. Από την άλλη πλευρά, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μια εξαιρετική ευκαιρία 

για την προώθηση των πρόσθετων οφελών από την κατανάλωση τοπικών 

βιολογικών τροφίμων. 

Στρατηγικές προτεραιότητες: 

 Αύξηση της κατανόησης των καταναλωτών για την έννοια της ετικέτας 

"βιολογικό". 

 Αύξηση της κατανόησης των καταναλωτών για την αξία των 

βιολογικών προϊόντων. 

 Αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για τη 

διαθεσιμότητα βιολογικών προϊόντων που παράγονται από το «BIO...». 

Μέτρα Πιθανή συνεργασία Δεικτες 

Βραχυπρόθεσμο σχέδιο 

Παραγωγή τοπικών 

βιολογικών προϊόντων 

προώθησης που 

λειτουργούν για τη 

νομιμότητα της βιολογικής 

παραγωγής και τα οφέλη 

των βιολογικών 

προϊόντων, στηριζόμενη 

στα μηνύματα: «Καλύτερα 

τοπικά βιολογικά 

προϊόντα...» και «Σκέψου 

πριν φας». Αυτά τα υλικά 

πρέπει να είναι δίγλωσσα, 

Τοπικοί παραγωγοί, 

τοπικές και 

περιφερειακές αρχές 

Αριθμός χώρων διανομής υλικών 

Αύξηση ενδιαφέροντος και 

ερωτήσεων  σε βιολογικά 

προϊόντα (έρευνα παραγωγού) 

Διατήρηση ενημερωμένων 

πληροφοριών για τοπικά 

βιολογικά προϊόντα στον 

ηλεκτρονικό κατάλογο 

Τοπικοί παραγωγοί τοπικοί οδηγοί βιολογικών 

τροφίμων, που εκτυπώνονται και 

διανέμονται· 
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βιολογικών προϊόντων του 

"Bio..." 

Μελέτη δυνατότητας 

υλοποίησης video project 

για την παρουσίαση 

προϊόντων «Bio...» 

Τοπικοί παραγωγοί· 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα 

Η ηλεκτρονική αναφορά έχει 

ενημερωθεί 

Μεσοπρόθεσμο σχέδιο 

Παροχή 

εκπαίδευσης σε δεξιότητες 

τροφίμων και υποστήριξης 

καταναλωτών (π.χ. 

συνταγές με βιολογικά 

προϊόντα «Bio...» στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα 

της Ένωσης, διαδικτυακά 

σεμινάρια για καταναλωτές 

βιολογικών τροφίμων, 

επιδείξεις τροφίμων σε 

καταστήματα κ.λπ.) 

Τοπικοί παραγωγοί· 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα; 

λιανοπωλητές 

Αριθμός εκδηλώσεων που 

συντονίζει και/ή συμμετέχει το 

"Bio...". 

Διοργάνωση «Οργανικής 

Γιορτής», με τάση να γίνει 

ετήσια εκδήλωση, για την 

πλήρη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων για την 

εκπαίδευση των 

καταναλωτών 

Τοπικοί παραγωγοί· 

Λιανοπωλητές? 

Επεξεργαστές; 

Οργανώσεις χρηστών 

Αριθμός παραγωγών, 

μεταποιητών, λιανοπωλητών και 

καταναλωτών που συμμετέχουν 

στην εκδήλωση 

Χτίζοντας καλές σχέσεις με 

τα ΜΜΕ και θετική εικόνα 

του βιολογικού κλάδου του 

«Bio...». Αναζήτηση 

εξειδικευμένων 

δημοσιεύσεων 

Τοπικοί παραγωγοί Αύξηση της κάλυψης των 

βιολογικών προϊόντων από τα 

ΜΜΕ της περιοχή 

Μακροπρόθεσμα 
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Ανάπτυξη εκπαιδευτικής 

εργαλειοθήκης βιολογικών 

τροφίμων και γεωργίας για 

εκπαιδευτικούς όλων των 

σχολικών βαθμίδων και 

διάδοση παρουσιάσεων 

βιολογικών προϊόντων 

στους μαθητές. 

Κατασκευαστές; Ενδιαφέρον από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών. Αριθμός 

σχολείων/ομάδων/νηπιαγωγείων 

που παρουσιάστηκαν ή με τα 

οποία συνεργάστηκαν 

Δημιουργία βάσης 

δεδομένων 

περιβαλλοντικών 

εκδηλώσεων και 

πρωτοβουλιών για την 

ευαισθητοποίηση σχετικά 

με τα περιβαλλοντικά 

οφέλη των 

προσφερόμενων 

βιολογικών προϊόντων 

"Bio..." 

Σχολεία; Εκδότες; ΜΚΟ Βάση δεδομένων με αριθμό 

εκδηλώσεων/πρωτοβουλιών που 

αφορούν τη βιολογική γεωργία 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Ως μικρός κλάδος με αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα του, υπάρχουν 

πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες ανάπτυξης 

τομεακής ικανότητας στοχεύουν στην υποστήριξη νέων προϊόντων και νέων 

υποδομών. Αυτές οι ποικίλες προσπάθειες θα στοχεύουν όχι μόνο στην 

επέκταση του κλάδου αλλά και στην οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου. 

Στρατηγικές προτεραιότητες 

 Προώθηση εκπαιδευτικών ευκαιριών και προώθηση της ανάπτυξης 

κυβερνητικών προγραμμάτων που βελτιώνουν την οικονομική βιωσιμότητα 

των βιολογικών τροφίμων που παράγονται από τη «Bio…». 

 Αύξηση της ποσότητας βιολογικού προϊόντος από το "Bio..." 

 Παροχή υποστήριξης σε νεοεισερχόμενους στον κλάδο στο μέτρο του 

δυνατού 
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 Μέτρα 
Πιθανή 

συνεργασία  
Δεικτες 

Βραχυπρόθεσμο σχέδιο 

Αναπτύξτε το στρατηγικό σχέδιο 

της Bio... οργανώνοντας ετήσιες 

συναντήσεις προγραμματισμού και 

αξιολόγησης. 

Σύμβουλοι Οι εκθέσεις προόδου 

συμπληρώνονται ετησίως 

και παρουσιάζονται στις 

συνεδριάσεις του 

Συμβουλίου των μελών 

Λόμπινγκ για τη βελτίωση και τη 

διεύρυνση των ευκαιριών 

υποστήριξης της βιολογικής 

παραγωγής μέσω των 

υφιστάμενων χρηματοδοτικών 

μέσων 

Τοπικές, 

περιφερειακές, 

κεντρικές αρχές. 

Τοπικοί 

παραγωγοί· 

Αριθμός 

χρηματοδοτούμενων 

έργων 

Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 

εισαγωγή εκπαίδευσης για 

νεοεισερχόμενους στη γεωργία και 

τη βιολογική παραγωγή, ενώ 

παράλληλα θα συνεχιστεί η 

εκπαίδευση για έμπειρους 

παραγωγούς. 

Τοπικοί 

παραγωγοί· 

Εκπαιδευτικά 

ιδρύματα; 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

εκδηλώσεων για 

αρχάριους και έμπειρους 

βιοκαλλιεργητές 

Μεσοπρόθεσμο σχέδιο 

Παρακολούθηση και υποστήριξη 

έργων προστιθέμενης αξίας και 

έργων υποδομής στη 

διασυνοριακή περιοχή 

Τοπικές και 

περιφερειακές 

αρχές· Τοπικοί 

παραγωγοί· 

Υπογεγραμμένες 

επιστολές υποστήριξης. 

τρέχουσες πληροφορίες 

που παρέχονται στην 

Ένωση· έργα που 

αφορούν το "Bio..." 

Εξοικειωθείτε με τους κανονισμούς 

εποχικής εργασίας στα ρυθμιστικά 

πλαίσια και των δύο χωρών ή/και 

αναπτύξτε ένα ειδικό πρόγραμμα 

για την επιδότηση μισθών για 

εργάτες βιολογικών αγροκτημάτων 

Τοπικές, 

περιφερειακές, 

κεντρικές αρχές. 

Τοπικοί 

παραγωγοί· 

Αύξηση της 

διαθεσιμότητας 

οικονομικής στήριξης για 

τους αγρότες για τη 

δημιουργία ευκαιριών 

απασχόλησης 



„Този документ е създаден в рамките на проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 

2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021. Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Сдружение „Бизнес център-Марица“ и по никакъв начин не може да 

бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за 

регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". 

για τη δημιουργία περισσότερων 

ευκαιριών για ειδικευμένους 

γεωργικούς εργάτες και την 

κάλυψη των αναγκών εργασίας 

των βιολογικών αγροκτημάτων. 

Επέκταση των υπηρεσιών 

και της εμβέλειας του "Bio..." 

Консултанти Αριθμός υπηρεσιών που 

προσφέρει το «Bio...» στα 

μέλη του 

 Σύμβουλοι, ΜΚΟ Αριθμός βιολογικών 

εκμεταλλεύσεων στην 

περιοχή που έχουν 

πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση 

 

Μακροπρόθεσμα Διευκόλυνση της 

ευαισθητοποίησης και 

απορρόφησης χρηματοδότησης 

από εθνικούς προϋπολογισμούς, 

προγράμματα αγροτικής 

ανάπτυξης, επιχειρηματικά και 

περιβαλλοντικά προγράμματα. 

ΜΚΟ, Παραγωγοί Καθιερώθηκαν 

συνεργασίες και 

μηχανισμοί συνεργασίας 

σε τοπικό, περιφερειακό 

και διασυνοριακό επίπεδο 

 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα παραγόμενα βιολογικά προϊόντα 

πληρούν τις νομικές απαιτήσεις που ορίζει η νομοθεσία, όλα τα στάδια από την 

παραγωγή έως τη διανομή των βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Ολόκληρη η 

αλυσίδα από το αγρόκτημα μέχρι τον τελικό χρήστη πρέπει να ελέγχεται και να 

πιστοποιείται από ανεξάρτητους και διαπιστευμένους φορείς ελέγχου. Λεπτομερής 

περιγραφή των διαδικασιών πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων παρουσιάζεται 

στην ανάπτυξη του έργου EU2BIO, δραστηριότητα 3.1.1. 
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Η δημιουργία ενός προγράμματος χρηματοδότησης ειδικά για βιολογικά 

προϊόντα που περιλαμβάνει υποστήριξη για την κατανομή των δαπανών 

πιστοποίησης θα αποφέρει μεγάλο όφελος για τους παραγωγούς βιολογικών 

τροφίμων στη διασυνοριακή περιοχή. 

Στρατηγική προτεραιότητα 

 Μια πιο προσιτή διαδικασία πιστοποίησης για τους παραγωγούς 

βιολογικών προϊόντων 

Μέτρα 
Πιθανή 

συνεργασία  
Δεικτες 

Βραχυπρόθεσμο σχέδιο 

Τεκμηρίωση και παρακολούθηση 

των ρυθμιστικών αλλαγών που 

επηρεάζουν τη βιολογική 

παραγωγή, ενεργή εργασία για 

ενημέρωση 

Παραγωγοί, ΜΚΟ, 

τοπικές, 

περιφερειακές και 

κεντρικές αρχές 

Αριθμός 

χρηματοδοτούμενων 

έργων 

Μεσοπρόθεσμο σχέδιο 

Τεκμηρίωση και παρακολούθηση 

ρυθμιστικών αλλαγών που 

επηρεάζουν τη βιολογική 

παραγωγή, ενεργώντας 

προληπτικά για την ενημέρωση των 

ρυθμιστικών αρχών για πιθανά και 

υπάρχοντα ζητήματα 

Τοπικές, 

περιφερειακές, 

κεντρικές αρχές 

Λίστα προβληματικών 

κανονισμών που 

δημιουργήθηκαν. 

επιστολές προς ή/και 

συναντήσεις που 

πραγματοποιούνται με 

ρυθμιστικούς φορείς 

Προώθηση των πλεονεκτημάτων 

της πιστοποίησης (ιχνηλασιμότητα 

και λογοδοσία, περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα, διασφάλιση πελατών, 

σαφήνεια μάρκετινγκ, κοινή χρήση 

και προώθηση σε ολόκληρο τον 

τομέα) ως μέσο ενθάρρυνσης 

περισσότερων παραγωγών να 

πιστοποιηθούν. 

Κατασκευαστές/ Αύξηση του αριθμού των 

πιστοποιημένων 

παραγωγών 
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Επέκταση και διάδοση των 

εξειδικευμένων υπηρεσιών του 

"Bio..." 

Αρχές πιστοποίησης Αύξηση του αριθμού των 

μελών που χρησιμοποιούν 

τις υπηρεσίες 

Αναζητώντας ευκαιρίες 

αναγνώρισης των αγαθών και των 

υπηρεσιών που προσφέρει ο 

βιολογικός κλάδος. 

ΜΚΟ, παραγωγοί Προσδιορισμένες 

ευκαιρίες και βασικοί 

εταίροι. αξιολογηθείσες 

ευκαιρίες 

Μακροπρόθεσμα σχέδιο 

Προώθηση της ανταλλαγής καλών 

πρακτικών, εμπειριών και πρώτων 

υλών μεταξύ παραγωγών 

βιολογικών προϊόντων 

προκειμένου να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις πιθανών 

περιορισμών που προκύπτουν από 

προτεινόμενους εθνικούς 

κανονισμούς και εμπορικές 

συμφωνίες 

Κατασκευαστές Αριθμός εκμεταλλεύσεων 

που εξοικονομούν πρώτες 

ύλες. Πραγματοποιήθηκαν 

ανταλλαγές 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Η ένωση πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να κατανοήσει τη λιανική ζήτηση για 

τοπικά βιολογικά προϊόντα και να αξιολογήσει τις ευκαιρίες διανομής, χρειάζεται 

καλύτερη κατανόηση των νέων τάσεων και ευκαιριών της αγοράς, ιδίως της 

συμπεριφοράς και των αντιλήψεων των καταναλωτών σχετικά με τα τοπικά 

βιολογικά προϊόντα. 

Στρατηγικές προτεραιότητες 

 Να διατεθούν τα βιολογικά προϊόντα της «Βιο...» στους καταναλωτές. 

 Αναπτύξτε μια καλύτερη κατανόηση των τάσεων και των ευκαιριών της 

αγοράς. 

 Ενθαρρύνετε τη συνεργασία στο μάρκετινγκ και τη διανομή όπου υπάρχει 

ευκαιρία και ενδιαφέρον. 

Μέτρα  
Πιθανή 

συνεργασία  
Δείκτες Индикатори 
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Βραχυπρόθεσμο 

Δημιουργήστε 

εργασιακές σχέσεις με 

εμπόρους λιανικής και 

εστιατόρια της περιοχής 

για να παρακολουθείτε 

τους προμηθευτές 

βιολογικών προϊόντων 

τους, τόσο τοπικούς 

όσο και εκτός περιοχής, 

για να αυξήσετε τις 

τοπικές παραγγελίες 

βιολογικών προϊόντων. 

Κατασκευαστές; 

Λιανοπω 

Εστιατόρια 

Αριθμός λιανοπωλητών και εστιατορίων 

από την περιοχή που αγοράζουν τοπικά 

βιολογικά προϊόντα. Αύξηση πωλήσεων 

βιολογικών προϊόντων από την περιοχή 

Παρουσίαση ενός 

κοινόχρηστου 

ημερολογίου 

εξυπηρέτησης πελατών 

για να διευκολύνει τους 

παραγωγούς/μέλη να 

αρχίσουν να 

συντονίζουν την κοινή 

μεταφορά για 

προμήθειες. 

Κατασκευαστές Δημιουργήθηκε εργαλείο επικοινωνίας и се 

използва 

Συλλογή δεδομένων 

καταναλωτών για την 

καλύτερη κατανόηση 

των φραγμών στην 

αγορά τοπικών 

βιολογικών προϊόντων. 

Λιανοπωλητές? 

Εστιατόρια 

Μια βάση δεδομένων καταναλωτών έχει ως 

αποτέλεσμα ο κλάδος να κατανοεί 

καλύτερα τους καταναλωτές 

Μεσοπρόθεσμο σχέδιο 

Αναπτύξτε μια 

μακροπρόθεσμη 

στρατηγική μάρκετινγκ 

που ανταποκρίνεται στα 

Κατασκευαστές Ευκαιρίες και εταίροι που εντοπίστηκαν 
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δεδομένα των χρηστών 

που συλλέγονται. 

Διευκόλυνση των 

αγορών για τους 

καταναλωτές με την 

προώθηση των χώρων 

πώλησης βιολογικών 

προϊόντων (αγροτικές 

αγορές, καταστήματα 

λιανικής κ.λπ.). 

Κατασκευαστές Αριθμός καταχωρίσεων προς 

παρουσίαση 

Υποστήριξη για την 

υλοποίηση βιολογικών 

προϊόντων στο πλαίσιο 

μιας ευρύτερης 

πρωτοβουλίας για την 

προώθηση της 

ανταλλαγής 

πληροφοριών και της 

συνεργασίας μεταξύ 

των βιολογικών 

παραγωγών της 

περιοχής. 

Κατασκευαστές Αύξηση του αριθμού των παραγωγών 

βιολογικών προϊόντων 

Συνεργασία με τις 

αγορές αγροτών για την 

αύξηση της παρουσίας 

και της εκπροσώπησης 

των βιολογικών 

προϊόντων στις αγορές. 

Αγορές 

αγροτών 

Αυξημένη υποστήριξη και ενδιαφέρον από 

τις αγορές των αγροτών 

Μακροπρόθεσμα σχέδιο 

Ανάπτυξη 

μακροπρόθεσμης 

στρατηγικής για την 

προώθηση της 

συμπερίληψης τοπικών 

Κατασκευαστές, 

εθνικές αρχές, 

διεθνή φόρουμ 

Ευκαιρίες και εταίροι που εντοπίστηκαν 
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βιολογικών προϊόντων 

σε υφιστάμενες 

πρωτοβουλίες σε 

εθνικό, διασυνοριακό 

και διεθνές επίπεδο 

Δημιουργία βιολογικού 

brand Maritza Evros:- 

διεξαγωγή 

περιφερειακής / 

διασυνοριακής / 

μελέτης διαβούλευσης 

για τη δημιουργία της 

βιολογικής επωνυμίας 

Maritsa Evros, 

λαμβάνοντας σχόλια 

σύνδεση και δημιουργία 

επιπέδων υποστήριξης· 

- Βάσει της έρευνας που 

έγινε, η καταχώριση της 

βιολογικής επωνυμίας 

«Μαρίτσα Έβρος», η 

προστασία της 

πνευματικής ιδιοκτησίας 

και τα πρωτόκολλα 

χρήσης της. 

- κάθε μέλος του 

Συνδέσμου εμπορεύεται 

τουλάχιστον ένα προϊόν 

που πληροί τις 

απαιτήσεις για την 

επωνυμία 

- Διεξαγωγή διεθνούς 

καμπάνιας 

ευαισθητοποίησης 

Κατασκευαστές, 

Διεθνή 

Φόρουμ, 

Έμποροι 

λιανικής. 

Εστιατόρια 

Κατοχυρωμένη βιολογική μάρκα Maritsa 

Evros 
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καταναλωτών/πωλητών 

λιανικής για τη 

βιολογική μάρκα 

"Μαρίτσα Έβρου" 

 

Αν και το μέλλον της βιολογικής γεωργίας έχει μεγάλες δυνατότητες, εξακολουθούν 

να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις για τους βιολογικούς παραγωγούς. Μεταξύ 

αυτών είναι ανενημέρωτοι ή κακώς ενημερωμένοι χρήστες, καθώς και το υψηλό 

κόστος της πιστοποίησης. Χωρίς αναγνώριση και υποστήριξη πελατών, το κόστος 

των τελών πιστοποίησης και της γραφειοκρατίας είναι ακόμη πιο δύσκολο να 

επιτευχθεί για τους βιοκαλλιεργητές. Άλλες προκλήσεις για τον τομέα 

περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, την έλλειψη υποδομών και 

την προσβασιμότητα στην αγορά. 

Ακριβώς για την οργάνωση, τον σχεδιασμό και την εκπροσώπηση των βιολογικών 

εταιρειών και των συμφερόντων τους προτείνεται η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Οικονομικών Συμφερόντων «Bio...». 
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Πρακτικές για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της διασυνοριακής 

ζώνης βιοασφάλειας 

 

Με την παγκοσμιοποίηση και την αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για 

ποικιλία τροφίμων, αυξάνεται η διασυνοριακή κίνηση και το εμπόριο τροφίμων 

μεταξύ των χωρών, τόσο εισαγωγών όσο και εξαγωγών10. Σύμφωνα με 

πληροφορίες του Υπουργείου Οικονομίας και Βιομηχανίας, το 2021 σημειώθηκε 

θετική εξέλιξη στο εμπόριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος 2020, με αύξηση 

σχεδόν 30%, που οφείλεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην αύξηση των εισαγωγών. . Το 

εμπορικό ισοζύγιο παραμένει θετικό για τη Βουλγαρία και ανέρχεται σε 220 εκατ. 

ευρώ. 

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της 

Βουλγαρίας όσον αφορά τις εξαγωγές, με μερίδιο 6,6% των συνολικών εξαγωγών 

της Βουλγαρίας στον κόσμο και την έβδομη ως προς τις εισαγωγές, με μερίδιο 5,3% 

επί των συνολικών εισαγωγών. Η δομή των βουλγαρικών εξαγωγών προς την 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι παρόμοια με τη δομή των συνολικών εξαγωγών 

της χώρας, όπου κυριαρχούν τα αγαθά με σχετικά χαμηλό βαθμό επεξεργασίας, η 

ηλεκτρική ενέργεια και τα υποπροϊόντα. Οι εξαγωγές από τη Βουλγαρία προς την 

Ελλάδα συγκεντρώνονται σε πολλούς βασικούς τομείς - γεωργικά προϊόντα, 

ηλεκτρική ενέργεια, λάδια, μέταλλα και ξύλο. Μεγάλο μέρος των εισαγωγών από την 

Ελλάδα στη Βουλγαρία πραγματοποιείται από κλωστοϋφαντουργικά υλικά και 

προϊόντα, ορυκτά και χημικά προϊόντα, μηχανήματα και εξοπλισμό και κοινά 

μέταλλα. 

Η συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού και η διασυνοριακή 

κυκλοφορία τροφίμων οδηγεί σε παγκόσμια εστίαση στην ασφάλεια και την 

ποιότητα των τροφίμων. Για να πωληθεί ένα εισαγόμενο προϊόν ως βιολογικό, 

πρέπει να πληροί πρότυπα ισοδύναμα με εκείνα που ισχύουν για προϊόντα που 

παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να διασφαλιστεί αυτό, υπάρχουν 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν όλοι οι εισαγωγείς όταν επιθυμούν να 

διαθέσουν στην αγορά ένα προϊόν ως βιολογικό. Αυτές οι διαδικασίες εξαρτώνται 

                                                           
10 FACILITATING COMPLIANCE TO FOOD SAFETY AND QUALITY FOR CROSS-BORDER TRADE, p.2 
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από την προέλευση των εμπορευμάτων.11 Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των 

περισσοτέρων βιολογικών προϊόντων διενεργείται από τις εθνικές αρχές της χώρας 

προέλευσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι χώρες αυτές έχουν συνάψει 

συμφωνίες για την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων, καθώς τα πρότυπα και τα 

μέτρα ελέγχου τους έχουν αξιολογηθεί ως ισοδύναμα με αυτά της Ε.Ε. Αυτές συχνά 

αναφέρονται ως «ισοδύναμες» χώρες. 

Η Ευρώπη έχει το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο βιολογικής γεωργικής γης στον 

κόσμο, μετά μόνο την Ωκεανία. Αν και οι πωλήσεις ανθούν, η κατάσταση της 

βιολογικής παραγωγής δεν έχει ακόμη καλυφθεί με τη ζήτηση: η βιολογική γεωργική 

γη ως μερίδιο της συνολικής γεωργικής έκτασης σπάνια υπερβαίνει το 15% στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το Λιχτενστάιν έχει τη μεγαλύτερη έκταση 

βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη, με πάνω από 40%. Οι εκτάσεις βιολογικής 

γεωργίας αυξάνονται συνεχώς, με 17,1 εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργήσιμης γης 

να προστίθενται το 2020.12 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της έρευνας και των μελετών που 

σχετίζονται με τη διασυνοριακή συνεργασία (TCB). Αφορούν κυρίως τη διαδικασία 

γενικού σχεδιασμού, τις διασυνοριακές πολιτικές και στρατηγικές, καθώς και τις 

μεθόδους συνεργασίας και τις διάφορες διασυνοριακές δραστηριότητες με μεγάλο 

αντίκτυπο στη βιώσιμη ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών. Το φαινόμενο της 

ποικιλόμορφης αλλά αποτελεσματικής διασυνοριακής συνεργασίας συμβάλλει 

στην υπέρβαση των διαπεριφερειακών διαφορών, καθώς και επιτρέπει την επίτευξη 

συγκέντρωσης δυνατοτήτων και πόρων για τη δημιουργία νέας προστιθέμενης 

αξίας στις παραμεθόριες περιοχές. 

Η διασυνοριακή συνεργασία, από τη φύση της, προωθεί τις αλληλεπιδράσεις, τις 

σχέσεις και τις εταιρικές σχέσεις μέσω των δραστηριοτήτων διαφόρων παραγόντων 

σε διασυνοριακές διαδικασίες, καθώς και υποστηρίζοντας την πολιτική συνοχής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινώντας από την κοινή διαδικασία σχεδιασμού, μέσω 

κοινών πολιτικών και στρατηγικών, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες μεθόδους 

διασυνοριακής συνεργασίας, οι εταίροι αναπτύσσουν διαφορετικές  

                                                           
11 https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/trade_el  
12 https://www.statista.com/topics/3446/organic-food-market-in-europe/  

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/trade_el
https://www.statista.com/topics/3446/organic-food-market-in-europe/
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διασυνοριακά έργα, δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που οδηγούν σε κοινή 

δραστηριοτήτων που οδήγησαν σε βιώσιμες λύσεις, βρέθηκαν οι ακόλουθες 

πρακτικές: 

Ευρωπαϊκό έργο BIOREGIO στην περιοχή Päijät-Häme13 

Η προοδευτική ευθυγράμμιση διαφορετικών γενικών και τομεακών πολιτικών μαζί με 

επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, καθαρές τεχνολογίες, πιο αποτελεσματικές 

διαδικασίες και καινοτόμες λύσεις στη Φινλανδία οδηγεί στην ανάπτυξη μιας 

οικονομίας βασισμένης στη γνώση που κινείται προς μια δασική βιοοικονομία. και 

πιο πρόσφατα σε μια «κυκλική» δασική βιοοικονομία. 

Το BIOREGIO είναι ένα παράδειγμα του πώς οι στόχοι βιώσιμου μετασχηματισμού 

που περιέχονται στις εθνικές πολιτικές δημιουργούν αρχικά νέες περιφερειακές 

πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές αργότερα γίνονται συγκεκριμένα έργα 

προσαρμοσμένα στο συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο οι περιφερειακοί 

ενδιαφερόμενοι συμφωνούν να αναπτύξουν από κοινού καινοτόμες λύσεις με 

επιχειρηματικό δυναμικό. Για το σκοπό αυτό, το BIOREGIO επιδιώκει να βελτιώσει τις 

περιφερειακές πολιτικές τονίζοντας τη σημασία της εφαρμογής της κυκλικής 

οικονομίας που βασίζεται στη βιολογική χρήση μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας, 

της ανταλλαγής γνώσεων και της διασυνοριακής συνεργασίας. 

 

Το Project Top20 Bio-based Products στην περιοχή του Δούναβη (DanuBioValNet)14 

είναι μια επίδειξη καινοτόμων λύσεων που εφαρμόζουν βιολογικούς ανανεώσιμους 

πόρους στον τομέα της φυτοφαρμακευτικής, της βιο-βασισμένης συσκευασίας και 

της οικολογικής κατασκευής. Το έργο DanuBioValNet στοχεύει στη δημιουργία 

βιομηχανικών δικτύων βασισμένων σε βιολογικά προϊόντα σε όλη την περιοχή του 

Δούναβη. Εταίροι σε αυτό το εγχείρημα είναι: αφενός, πολιτικοί, συμμετέχουν 

τέσσερα υπουργεία (Ρουμανία, Κροατία, Σλοβενία, Γερμανία), αφετέρου, clusters και 

οι ΜΜΕ τους - συμμετέχουν εννέα οργανώσεις cluster (Γερμανία, Σλοβενία, 

Σλοβακία, Ρουμανία , Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Αυστρία, Κροατία και 

Σερβία). Με αυτό το έργο, οι εταίροι επιδιώκουν έναν ισχυρό στρατηγικό 
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προσανατολισμό πέρα από τον άμεσο και μεσοπρόθεσμο οικονομικό στόχο της 

ενίσχυσης της περιφερειακής οικονομίας. 

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας των τροφίμων και των γεωργικών συστημάτων 

(SAFA)15 είναι μια πρωτοβουλία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των 

Ηνωμένων Εθνών. Το SAFA είναι ένα ολιστικό παγκόσμιο πλαίσιο για την 

αξιολόγηση της βιωσιμότητας στην αλυσίδα αξίας των τροφίμων και της γεωργίας. 

Το SAFA καθιερώνει μια διεθνή αναφορά για την αξιολόγηση των αντισταθμίσεων 

και των συνεργιών μεταξύ όλων των διαστάσεων της βιωσιμότητας. Η έκθεση 

συντάχθηκε έτσι ώστε οι επιχειρήσεις, είτε εταιρείες είτε μικροί παραγωγοί που 

εμπλέκονται στην παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εμπορία αγαθών, να έχουν 

σαφή κατανόηση των συνιστωσών της βιωσιμότητας και πώς μπορούν να 

αντιμετωπίσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους. Παρέχοντας ένα διαφανές 

και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας, το SAFA στοχεύει 

στην εναρμόνιση των προσεγγίσεων για τη βιωσιμότητα εντός της αλυσίδας αξίας 

των τροφίμων καθώς και στην προώθηση της ορθής πρακτικής. Το κατευθυντήριο 

όραμα της SAFA είναι ότι τα παγκόσμια συστήματα τροφίμων και γεωργικών 

προϊόντων χαρακτηρίζονται από τέσσερις διαστάσεις αειφορίας: χρηστή 

διακυβέρνηση, οικολογική ακεραιότητα, οικονομική βιωσιμότητα και κοινωνική 

ευημερία. 

Το κοινό-στόχος της αξιολόγησης SAFA είναι μικρές, μεσαίες και μεγάλες εταιρείες, 

οργανισμοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς που εμπλέκονται στις αλυσίδες αξίας 

των καλλιεργειών, της κτηνοτροφίας, της δασοκομίας, της υδατοκαλλιέργειας και 

της αλιείας. Και ως πλαίσιο και εναρμονισμένη προσέγγιση για την παγκόσμια 

αξιολόγηση, το SAFA είναι επίσης σχετικό με τη στρατηγική, την πολιτική και τον 

προγραμματισμό της κυβέρνησης. 

 

Από πρόσθετα με βάση το πετρέλαιο έως πρόσθετα βιολογικής βάσης - 

Borregaard, Νορβηγία16 

Το εργοστάσιο Exilva παράγει προϊόντα βελτίωσης της απόδοσης στα οποία τα 

πρόσθετα με βάση το πετρέλαιο σε κόλλες, επιστρώσεις, γεωργικά χημικά και 
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καλλυντικά αντικαθίστανται από υλικά βιολογικής βάσης – συγκεκριμένα η 

κυτταρίνη ξύλου, το πιο άφθονο οργανικό πολυμερές στη Γη. Η παραγωγή 

λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με αυτόν τον τρόπο η Exilva όχι μόνο 

βελτιώνει την περιβαλλοντική απόδοση των προϊόντων της (κατά τη μετάβαση από 

τα πετροχημικά στο ξύλο), αλλά και ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής. Παρέχει 

επίσης καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής και δύναμη στα διάφορα τελικά προϊόντα 

για τα οποία χρησιμοποιείται. 

Από το τεχνολογικό πάρκο στο σύμπλεγμα βιοδιυλιστηρίων - SP Processum, 

Σουηδία17 

Η Processum, η οποία ανήκει στο Σουηδικό Ερευνητικό Ινστιτούτο RISE και 22 

εταιρείες, συνεργάζεται με άλλες πρωτοβουλίες βιοδιυλιστηρίων, βιομηχανικούς 

εταίρους και ακαδημαϊκά ιδρύματα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών 

και ενεργειακών λύσεων από πρώτες ύλες ξύλου και υπολειμματικά ρεύματα από 

άλλες βιομηχανικές διεργασίες. Με πρόσβαση σε ένα μεγάλο βιοδιυλιστήριο και ένα 

μεγάλο δίκτυο στον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο, η SP Processum είναι σε 

θέση να συνδέσει άτομα και εταιρείες με καλές ιδέες 

σχετικούς εταίρους, βοηθώντας τους να δοκιμάσουν τις ιδέες τους, να 

εμπορευματοποιήσουν και να κλιμακώσουν τις ιδέες τους. Το σύμπλεγμα παίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη προϊόντων σε τομείς όπως η οργανική χημεία, τα 

βιοκαύσιμα και άλλες βιοτεχνολογίες. 

 

Πρόγραμμα Καινοτομίας για τη Σουηδική Βιοοικονομία το 2050 - BioInnovation, 

Σουηδία18 

Το BioInnovation είναι ένα στρατηγικό πρόγραμμα καινοτομίας με όραμα να 

καταστήσει τη Σουηδία μια πλήρη βιοοικονομία έως το 2050. Με τη σύνδεση και την 

υποστήριξη ενδιαφερόμενων μερών από διαφορετικούς κλάδους και τομείς, η 

BioInnovation στοχεύει να αυξήσει τη δημιουργία αξίας και την ανταγωνιστικότητα 

υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα. Η 

πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2014 και αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το 
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2026. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με εξήντα συνεργάτες και ο αριθμός αυξάνεται 

συνεχώς καθώς γίνονται συνεχώς δεκτοί νέοι συνεργάτες. 

 

Ένα σύμπλεγμα που συνδέει τις τελείες - Paper Province, Σουηδία19 

Η Paper Province είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός συμπλέγματος που 

εργάζεται για την προώθηση μιας βιοοικονομίας που βασίζεται στα δάση και 

καταδεικνύει πώς θα μπορούσε να είναι μια κοινωνία που βασίζεται στη 

βιοτεχνολογία εάν ελαχιστοποιούσαμε τη χρήση προϊόντων και καυσίμων που 

βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα. Μέσω της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας, 

της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων του δημόσιου τομέα, οι εταιρείες-μέλη 

βελτιώνουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την ανταγωνιστικότητά τους, 

συμβάλλοντας στη συνολική ανάπτυξη στην περιοχή. Ο οργανισμός 

αντιπροσωπεύει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και τις σχετικές υπηρεσίες, καθώς οι 

εταιρείες-μέλη κυμαίνονται από πολυεθνικές εταιρείες έως τοπικούς προμηθευτές. Η 

Paper Province είναι σε θέση να υποστηρίξει τις συμμετέχουσες εταιρείες και 

εφευρέτες με γνώση και κεφάλαιο στο ταξίδι τους από την ιδέα έως τις πιλοτικές 

δοκιμές έως την εμπορική ανάπτυξη.Η περιοχή φιλοξενεί περισσότερες από 200 

εταιρείες που σχετίζονται με τη βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού που μπορούν 

να επωφεληθούν η μία από την άλλη αξιοποίηση των ρευμάτων αποβλήτων. 

Παραδείγματα περιλαμβάνουν μύλους που μεταφέρουν την απορριπτόμενη 

θερμότητα τους στις γύρω γειτονιές, μια εταιρεία που παράγει προϊόντα βελτίωσης 

του εδάφους από απόβλητα μύλου και μια ανοιχτή κλίνη δοκιμής που επιτρέπει στις 

εταιρείες να αναπτύξουν και να κλιμακώσουν τις τεχνολογίες διύλισης λιγνίνης σε 

φιλικά προς το κλίμα καύσιμα, χημικά και υλικά. 

 

Επανεφεύρεση της τοπικής αλυσίδας αξίας - Sodankylä, Φινλανδία20 

Βασισμένος σε μια ισχυρή γεωργική και δασική παράδοση, ο Δήμος Sodankylä 

ανακαλύπτει εκ νέου την αλυσίδα αξίας τροφίμων για να υποστηρίξει τα τοπικά 

παραγόμενα και επεξεργασμένα τρόφιμα και να ελαχιστοποιήσει τη σπατάλη 

τροφίμων. Σχεδιάζοντας και τροποποιώντας το σύστημα για μικρότερες 
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παραδόσεις από τις τοπικές κοινότητες, η πόλη ελπίζει να ξεπεράσει τα προβλήματα 

παράδοσης και αποθήκευσης που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Στόχος του 

έργου είναι η αύξηση της ζήτησης για τοπικά προϊόντα και η δημιουργία ευκαιριών 

ανάπτυξης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την τόνωση της τοπικής 

οικονομίας και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. 

Ο ίδιος ο δήμος έχει καθιερώσει μια κεντρική κουζίνα που παράγει 1.500 γεύματα 

την ημέρα από τοπικά προϊόντα. Με νέο σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

του συστήματος εφοδιασμού, η κουζίνα χρησιμοποιεί τοπικά συστατικά αντί για 

εισαγόμενα βιομηχανικά ημικατεργασμένα προϊόντα, δημιουργώντας έτσι τοπική 

αξία και μειώνοντας την εκροή κεφαλαίων από την περιοχή. 

 

Μια τοπική μετάβαση σε μια βιοοικονομία βασισμένη στη γνώση - Skagafjörður και 

Fisk Seafood, Ισλανδία21 

Το Skagafjörður, το «Φιόρδ Τροφίμων» της Ισλανδίας, κυριαρχείται παραδοσιακά 

από την κλασική αλιεία και τη γεωργία. Η μετάβαση σε μια βιοοικονομία βασισμένη 

στη γνώση σημαίνει ότι οι τοπικές εταιρείες προσλαμβάνουν πλέον επιστήμονες για 

να εργαστούν για τη βελτιωμένη χρήση και την αναβάθμιση των θαλάσσιων 

πρώτων υλών. Η δημιουργία ενός επιστημονικού πάρκου έχει υποστηρίξει 

σημαντικές συνεργασίες, νέες καινοτόμες εταιρείες και τη δημιουργία εκατοντάδων 

διασυνδεδεμένων θέσεων εργασίας σε διάφορες βιο-βιομηχανίες. 

 Μικρό αφθονία πρώτων υλών και ένα ευρύ φάσμα εταιρειών κοντά η μία στην 

άλλη, η Skagafjörður αναπτύσσει την υποδομή που υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας 

βιοοικονομίας που βασίζεται στη γνώση και επιτυγχάνει τον στόχο της. 

 

Καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, Πολωνία - Πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 

δημιουργία άμεσων δεσμών μεταξύ μιας οργανωμένης ομάδας καταναλωτών και 

παραγωγών22 

Οι συνεταιρισμοί στοχεύουν στη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων σε μη βιώσιμες 

μορφές μαζικής κατανάλωσης, προωθώντας ένα πιο βιώσιμο και δίκαιο σύστημα 

τροφίμων, δημιουργώντας άμεσους δεσμούς μεταξύ μιας οργανωμένης ομάδας 
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καταναλωτών και παραγωγών. Εταίροι σε αυτές τις πρωτοβουλίες είναι: μικροί ή 

μεσαίοι αγρότες, που συχνά καλλιεργούν βιολογικά προϊόντα. αστοί; μερικές φορές 

τοπικές αρχές.Στο σύγχρονο πολωνικό πλαίσιο, οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί  

είναι συνήθως μικρές, άτυπες ομάδες που συνδέουν ανθρώπους που αγοράζουν 

τρόφιμα απευθείας από αγρότες και τοπικούς μεταποιητές τροφίμων. Οι 

καταναλωτικοί συνεταιρισμοί βασίζονται στην τακτική, εθελοντική εργασία των 

μελών του συνεταιρισμού, συνήθως 3-4 ώρες το μήνα, καθώς και στην τακτική 

παρουσία των αγροτών στο συνεταιρισμό. Οι οικογένειες που συμμετέχουν σε 

συνεταιρισμούς αποκτούν γνώσεις για βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων, 

ενώ οι αγρότες μαθαίνουν για τις ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών, 

ενώ προσπαθούν επίσης να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες. Υπάρχει ανάγκη για 

ισχυρότερη συνεργασία με τις τοπικές αρχές και αναγνώριση των καταναλωτικών 

συνεταιρισμών σε τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς (όπως στην Ιταλία). Οι 

μικρομεσαίοι αγρότες θα πρέπει να είναι καλύτερα ενημερωμένοι για το 

συνεταιριστικό σύστημα και τους κανόνες συνεργασίας. 

 

FoodCloud, Ιρλανδία23 - Αναδιανομή του πλεονάσματος τροφίμων για τη μείωση 

της σπατάλης τροφίμων FoodCloud, μια κοινωνική επιχείρηση με έδρα την 

Ιρλανδία. Έχει εξελιχθεί από μια start-up που δημιουργήθηκε από τρεις φοιτητές από 

το Trinity College του Δουβλίνου σε μια ΜΜΕ με περίπου 32 υπαλλήλους. Η εταιρεία 

αναπτύσσει ένα σύστημα ΤΠΕ για τη σύνδεση των λιανοπωλητών που έχουν 

πλεόνασμα τροφίμων με ομάδες που έχουν ανάγκη. Η πρωτοβουλία του έχει 

εξελιχθεί από έξι δωρητές και έξι κοινοτικές ομάδες στο Δουβλίνο το 2013 σε μια 

εθνική επιχείρηση στην Ιρλανδία το 2014 και μια διεθνή επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο το 2019, συνδέοντας 

περισσότερους από 1.000 λιανοπωλητές με περισσότερες από 9.000 

φιλανθρωπικές ομάδες. Οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από το FoodCloud 

διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των δεδομένων και παρέχουν ευκαιρίες για 

ανατροφοδότηση πληροφοριών στους λιανοπωλητές σχετικά με τη φύση και τη 

δυναμική της περίσσειας τροφίμων που παράγουν. Το FoodCloud στοχεύει να 
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δημιουργήσει λύσεις για την αναδιανομή της περίσσειας τροφίμων που μειώνουν 

τη σπατάλη τροφίμων, αυξάνουν την κοινωνική ένταξη και εμπνέουν τις κοινότητες 

να αναλάβουν τοπική δράση που μπορούν να δημιουργήσουν παγκόσμια αλλαγή.   

Η τεχνολογία πίσω από το FoodCloud είναι απαραίτητη αλλά όχι επαρκής από μόνη 

της για να στηρίξει την κοινωνική επιχείρηση αναδιανομής. Οι διαπροσωπικές 

σχέσεις και η διαχείριση των σχέσεων δωρητή-λήπτη είναι επίσης απαραίτητες. Η 

επιτυχία του FoodCloud έγκειται πρώτα και κύρια στην ιδέα, ακολουθούμενη από το 

ισχυρό οικοσύστημα υποστήριξης που λαμβάνουν οι ιδρυτές – από υποστήριξη για 

τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων εντός του πανεπιστημίου, πρόσβαση σε 

κεφάλαια καινοτομίας και υποστήριξη για την επιχειρηματικότητα από 

φιλανθρωπικές και κυβερνητικές πηγές. 

 

The Organic Food Market, Δανία24 - Η πιο επιτυχημένη αγορά βιολογικών τροφίμων 

στον κόσμο 

Η επιτυχία των βιολογικών τροφίμων στη Δανία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

πολιτική υποστήριξη για τη βιολογική γεωργία και την ανάπτυξη της αγοράς, 

νωρίτερα, πιο επίμονα και με ευρύτερο φάσμα μέσων από ό,τι σε άλλες χώρες. Μια 

ολόκληρη σειρά παραγόντων της αγοράς, τόσο από την πλευρά της προσφοράς, 

και από την πλευρά της ζήτησης, παίξτε έναν επιπλέον ρόλο. Εκτός από τον νομικό 

ορισμό της βιολογικής γεωργίας, οι σημαντικότερες δραστηριότητες ανάπτυξης της 

αγοράς είναι η καθιέρωση αξιόπιστων συστημάτων ελέγχου, πιστοποίησης και 

επισήμανσης. 

 

Το έργο RETHINK, Λετονία και Λιθουανία25 - Βιώσιμη γεωργία στη Λετονία και τη 

Λιθουανία 

Το έργο RETHINK (που πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες) διερευνά δομές και ευκαιρίες 

για μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις που δεν είναι καλά ενσωματωμένες στην κύρια 

αγορά. Το δυναμικό βιωσιμότητας και οι τροχιές των μικρών αγροκτημάτων 

αναλύονται σε σχέση με την καινοτομία και την αξιοποίηση της τοπικής γνώσης. Για 

να εξασφαλιστεί τόσο η ανάπτυξη της εκμετάλλευσης όσο και η βιωσιμότητα, οι 
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μικροκαλλιεργητές εμπλέκονται σε συνεχείς διαδικασίες μάθησης και καινοτομίας ή 

ανανέωσης. Τα κοινωνικά δίκτυα μέσω των οποίων διαδίδονται νέες ιδέες και 

αποδεδειγμένη γνώση σε άλλους αγρότες είναι σημαντικά για τη βιωσιμότητα, ιδίως 

για την εισαγωγή πιο ριζικών αλλαγών και τη δυνατότητα μετασχηματισμού. 

 

Σύμπραξη ολικής αλέσεως, Δανία - Επίτευξη διατροφικής αλλαγής μέσω 

πολυτομεακής συνεργασίας26. 

Η εταιρική σχέση περιλαμβάνει δημόσιες αρχές, τη βιομηχανία τροφίμων και ΜΚΟ 

υγείας. Οι δημόσιες αρχές διαδίδουν διατροφικές οδηγίες, επιβάλλουν κριτήρια 

λογότυπου, τονίζοντας τη σημασία των δημητριακών ολικής αλέσεως για την υγεία. 

Εταιρείες από τη βιομηχανία τροφίμων παρέχουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων 

ολικής αλέσεως και χρησιμοποιούν το λογότυπο στη συσκευασία. Οι έμποροι 

λιανικής τροφίμων προωθούν το μάρκετινγκ μέσω δραστηριοτήτων στα 

καταστήματα και ειδικών προσφορών. Οι ΜΚΟ υγείας διαδίδουν πληροφορίες 

σχετικά με τη σημασία των δημητριακών ολικής αλέσεως για την υγεία και 

προσθέτουν στη βάση αποδεικτικών στοιχείων χρηματοδοτώντας κλινικές και 

επιδημιολογικές μελέτες. Όπως φαίνεται στις εκθέσεις υλοποίησης έργων, επίτευξη 

συναίνεσης σχετικά με τα στοιχεία και τους ορισμούς. κατανόηση της 

συμπεριφοράς των καταναλωτών· παρακολούθηση της εξέλιξης των τάσεων των 

τροφίμων· Συνεχής τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων και η παρακολούθηση της 

πρόσληψης δημητριακών ολικής αλέσεως είναι βασικοί πυλώνες του κοινού 

καθορισμού στόχων, που είναι το κλειδί της επιτυχίας. 

 

Sustainable Food Cities Network (SFCN), Ηνωμένο Βασίλειο 

Για να προτείνουν λύσεις στις πολλές προκλήσεις που θέτει το τρέχον σύστημα 

τροφίμων, αναπτύσσονται τοπικές ομάδες τροφίμων σε όλη την Ευρώπη, 

ξεκινώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα, πόλεις σε ολόκληρο το 

Ηνωμένο Βασίλειο έχουν γίνει ηγέτες στην ανάπτυξη τέτοιων ομάδων και 

συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για τα τρόφιμα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Δίκτυο 

Πόλεων Αειφόρου Τροφίμου (SFCN) ξεκίνησε το 2011, ένα δίκτυο περισσότερων από 
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50 πόλεων του Ηνωμένου Βασιλείου που αναπτύσσει στρατηγικές τροφίμων και 

τοπικές συνεργασίες με θέμα τα τρόφιμα. Το έργο δημιουργεί διατομεακές 

συνεργασίες και πολυεπίπεδα δίκτυα τοπικών φορέων του δημόσιου τομέα, 

επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών και ΜΚΟ. Η δραστηριότητα διαχειρίζεται τρεις εθνικές 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών: Soil Association (οργανισμός βιολογικής 

πιστοποίησης). SUSTAIN (συμμαχία για καλύτερα τρόφιμα και γεωργία) και Food 

Matters (για την οικοδόμηση ικανότητας και δράσης για υγιεινό, βιώσιμο, δίκαιο 

φαγητό). Υποστηρίζουν και προωθούν τη δημιουργία ικανοτήτων, την έρευνα και 

την αξιολόγηση, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση για υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα 

στις πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

Τοπική Συνεργασία Τροφίμων BANES27: North East Somerset, UK - μέρος του 

κινήματος Sustainable Food Cities Network. 

Πρόεδρος της Συνεργασίας είναι ο Διευθυντής Αειφορίας του Συμβουλίου του North 

East Somerset και ο Συντονιστής Αειφόρου Τροφίμου της πόλης είναι στην Ομάδα 

Αειφορίας του Συμβουλίου. Αποτελείται από μια ομάδα ενδιαφερομένων που 

αποτελείται από εκπροσώπους του Συμβουλίου από διάφορα τμήματα, αγρότες 

από την περιοχή Bath, τουριστικούς οργανισμούς Bath και παρόχους υγειονομικής 

περίθαλψης. 

 

Προσιτές και υγιεινές επιλογές τροφίμων: ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΛΑΝΗΤΗ28  

Το World Wildlife Fund και η Tesco στην Κεντρική Ευρώπη ενώνουν τις δυνάμεις τους 

για να μειώσουν το οικολογικό αποτύπωμα επιλέγοντας οικονομικά και υγιεινά 

τρόφιμα. Το έργο υλοποιείται στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία και τη 

Σλοβακία. Η Tesco και η WWF συνεργάζονται για να αυξήσουν την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τις βιώσιμες διατροφικές συνήθειες για τη βελτίωση της 

υγείας και τον μετριασμό των επιπτώσεων των τροφίμων στο περιβάλλον. Οι 

δραστηριότητες επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς τομείς: 1) Ευαισθητοποίηση των 

ομάδων της Tesco για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στη μείωση του 
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αντίκτυπου των εταιρικών λειτουργιών στο περιβάλλον και τη φύση. 2) Τόνωση του 

δημόσιου ενδιαφέροντος και ευαισθητοποίηση σχετικά με βιώσιμες επιλογές 

τροφίμων που μπορούν να κάνουν καθημερινά. Συνεργασία με προμηθευτές και 

συνεργάτες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές βιώσιμης 

παραγωγής και την παροχή προσιτών επιλογών στους αγοραστές. 

 

Sustainable Food Lab (SFL)29 

Ο στόχος του Sustainable Food Lab (SFL) είναι να δημιουργήσει ζωντανά 

παραδείγματα βασισμένων στην αγορά βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού 

τροφίμων, «από το αγρόκτημα στο πιρούνι». Αυτό το αναδυόμενο παγκόσμιο 

κοινωνικό εργαστήριο, που ξεκίνησε το 2004, περιλαμβάνει παράγοντες του 

συστήματος τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και 

ηγετών της κοινωνίας των πολιτών από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη 

Λατινική Αμερική. Μεταξύ των στοιχείων του εργαστηρίου είναι έργα καινοτομίας 

εφοδιαστικής αλυσίδας, δίκτυα ηγεσίας ομοτίμων, παγκόσμιες εκδηλώσεις 

μάθησης και εργαλεία μέτρησης. Η SFL αναπτύσσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα για 

βιώσιμες εμπορικές σχέσεις, βρίσκει τρόπους με τους οποίους η γεωργία μπορεί να 

μετριάσει τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και ανακαλύπτει πώς να 

επανατοποθετήσει τις πηγές εφοδιασμού τροφίμων. Ένα μακροχρόνιο έργο SFL 

είναι το Sustainable Livelihoods Initiative, το οποίο εστιάζει στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας γεωργικών συστημάτων μικρής 

κλίμακας. Αυτό το πρόγραμμα συνεχίζει να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει σημαντικά 

εμπόδια στη συμμετοχή των μικροϊδιοκτητών σε εθνικές και διεθνείς αλυσίδες 

εφοδιασμού τροφίμων. 

 

The Sustainable Food Initiative (SFI), Ολλανδία30 

Το Sustainable Food Initiative είναι μια κοινότητα εταίρων που αποτελείται από 

εταιρείες που σχετίζονται με τον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων - 9, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα - 5 και κυβερνητικά ιδρύματα - 3. Όλοι συνεργάζονται με έναν μόνο στόχο: 

να καταστήσουν την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων φιλική προς το κλίμα 
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ουδέτερη. Η κοινότητα είναι οργανωμένη σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες 

κατάλληλους για τους διαφορετικούς τύπους συνεργατών και δραστηριοτήτων: 1) 

Έρευνα για την έναρξη της ανάπτυξης νέων προϊόντων και διαδικασιών. 2) 

Εργαστήρια πεδίου για αξιοποίηση και υποστήριξη κυκλοφορίας στην αγορά. 3) 

Livinglab για συμμετοχή των χρηστών και σχόλια. Το SFI είναι η κοινότητα έναρξης 

και υποστήριξης όπου οι εταίροι συνεργάζονται, μπορούν να μοιράζονται 

δεδομένα, εγκαταστάσεις και πληροφορίες και είναι μια περιοχή όπου μπορούν να 

συνεργαστούν για να επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί. 

 

AGROPOL – Σλοβενία, Πορτογαλία και Ισπανία31 

Το πιλοτικό πρόγραμμα Agropol αναπτύσσει και παρέχει πρακτική τεχνογνωσία για 

τον τρόπο ενίσχυσης του τομέα της γεωργίας και των τροφίμων μέσω 

διασυνοριακής συνεργασίας. Το έργο υποστηρίζει τις περιφερειακές αρχές και τους 

τοπικούς παράγοντες σε δύο διασυνοριακές πιλοτικές περιφέρειες στην ανάπτυξη 

κοινών γεωργοδιατροφικών στρατηγικών. Επιπλέον, το έργο υποστηρίζει τους 

σχετικούς φορείς στις δύο περιφέρειες στη δημιουργία συγκεκριμένων έργων 

συνεργασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής τους. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο 

δημιουργεί πρακτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλες 

ευρωπαϊκές περιφέρειες για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας στον 

τομέα της βιομηχανίας τροφίμων. Έτσι, τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτές 

τις πιλοτικές περιοχές και άλλες περιπτωσιολογικές μελέτες χρησιμεύουν ως σημείο 

αναφοράς (ή προσχέδιο) για ένα μοντέλο διασυνοριακής συνεργασίας στη 

βιομηχανία τροφίμων. Σκοπός του σχεδίου είναι να παρέχει σε περιφερειακές 

διοικήσεις, φορείς διαχείρισης ΠΑΑ και Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα (NRN) μια ρεαλιστική 

άποψη των δυνατοτήτων και της σκοπιμότητας της διασυνοριακής συνεργασίας 

στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και να προσφέρουν πρακτικές 

κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία για τη δημιουργία και την οργάνωση αυτής 

της συνεργασίας. 

περιφερειακές διοικήσεις, φορείς διαχείρισης ΠΑΑ και Εθνικά Γεωργικά Δίκτυα 

(NANs) μια ρεαλιστική άποψη των δυνατοτήτων και της σκοπιμότητας της 
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διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και 

προσφορά πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων για τη δημιουργία 

και την οργάνωση αυτής της συνεργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθά τους 

περιφερειακούς παράγοντες να εφαρμόσουν τη διασυνοριακή συνεργασία για την 

τόνωση της καινοτομίας και της ανάπτυξης στην αγροτική οικονομία που βασίζεται 

στην αγροτική παραγωγή. 

 

Η ιδέα του έργου "Alzette Belval, vivons ensemble!"32 είναι να ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη διασυνοριακού οικισμού σε αυτόν τον τομέα. Το έργο στοχεύει στην 

ανάπτυξη της «αίσθησης του ανήκειν» στη διασυνοριακή πόλη Alzette και στην 

περιοχή Belval στο Λουξεμβούργο και να βοηθήσει τους τοπικούς φορείς να 

αναπτύξουν διασυνοριακά έργα στους τομείς του αθλητισμού, του τουρισμού, του 

πολιτισμού, της γεωργίας, της εκπαίδευσης. , και τα λοιπά. Οι ενδιαφερόμενοι 

φορείς του «Alzette Belval, vivons ensemble!» είναι: εκπαιδευτικές αρχές από τη 

Γαλλία και το Λουξεμβούργο που ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να 

συμμετάσχουν σε ένα διασυνοριακό έργο. τοπικοί συμμετέχοντες που υλοποιούν 

δραστηριότητες όπως το πολιτιστικό κέντρο Kulturfabrik. σχολεία? ενώσεις νεολαίας 

και αθλητισμού και φορείς του τουρισμού. Και τέλος οι τοπικοί δήμοι που 

μοιράζονται τα έργα και επικοινωνούν με τους πολίτες. 

Το κύριο εμπόδιο κατά την υλοποίηση ήταν οι διάφορες διαδικασίες αδειοδότησης 

που εμπόδισαν την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων. Καθώς οι τοπικές αρχές 

συμμετέχουν στο έργο, υποστηρίζεται από τοπικούς πολιτικούς. 

“Alzette Belval, σύνολο vivons!” δημιουργεί γέφυρες μεταξύ γαλλικών και 

λουξεμβουργιανών αθλητικών, πολιτιστικών και τουριστικών οργανισμών για την 

προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας. Τον πρώτο χρόνο του έργου, 

δημιουργήθηκαν τέσσερα διασυνοριακά δίκτυα, με επίκεντρο τον αθλητισμό, την 

αναψυχή, τον πολιτισμό και τον τουρισμό και την εκπαίδευση. Έχουν επίσης 

πραγματοποιηθεί αρκετές διασυνοριακές συναντήσεις και εκδηλώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων διαγωνισμών, τζούντο, σχολικών ανταλλαγών, Ημέρα 

Κληρονομιάς Alzette Belval και πολλά άλλα. Τέλος, το έργο Alzette Belval 
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δημιούργησε μια πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών για τοπικές συναντήσεις και 

εκδηλώσεις.  

Το έργο προσελκύει άμεσα τους κατοίκους μέσω άρθρων στον Τύπο καθώς και 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων και τα σχόλια ήταν θετικά. 

Το έργο δεν θεωρείται γαλλικό ή λουξεμβουργιανό, γεγονός που αποτελεί βασικό 

παράγοντα για τη διασφάλιση της ουδετερότητας που απαιτείται για την ανάπτυξη 

του διασυνοριακού οικισμού. Σε σχέση με προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, το έργο 

δημιουργεί μια αίσθηση ένταξης σε διασυνοριακές περιοχές. Όσον αφορά τη 

δυνατότητα πολλαπλασιασμού των αποτελεσμάτων, οι τοπικές δραστηριότητες 

των δήμων και των συλλόγων μπορούν να αναπαραχθούν και σε άλλες 

διασυνοριακές περιοχές για την προώθηση της ζωής σε μια περιοχή χωρίς σύνορα. 

 

Ο EGTC TATRY 233 δημιουργήθηκε από την ένωση της πολωνικής ευρωπεριφέρειας 

"Tatry" (Związek Euroregion "Tatry") και την ένωση της σλοβακικής περιφέρειας 

"Tatry" (Združenie Región "Tatry"). Οι ιδρυτές του EGTS συνεργάζονται από το 1994, 

όταν οι τοπικές αρχές της Πολωνίας και της Σλοβακίας δημιούργησαν την 

ευρωπεριφέρεια Tatra με τις δύο ενώσεις. Η Ευρωπεριφέρεια είναι ο εμπνευστής, ο 

συμμετέχων και ο συντονιστής πολυάριθμων διασυνοριακών πρωτοβουλιών και 

έργων, που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

Πολωνική και Σλοβακική συνεργασία για την ευρωπεριφέρεια Tatry οδήγησε στη 

δημιουργία του EGTS TATRY. Ένας άλλος λόγος για τη δημιουργία της ομάδας είναι 

η επιθυμία και των δύο μερών να αναπτύξουν τη διασυνοριακή συνεργασία 

Πολωνίας-Σλοβακίας σε ποιοτικά υψηλότερο και ποσοτικά πιο εντατικό επίπεδο. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση 

έργων στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Πολωνία-Σλοβακία 2014-2020. 

Ο ΕΟΕΣ θα πρέπει να συμβάλει στην επίλυση διαφόρων διασυνοριακών 

προβλημάτων των τοπικών συνοριακών κοινοτήτων. Ο EGTS επικεντρώνεται σε 

δραστηριότητες και έργα για τα μέλη του και τους δήμους της περιοχής. 

2 https://www.euwt-tatry.eu/en/ 
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Όταν δημιουργήθηκε ο ΕΟΕΣ TATRY, δεν υπήρχε η ισχύουσα πολωνική εμπειρία, 

ειδικά με τις ευρωπεριφέρειες ως μέλη του ΕΟΕΣ. Η συνεργασία και η διαβούλευση 

με τα υπουργεία που είναι αρμόδια για την έγκριση της σύμβασης και του 

καταστατικού του ΕΟΕΣ ήταν πολύ χρήσιμη για την αποφυγή πιθανών σφαλμάτων 

και χρονοβόρων διαδικασιών. Στην αρχή, ο EGTS αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες 

προσπαθώντας να συμμετάσχει στη διαχείριση του Ταμείου Μικρών Έργων ως ο 

μοναδικός δικαιούχος στο πλαίσιο ενός από τα τρία προγραμματισμένα γενικά 

προγράμματα. Παρά την υποστήριξη του Κυβερνώντος Σώματος на програмата 

Interreg VA, Αυτό δεν έχει υποστηριχθεί ευρέως και η ομάδα επικεντρώνει εκ νέου τις 

δραστηριότητές της στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. 

Παρά αυτές τις ελλείψεις, η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εδαφικής Συνεργασίας TATRY 

συμμετέχει ενεργά και με διαφορετικούς ρόλους στην υλοποίηση του 

προγράμματος Interreg V-A Πολωνία-Σλοβακία 2014-2020. Ο EGTC TATRY είναι ο 

κύριος εταίρος του εμβληματικού έργου "Cycle Route around the Tatras - Stage II " 

με εννέα συμμετέχοντες - Πολωνικές και Σλοβακικές τοπικές αρχές. Ο όμιλος είναι ο 

μόνος δικαιούχος του μικροέργου «Διασυνοριακή εξειδικευμένη και επαγγελματική 

κατάρτιση στο EGTS TATRY». Ο Διευθυντής του Ομίλου είναι μέλος της Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Αυτά τα καθήκοντα 

συμπληρώνονται με την παροχή υποστήριξης στις τοπικές αρχές για την 

προετοιμασία και την υλοποίηση διασυνοριακών έργων. Με αυτόν τον τρόπο, το 

EGTS TATRY διεξάγει καινοτόμες προσεγγίσεις στην εδαφική συνεργασία. 

Ο ΕΟΕΣ μπορεί να ενεργεί ως μοναδικός δικαιούχος σε έργα ΣΕΔΕ που μπορούν να 

προετοιμαστούν, να εφαρμοστούν και να συντονιστούν ανεξάρτητα. Αυτό 

συμβάλλει στον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο συντονισμό, διαχείριση και 

διαχείριση κοινών διασυνοριακών έργων για τις τοπικές αρχές. Λόγω των έργων και 

της υποστήριξης που παρέχει, το EGTS γίνεται θετικά αντιληπτό από το κοινό. Η πιο 

σημαντική επιρροή είναι από το κορυφαίο έργο "Bicycle route around the Tatras". 

Η υποδομή που προσφέρει στους ποδηλάτες άνετους και ασφαλείς 

ποδηλατόδρομους είναι πολύ δημοφιλής στην περιοχή. Εκπρόσωποι πολωνικών 

και σλοβακικών μέσων ενημέρωσης συμμετέχουν επίσης στα συνέδρια, 

συναντήσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνει το EGTS TATRY. Για να είναι 

αποτελεσματικοί στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εδαφικής συνεργασίας, οι ΕΟΕΣ 
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απαιτούν τη συμμετοχή των μελών τους σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης και της 

λειτουργίας του. Το EGTS Tatry συνεργάζεται στενά σε τοπικό επίπεδο. τα κράτη μέλη 

θα μπορούσαν να αξιοποιούν ακόμη καλύτερα τις λειτουργίες και τις δυνατότητες 

της ομάδας εμπλέκοντάς την στη διαχείριση προγραμμάτων ETS. 

 

Το έργο RAISE-IT34, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης Connecting 

Europe Facility (CEF), στοχεύει στην παροχή καλύτερης συνδεσιμότητας μεταξύ των 

μεγάλων αστικών κόμβων κατά μήκος του διαδρόμου Ρήνου-Άλπεων. Το έργο 

βασίζεται σε σύσταση από το έργο CODE24 Interreg (2010-2015) για την αύξηση 

της πρόσβασης με σιδηρόδρομο υψηλής ταχύτητας κατά μήκος του διαδρόμου 

Ρήνου-Άλπεων. Αυτό εγείρει το ερώτημα του τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει για να 

βελτιωθούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές και να δημιουργηθούν εναλλακτικές 

λύσεις στις πτήσεις. Το RAISE-IT αποδέχεται αυτή τη σύσταση και εκπονεί μελέτη για 

τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε τρεις κλίμακες: αστικούς κόμβους και γύρω 

περιοχές. πώς να βελτιωθούν οι συνδέσεις μεταξύ υπεραστικών και τοπικών 

μεταφορών· μεγαλύτερες περιφερειακές περιοχές κόμβων. πώς να βελτιωθούν οι 

συνδέσεις μεταξύ υπεραστικών και περιφερειακών μεταφορών. 

Το έργο περιλαμβάνει έρευνα από κάτω προς τα πάνω για την ανάπτυξη 

διαδρόμων με την εφαρμογή μιας προσέγγισης πολλαπλής κλίμακας από τοπική-

περιφερειακή προοπτική. Οι εταίροι εργάζονται από κοινού σε διάφορα ζητήματα 

που είναι σχετικά σε τοπικό, περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο, αλλά τα οποία δεν 

θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από τοπική-περιφερειακή προοπτική χωρίς τη 

συμμετοχή του ΕΟΕΣ. 

Αν και το περιεχόμενο του έργου εστιάζει στον διάδρομο Ρήνου-Άλπεων, η 

προσέγγιση του έργου, η δομή και η μεθοδολογία της εταιρικής σχέσης μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιηθούν σε άλλους διαδρόμους του βασικού δικτύου ΔΕΔ-Μ. 

Κατάληξη 

Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται εδώ δείχνουν ότι η συνεργασία είναι 

κρίσιμης σημασίας για την υλοποίηση των πλήρους πλεονεκτημάτων της 

βιοοικονομίας. Η συνεργασία χαρακτηρίζεται συχνά από συμπράξεις δημόσιου-
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2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021. Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Сдружение „Бизнес център-Марица“ и по никакъв начин не може да 

бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за 

регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". 

ιδιωτικού τομέα στις οποίες διαφορετικοί παράγοντες –περιφέρειες, πόλεις, 

ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς– 

συνεργάζονται σε φιλόδοξες πολιτικές, σχέδια και ομάδες και μοιράζονται έναν 

κοινό στόχο ανάπτυξης νέων καινοτόμων λύσεων. Διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι 

επωφελούνται επίσης από τους πόρους του άλλου, είτε μέσω της ανταλλαγής 

γνώσεων και της συμμετοχής των πανεπιστημίων για τη συνδημιουργία και χρήση 

της καλύτερης έρευνας και ιδεών στον τομέα, είτε μέσω μιας πραγματικής 

ανταλλαγής φυσικών πόρων όπου οι εταιρείες σχηματίζουν ομάδες, στις οποίες 

χρησιμοποιούν κάθε τα ρεύματα των άλλων ως πρώτη ύλη για νέα προϊόντα. 

Συνολικά, αυτές οι περιπτώσεις αποτελούν καλά παραδείγματα του τρόπου με τον 

οποίο οι ενδιαφερόμενοι σε όλους τους τομείς δείχνουν μεγάλη προθυμία και 

ισχυρή βούληση να συνεργαστούν για να επιταχύνουν τη μετάβαση στη 

βιοοικονομία, με θετικά οφέλη όσον αφορά τα νέα προϊόντα, τις ροές εσόδων, τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων. 

Εταιρείες και χώρες θα επωφεληθούν από τη διασυνοριακή συνεργασία για την 

ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τους καλύτερους τρόπους για 

να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό της βιοοικονομίας όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα. 


