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Υπόβαθρο 

 

Στα πλαίσια του έργου ENI CBC MED ORGANIC ECOSYSTEM - Boosting cross border Organic Ecosystem 

through enhancing agro-food alliances - ο κύριος στόχος του WP3 είναι η δημιουργία ενός 

διασυνοριακού ανοικτού οικοσυστήματος βιολογικών γεωργικών τροφίμων (εφεξής "Οικοσύστημα"). 

 

Το οικοσύστημα είναι ένα ανοικτό δίκτυο όπου παράγονται πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

διαφορετικών παραγόντων με συμπληρωματικό υπόβαθρο. Έχει  καθιερωθεί σε μια καλά δομημένη 

εθνική και διασυνοριακή  συμμαχία,  μια συγκεκριμένη συνεργατική προσέγγιση και ένα συνεργατικό 

αποτέλεσμα. Στόχος του Οικοσυστήματος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ 

ιδιωτικών  και δημόσιων  φορέων του οργανικού τομέα,  με την τόνωση της δυναμικής συζήτησης και 

της συμμετοχικής ανταλλαγής εμπειριών, προβλημάτων, αναγκών και  πιθανών βιώσιμων λύσεων για 

την κλιμάκωση του βιολογικού τομέα στην Μεσόγειο και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του,  

καθώς και για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης  στις χώρες εταίρους και στην περιοχή στόχο. 

 

Ο χάρτης αυτός, ο οποίος υπογράφεται από τους δικαιούχους βιολογικών οικοσυστημάτων  (Partners, 

Associated Partners, MSMEs, actors oorganic and innovation chain),  έχει ως στόχο να δώσει μια 

επισκόπηση των γενικών  στόχων, αρχών και συνθηκών υπό τις οποίες  οι εταίροι του οικοσυστήματος  

προτίθενται να αναπτύξουν δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, ανταλλαγή γνώσεων και 

συνεργασία,  με στόχο την ενίσχυση των οργανικών ΜΣΕ στις χώρες εταίρους  που υποστηρίζονται από 

τις αρμόδιες αρχές  (CA,  μέλη του  Μεσογειακού Δικτύου Βιολογικής Γεωργίας-MOAN). 

 

 

Στόχοι, αρχές και συνθήκες του οικοσυστήματος 

 

Οι υπογράφοντες  συμφωνούν ως εξής: 

 

Άρθρο 1 Όνομα:  τα μέρη συμφωνούν για τη  δημιουργία ενός «διασυνοριακού ανοικτού 

οικοσυστήματος βιολογικών γεωργικών προϊόντων διατροφής» και συγκεκριμένα οικοσυστήματος, στο 

πλαίσιο του παρόντος έργου. 

 

Άρθρο. 2 Αποστολή: γενικός στόχος του  οικοσυστήματος  είναι η κλιμάκωση της αλυσίδας βιολογικής 

αξίας και  η προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της  βιολογικής γεωργίας  με τη δημιουργία 

καινοτόμων και βιώσιμων  εθνικών και διασυνοριακών  επιχειρηματικών  συμμαχιών και τη δημιουργία 

νέων ευκαιριών εξοικονόμησης, ιδίως για τους νέους και  τις γυναίκες  επιχειρηματίες,  με προσέγγιση 

μεταξύ των λαών, χάρη στη δημιουργία δεσμών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα,  λαμβάνοντας υπόψη την 

προσέγγιση του τετραπλού έλικα (Πανεπιστήμια – Επιχειρήσεις – Κυβέρνηση - Κοινωνία των πολιτών). 

Οι καινοτομίες αυτές θα βασίζονται στις αρχές της βιωσιμότητας, επομένως θα έχουν θετικό αντίκτυπο 

στο  περιβάλλον, στις επιχειρήσεις και στην οικονομία της επικράτειας και στην ευημερία της κοινωνίας 

των πολιτών. Ως εκ τούτου, πρέπει να ενεργοποιηθεί μια διαδικασία που θα βασίζεται στην αρχή της 

συμπαραγωγής και της συν-συμμετοχής.  

 

Ειδικότερα, το Δίκτυο αποσκοπεί στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με: 

- ανάπτυξη ικανοτήτων  με στόχο: 



 

1) δημόσιους οργανισμούς που αποσκοπούν  στην ανάπτυξη  ικανοτήτων για  i)εποπτεία, ii) ανάπτυξη  

κατάλληλων πολιτικών  που βασίζονται  στις ανάγκες των ΜΔΠ  και iii) δημιουργία συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων για τη διευκόλυνση των ΜΜΕ στη δημιουργία 

καινοτόμων αλυσίδων αξίας·;  

2) κατάρτιση/καθοδήγηση  σε νέους καινοτόμες και νεοσύστατες επιχειρήσεις  με στόχο την    ανάπτυξη 

νέων δεξιοτήτων και  τον ανασχεδιασμό  πιο  καινοτόμων  και  επιτυχημένων αλυσίδων αξίας,  ευνοώντας 

την πρόσβαση των ΜΜΕ στην παγκόσμια αγορά και τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης. 

 

- ανταλλαγή γνώσεων,  όπως η δημιουργία εργαλείων και πρακτικών για την ανταλλαγή και ανταλλαγή 

γνώσεων και πληροφοριών  (Βάση Δεδομένων Ανοικτής Πρόσβασης, εργαστήρια τοπικής και CB, νέες 

επιχειρηματικές συμμαχίες, διεθνείς επιχειρηματικές εκδηλώσεις και κινητοποίηση των φορέων 

εκμετάλλευσης  βιολογικών προϊόντων σε διαπεριφερειακό επίπεδο προκειμένου να ευνοήσει  την 

καινοτόμο δημιουργία επιχειρήσεων . 

 

- συνεργασία  μεταξύ αλυσιδωτών φορέων (ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, ερευνητικών  κέντρων και 

ΜΣΕ), σε τοπικό επίπεδο και σε ΚΤ,  με αποτέλεσμα:     

i)  τη διάρθρωση της συγκέντρωσης των ΜΔΚ σε τοπικό επίπεδο και την ενίσχυση των υφιστάμενων 

συσπειρώσεων σε επίπεδο ΚΤ για την επιτυχή πρόσβαση στις ολοένα και πιο περίπλοκες αγορές τόσο 

γιατις απαιτήσεις όσο και γιατις απαιτήσεις των εμπορικών κανόνων. 

ii) ανάπτυξη  κοινών τοπικών  πρωτοβουλιών ενίσχυσης και  προώθηση  της συμμετοχής σε 

προγράμματα εθνικής και διεθνούς χρηματοδότησης.. 

 

Άρθρο. 3 Μέλη: τα μέλη του οικοσυστήματος είναι εταίροι του προγράμματος βιολογικού 

οικοσυστήματος και συναφείς εταίροι, φορείς της οργανικής αλυσίδας  χωρών εταίρων και εκτός αυτής. 

Το οικοσύστημα  είναι  επίσης ανοικτό σε όλα τα θεσμικά όργανα, τους φορείς και τους οργανισμούς 

που εργάζονται σε  διασυνοριακό,  εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την προώθηση 

καινοτόμων ιδεών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής εν γένει και στον τομέα των 

βιολογικών προϊόντων  ειδικότερα. 

 

Άρθρο. 4 Διαχείριση και συντονισμός :Το δίκτυο  διοικείται  από μια διαχειριστική επιτροπή που 

αποτελείται από  τους εταίρους του έργου  και περιλαμβάνει έναν εκπρόσωπο για κάθε μέρος. Το 

CIHEAM Bari (PP3) θα εξασφαλίσει το συντονισμό του δικτύου και θα προσπαθήσει ενδεχομένως να 

διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του συνδέοντάς το με το MOAN μετά το τέλος του έργου. 

Όλες οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται από  τα  μέλη για το έργο θα διεξάγονται  σε εθελοντική 

βάση με δικά τους έξοδα. 

 

Τα σεμινάρια  του οικοσυστήματος σε κάθε χώρα εταίρο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου 

θα γίνονται ως εξής: 

-Η  πρώτη και εναρκτήρια συνεδρίαση  πραγματοποιείται  την επομένη της εναρκτήριας συνεδρίασης 

στην Ιορδανία, για την υπογραφή του  Χάρτη και τον καθορισμό των καθηκόντων του 

οικοσυστήματος. 

- Κατά τη διάρκεια των εθνικών σεμιναρίων, οι στόχοι του οικοσυστήματος  θα μοιραστούν με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς  σε τοπικό επίπεδο και τα μέλη θα διευρυνθούν με νέους ενδιαφερόμενους 

φορείς. 



 

-Θα πραγματοποιηθεί δεύτερη  συνεδρίαση  στο Λίβανο για να συζητηθεί η ανάλυση ανά χώρα που   

πραγματοποιείται για τον καθορισμό κοινών οργανικών προκλήσεων που εντοπίστηκαν κατά τη 

διάρκεια εθνικών σεμιναρίων και ερευνών των ενδιαφερομένων. 

- Η 3η συνάντηση στην  Ελλάδα  αποσκοπεί στην αξιολόγηση του αντίκτυπου της κατάρτισης στην 

ικανότητα των MSMEs να δημιουργούν οργανικές καινοτόμες αλυσίδες αξίας,,  να μοιράζονται τη 

δομή της Βάσης Οργανικών Δεδομένων και να επικυρώνουν χαρακτηριστικά για την αύξηση της 

κλιμάκωσης της καινοτόμου αλυσίδας οργανικών αξίας με βάση κοινά κριτήρια που επιλέγονται σε 

εθνικό επίπεδο.  

-Η 4η συνεδρίαση  πραγματοποιείται  στην  Τυνησία για την κατάρτιση της στρατηγικής για τα 

βιολογικά προϊόντα με βάση την αξιολόγηση των αναγκών και των προκλήσεων των ΜΜΕ. 

-Η 5η σύνοδος πραγματοποιείται στην Ιταλία για την έγκριση του Srategy και τον εντοπισμό της 

βιωσιμότητας του οργανικού οικοσυστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις ανατροφοδοτήσεις σχετικά 

με την καινοτόμο αξία των νέων επιχειρηματικών συμμαχιών. 

 

Άρθρο. 5 Ιστοσελίδα και επικοινωνία:  Όλα τα  μέλη αποδέχονται να κάνουν ορατή την ιδιότητα μέλους 

τους στην ιστοσελίδα και σε οποιοδήποτε  μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή εργαλείο επικοινωνίας  του  

έργου «ORANIC ECOSYSTEM». Εφαρμόζουν επίσης την επικοινωνιακή στρατηγική σύμφωνα με το  σχέδιο 

επικοινωνίας σε τοπικό επίπεδο με τα δικά τους εργαλεία και διαύλους διάδοσης· Επιπλέον, 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν και να επικαιροποιούν κάθε σχετική πληροφορία. 

 
Άρθρο. 6 Υποχρεώσεις: Τα  μέλη του οικοσυστήματος  συμφωνούν: 

• Συνεργάζονται για τη δημιουργία και τον  πληθυσμό του οικοσυστήματος 

• Συνεργάζονται σε μελέτες και έρευνες, ανταλλάσσουν πληροφορίες και γνώσεις χρήσιμες για 

την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και της καινοτόμου αλυσίδας αξίας· 

• Προώθηση και δημιουργία εθνικών και επιχειρηματικών συμμαχιών· 

• Να μοιραστούν και να συμμετάσχουν σε τοπικές και διεθνείς δραστηριότητες που αφορούν 

τη βιολογική γεωργία και την καινοτόμο αλυσίδα αξίας· 

• Να παρουσιάσει  τη  διαδικασία σχεδιασμού των πρωτοβουλιών που θα προταθούν σε 

μελλοντικές προσκλήσεις σε διεθνές και τοπικό επίπεδο για  χρηματοδοτικούς σκοπούς  (π.χ. 

πρόγραμμα ENI). 

 

Άρθρο. 7  Απόσυρση μελών:  Κάθε μέλος μπορεί να αποσυρθεί οικειοθελώς  από  το  Οικοσύστημα  

ανά πάσα  στιγμή με προηγούμενη γραπτή  ειδοποίηση. 

 

Άρθρο. 8  Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Ο παρών Χάρτης τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 

υπογραφής  του  παρόντος  (03.06.2020) και θα παραμείνει σε ισχύ κατά  την περίοδο του έργου 

«ORANIC ECOSYSTEM». 

 

 

 

 


