
 
 

 

Διεθνές σεμινάριο πληροφορίες και τον προβληματισμό 
 

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 

 
 

Paris, Porte de Versailles,  
Salon International de l’Agriculture 

Salle Lyra – hall 7.2 
 
 

Η βιολογική γεωργία στην Ευρώπη και 

στον κόσμο 
 

με τη συμμετοχή του κ. Stéphane Le Foll, Υπουργός Γεωργίας, Τροφίμων 
και Δασών 
 
 

 
 

Βραβεία des "Trophées 

de l'Excellence Bio" : 16.30 
 
 

 



πρόγραμμα 
 

 
9.15     Εγγραφή 

 

9.30     Εναρκτήρια συνεδρίαση από τον κ. Etienne Gangneron, Πρόεδρο της Agence 

BIO και την κα Elisabeth Mercier, Διευθύντρια της Agence BIO  

 

10.00   Ομιλία του κ. Stéphane Le Foll, Γάλλος Υπουργός Γεωργίας, Τροφίμων και 

Δασοκομίας 

 

10.30   Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: επισκόπηση και 

προοπτικές 

Με τη συμμετοχή: 

 Κ. Robert Langberg Lind, Επικεφαλής τμήματος, Δανικού Υπουργείου 

Επισιτισμού, Γεωργίας και Αλιείας, διεύθυνση ποιότητας Τροφίμων, 

Τεχνολογίας και πρακτικές Μάρκετινγκ, 

 Κ. José Luis García Melgarejo, Γενικός διευθυντής της Ένωσης Valor Ecológico 

(Ισπανία), 

 Κ. Dimitris Koveos, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Γεωργίας, Δασολογίας 

και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

(Ελλάδα), 

 Κ. Avraham Marian Cioceanu, Πρόεδρος της Ένωσης Bio-Romania, (Ρουμανία). 

 Κ. Avram Fitiu, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Οικολογικής 

Γεωργίας (Ρουμανία). 

 
 

13.15   Βιολογικό γεύμα 

 

14.45   Εξελίξεις της βιολογικής γεωργίας σε όλο τον κόσμο: επισκόπηση και 

προοπτικές,  

Με τη συμμετοχή: 

 Κ. Noemi Emerita Capa Verdesoto, Βιολογικός καλλιεργητής, παραγωγός 

μπανάνας και μέλος του συνεταιρισμού Cerro-Azul (Εκουαδόρ), 

 

 Κ.  Vinod Beniwal, Ινδικός βιολογικός καλλιεργητής, παραγωγός σόγιας, 

σιτηρών, βαμβακιού και λαχανικών.  

 

16.15   Συμπεράσματα  

 

16.30   Τελετή απονομής βραβείων "Trophées de l'Excellence Bio"  

 

17.30-18.00   Κλείσιμο σεμιναρίου  

Αντιπροσωπείες από άλλες χώρες θα είναι παρούσες. 

 

 



Παρουσίαση των ομιλητών 

 
Etienne Gangneron: Πρόεδρος της Agence BIO, γαλλική υπηρεσία για την ανάπτυξη και την προώθηση της 
βιολογικής γεωργίας  
 
Elisabeth Mercier: Διευθύντρια της Agence BIO  
 
Stéphane Le Foll: Γάλλος Υπουργός Γεωργίας, Τροφίμων και Δασοκομίας 
 
Robert Langberg Lind: Επικεφαλής τμήματος, Δανικού Υπουργείου Επισιτισμού, Γεωργίας και Αλιείας, 
διεύθυνση ποιότητας Τροφίμων, Τεχνολογίας και πρακτικές Μάρκετινγκ. 
Η Δανία είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων είναι η κατά 
κεφαλήν υψηλότερη.  
Η δανική κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο να συμπεριλάβει το 60% των οργανικών συστατικών στην 
δημόσια εστίαση μέχρι το 2020. Εκτός από αυτό το φιλόδοξο στόχο, υπάρχει το πρόγραμμα ʺΠράσινες 
πόλεις (75% των οργανικών συστατικών στα σχολικά γεύματα). Ο Robert Langberg Lind θα παρουσιάσει το 
εμπορικό σήμα "Det Økologiske Spisemærke", το οποίο διαχειρίζεται από το κράτος, και που ιδρύθηκε το 
2009 με τη διάκριση των βιολογικών ιδρυμάτων, ανάλογα με το ποσοστό των βιολογικών πρώτων υλών 
που χρησιμοποιούν: χρυσό σήμα (90-100% βιολογικό), αργυρό σήμα (60-90 % βιολογικο) και χάλκινο 
σήμα (30-60% βιολογικό). 
 
José Luis García Melgarejo: Γενικός διευθυντής της Ένωσης Valor Ecológico  (Ανδαλουσία Ισπανίας).  
Ο Valor Ecológico, ένας από τους πρωτοπόρους οργανισμούς στην Ισπανία, συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
βιολογικής παραγωγής και κατανάλωσης.  
Η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιολογικές και πιστοποιημένες 
περιοχές (περίπου 1,6 εκατομμύρια εκτάρια το 2012). Σχεδόν το ήμισυ των ισπανικών εκτάσεων 
βιολογικής καλλιέργειας βρίσκονται στην Ανδαλουσία (σχεδόν τα 2/3 των περιοχών με εσπεριδοειδή και 
το 60% των εκτάσεων με λαχανικά). 
 
Avraham Marian Cioceanu: Πρόεδρος της Bio-Romania, επαγγελματική ένωση, στόχος της οποίας είναι η 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των Ρουμάνων 
καταναλωτών για τα οφέλη της βιολογικής καλλιέργειας. 
Η ρουμανική βιολογική καλλιέργεια και οι πιστοποιημένες περιοχές πολλαπλασιάστηκαν κατά 16,5% 
μεταξύ 2000 και 2012. Το 2012, η Ρουμανία κατατάσσεται 11η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
έκταση  βιολογικής καλλιέργειας. 
 
Avram Fitiu: Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Οικολογικής Γεωργίας (Ρουμανία). Ο ρόλος 
αυτής της επαγγελματικής Ένωσης είναι η προώθηση και ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας στη 
Ρουμανία. 
 
Dimitris Koveos: Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Γεωργίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα).  
Το Πανεπιστήμιο προωθεί τη βιολογική καλλιέργεια, όχι μόνο μέσω της εκπαίδευσης, αλλά και με τη 
δημιουργία 600 βιολογικών κήπων.  Οι Ελληνικές εκτάσεις  βιολογικής καλλιέργειας και  οι 
πιστοποιημένες περιοχές, αυξήθηκαν εντυπωσιακά μεταξύ 2011 και 2012. 
 
Noemi Emerita Capa Verdesoto: Βιολογικός καλλιεργητής από το Εκουαδόρ, παραγωγός μπανάνας και 
μέλος του συνεταιρισμού Cerro-Azul. 
Το Εκουαδόρ είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός μπανάνας βιολογικής καλλιέργειας. Η μπανάνα 
είναι η κύρια οργανική καλλιέργεια αυτής της χώρας. Σχεδόν 4% των τροπικών και υποτροπικών φρούτων 
που καλλιεργούνται στο Εκουαδόρ είναι βιολογικά. 
 
Vinod Beniwal: Ινδικός βιολογικός καλλιεργητής, παραγωγός σόγιας, σιτηρών, βαμβακιού και λαχανικών. 
Είναι κάτοχος διδακτορικού στην βιολογική πιστοποίηση.  



 

Φόρμα εγγραφής στο διεθνές σεμινάριο της 27 Φεβρουαρίου του 2014 
 

(Salon International de l'Agriculture - Porte de Versailles - Salle Lyra - Hall 7.2) 

_______________________________________________________________ 
 
 

Εταιρεία ή οργανισμό:………………………………………………………………………………………………………………………. 
διεύθυνση:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Τηλέφωνο:……………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
Διεύθυνση E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αριθμός ατόμων:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Τα ονόματα των ανθρώπων και των λειτουργιών: 
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

_______________________________________________________________ 
 

για να επιστρέψετε στην: 
Agence BIO - 6 rue Lavoisier, 93100 Montreuil-sous-Bois 

sarah.le-douarin@agencebio.org 
Tél : 01.48.70.48.30 - Fax : 01.48.70.48.45 - www.agencebio.org 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Διεθνής επισκέπτες 

μπορούν να πάρουν 

δωρεάν στο σαλόνι 

μέσα από την πόρτα L 

με την προσκόμιση 

του δελτίου 

ταυτότητας. 
 

mailto:sarah.le-douarin@agencebio.org
http://www.agencebio.org/

