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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ:  Στο διατοπικό σχέδιο “Το βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής 

Ελλάδας” θα ενταχθεί η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. 

 

Στη συνεδρίαση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του διατοπικού σχεδίου 

συνεργασίας “Το βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας”,  αποφασίστηκε η 

συµµετοχή της ΑΝ.ΦΩ ΑΕ στο εταιρικό σχήµα µε 45.000 ευρώ. 

 Στο εταιρικό σχήµα συµµετέχουν οι Αναπτυξιακές εταιρίες: 

1. Αιτωλική Αναπτυξιακή  

2. Αναπτυξιακή Ολυµπίας  

3. Αχαΐα Α.Ε.  

4. Αναπτυξιακή Ν. Ηπείρου και Αµβρακικού  

5. Αναπτυξιακή Μεσσηνίας  

6. Τριχωνίδα Α.Ε.  

 

Το θέµα της διατοπικής συνεργασίας αφορά την ανάδειξη και προβολή των 

βιολογικών προϊόντων στις περιοχές παρέµβασης των συµµετεχουσών εταιρειών, 

δηµιουργώντας το βιολογικό τραπέζι, προβάλλοντας την πολιτισµική προσέγγιση 

και την οικολογική διάσταση, ενηµερώνοντας τους καταναλωτές και δηµιουργώντας 

δικτυώσεις του τουριστικού µε τον αγροτικό τοµέα και ιδιαίτερα µε τον κλάδο της 

βιολογικής παραγωγής. Τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα, αναµένονται να είναι 

συνολικά τα ακόλουθα: 



� Ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής παρέµβασης, καθώς και των 

τοπικών παραδοσιακών συνταγών σε έντυπο γαστρονοµικής παράδοσης.  

� Αύξηση της διάθεσης στην αγορά των βιολογικών προϊόντων.  

� Βελτίωση της διατροφικής αλυσίδας των τουριστικών µονάδων. 

� Βελτίωση της εικόνας του τουριστικού προϊόντος, καθώς το διατοπικό 

σχέδιο συνεργασίας στοχεύει στη σύνδεση του αγροτικού µε τον τουριστικό 

τοµέα.  

� Αύξηση της τουριστικής κίνησης. 

� Βελτίωση της συνεργασίας αγροτικού µε τουριστικό τοµέα. 

 

Στο διατοπικό πρόγραµµα θα υλοποιηθούν: 

1. Εκπόνηση 6 µελετών (µια ανά Ο.Τ.∆.) και 1 Οδηγού Marketing µε στόχο τον 

προσδιορισµό του κοινού-στόχου (target group) των βιολογικών προϊόντων. 

2.    Έκδοση  και εκτύπωση εντύπου γαστρονοµικής παράδοσης και οδικού χάρτη 

βιολογικών προϊόντων Ν∆ Ελλάδας,  

3. Φωτογράφηση τοπικών εδεσµάτων, βιολογικών προϊόντων και σηµείων 

ενδιαφέροντος των συµµετεχουσών Ο.Τ.∆. 

4. Σχεδιασµός και ανάπτυξη υποσελίδας στις υπάρχουσες ιστοσελίδες των 

συµµετεχουσών εταίρων του Σχεδίου ∆ιατοπικής Συνεργασίας 

5. Οργάνωση 5 εργαστηρίων ανά Ο.Τ.∆. µε στόχο τη δικτύωση του αγροτικού µε 

τον τουριστικό τοµέα. 

6.   Οργάνωση τοπικών ηµερίδων και εκδηλώσεων στις περιοχές των συµµετεχουσών 

ΟΤ∆ 

7.   Οργάνωση τελικής εκδήλωσης από τον συντονιστή εταίρο µε τη συµµετοχή όλων 

των συµµετεχουσών ΟΤ∆, 

8.     ∆ηµιουργία και εκτύπωση παιδικού παραµυθιού για τα βιολογικά προϊόντα. 

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 

 


