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NEWSLETTER Nº 3 

 

Σε αυτό το τεύχος… 

 

 

 

 

 

 

 

  

• 3η συνάντηση των τοπικών ενδιαφερομένων 

του έργου QUALIFY  

• Εσωτερικές συναντήσεις εργασίας 

• Διαδικτυακές συναντήσεις των εταίρων του 

έργου QUALIFY 

• Υλικό για την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη 

• Επιλογή και καταγραφή καλών πρακτικών 
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GENCAT 2η εσωτερική συνάντηση εργασίας 

Ο εταίρος GENCAT (Government of Catalonia – 

Department of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food) 

πραγματοποίησε τη δεύτερη εσωτερική συνάντηση 

εργασίας του έργου QUALIFY στις 16 Νοεμβρίου 2020. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν υπάλληλοι από 

διαφορετικά τμήματα της τοπικής κυβέρνησης της 

Καταλονίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις 

δυνατότητες συνεργασίας του έργου QUALIFY  με 

πρωτοβουλίες και προγράμματα που υλοποιούνται 

στον τομέα της αγροδιατροφής (περισσότερα). 

  

GENCAT 3η συνάντηση τοπικών stakeholders 

Η τρίτη συνάντηση των τοπικών stakeholders του 

GENCAT πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020 

διαδικτυακά. 

Το κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν τα συστήματα 

ελέγχου της ποιότητας των τροφίμων. Στη συνάντηση 

συμμετείχαν περίπου 60 επαγγελματίες και 

εμπειρογνώμονες του τομέα της αγροδιατροφής οι 

οποίοι αποτελούν την Επιτροπή του έργου QUALIFY 

του εταίρου GENCAT (περισσότερα). 
 

CALV 3η συνάντηση τοπικών stakeholders 

Ο εταίρος Αγροτικό Επιμελητήριο της la Vienne (CALV) 

πραγματοποίησε την 3η συνάντηση των τοπικών 

stakeholders διαδικτυακά στις 10 Σεπτεμβρίου 2020.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες 

συζήτησαν για τα συστήματα και τις μεθόδους των 

ελέγχων ποιότητας στις επιχειρήσεις τροφίμων, θέμα 

με το οποίο ασχολείται το έργο QUALIFY κατά το 3ο 

εξάμηνο. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον σχεδιασμό 

των ελέγχων και στα αποτελέσματα των ελέγχων 

προϊόντων ετικέτας στη Γαλλία.  

http://www.interregeurope.eu/qualify/events/event/4031/gencat-second-internal-meeting/
http://www.interregeurope.eu/qualify/events/event/4137/third-gencat-qualify-stakeholders-meeting/
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ECCI 3η συνάντηση τοπικών stakeholders 

Η 3η συνάντηση των τοπικών φορέων του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της 

Εσθονίας (ECCI) πραγματοποιήθηκε στις 26 

Οκτωβρίου 2020 στην έδρα του Υπουργείου 

Γεωργίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι 

εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου παρουσίασαν 

στους υπαλλήλους του τμήματος Ασφάλειας 

Τροφίμων το έργο  QUALIFY ενώ ακολούθησε 

συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων για την 

υφιστάμενη κατάσταση στα θέματα της απάτης 

των τροφίμων, στους ελέγχους ποιότητας και στις 

μεθόδους ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζονται σε 

εθνικό επίπεδο. 

 

 

ECCI εσωτερική συνάντηση εργασίας 

Κατά τη διάρκεια της εσωτερικής συνάντησης του 

εταίρου ECCI που πραγματοποιήθηκε στις 3 

Ιανουαρίου 2021, η ομάδα έργου QUALIFY 

παρουσίασε την πρόοδο των δράσεων του έργου 

εστιάζοντας στην ανάγκη περαιτέρω προώθησης 

και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στους 

τοπικούς φορείς και στις επιχειρήσεις. 
 

 

 

Συμμετοχή του ECCI σε άλλα σεμινάρια και διαδικτυακές εκδηλώσεις 

03.09.2020: Σεμινάριο “Τι φαγητό θα έχουμε στο πιάτο μας το 2030;” Υπουργείο Γεωργίας. 

2.10.2020: Διαδικτυακή εκδήλωση “Ετήσιο Συνέδριο Βιομηχανίας Τροφίμων”. 

22.10.2020: Διαδικτυακό σεμινάριο “Απαιτήσεις σωστής ετικέτας”, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 

Βιομηχανίας Τροφίμων της Εσθονίας σε συνεργασία με το  Υπουργείο Γεωργίας. 

19.11.2020: Διαδικτυακό σεμινάριο "Από το χωράφι στο πιάτο". 
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25.11.2020: Διαδικτυακό σεμινάριο "Νομοθεσία ασφάλειας τροφίμων και έλεγχος” Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων Βιομηχανίας Τροφίμων της Εσθονίας. 

26.11.2020: Διαδικτυακό σεμινάριο  “Προϊόντα τροφίμων – Ημέρες Ανάπτυξης 2020”. 

14.01.2021: Διαδικτυακό σεμινάριο “Ασφάλεια τροφίμων και επικοινωνία” Αγροτικό και 

Εμπορικό Επιμελητήριο Εσθονίας.  

 

CCIS εσωτερική συνάντηση εργασίας 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της 

Σλοβενίας (CCIS) πραγματοποίησε την εσωτερική 

συνάντηση εργασίας με τους υπαλλήλους του 

Επιμελητηρίου στις 11 Ιανουαρίου 2020. Κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης η ομάδα έργου 

παρουσίασε την πρόοδο του έργου καθώς και τις 

δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τους 

εταίρους κατά τη διάρκεια του τελευταίου 

εξαμήνου εστιάζοντας στα θέματα της απάτης 

στον κλάδο των τροφίμων.  

 

CCIS 3η συνάντηση τοπικών stakeholders  

Η 3η συνάντηση των τοπικών εμπλεκόμενων 

φορέων του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου της Σλοβενίας (CCIS) 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 26 Ιανουαρίου 

2021. Αρχικά η ομάδα έργου του Επιμελητηρίου 

παρουσίασε το έργο QUALIFY και την πορεία 

υλοποίησης των δράσεων.  

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι αρχές του 

συστήματος HACCP που εφαρμόζονται στις 

επιχειρήσεις τροφίμων καθώς και οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται για την πρόληψη της 

απάτης. 
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BCCI 3η συνάντηση τοπικών stakeholders 

Η 3η συνάντηση των τοπικών stakeholders 

πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της 

Βουλγαρίας (BCCI) στις 23 Οκτωβρίου 2020. 

Συνολικά συμμετείχαν 11 εκπρόσωποι 

δημόσιων φορέων, ερευνητικών ινστιτούτων, 

τοπικών επιχειρήσεων και της κοινωνίας των 

πολιτών. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 

παρουσιάστηκε το πλαίσιο του νέου νόμου για 

τα τρόφιμα καθώς και η υφιστάμενη 

κατάσταση και οι νέες προοπτικές για τη 

βιοκαλλιέργεια στη Βουλγαρία. Στη συνέχεια, η 

ομάδα έργου του Επιμελητηρίου παρουσίασε 

την πορεία υλοποίησης του έργου κατά το 

τρέχον εξάμηνο, επικεντρώνοντας στη 

θεματική ενότητα του εξαμήνου του έργου που 

αφορά στα συστήματα ελέγχου της ποιότητας 

των τροφίμων.   

 

 

BCCI 2η εσωτερική συνάντηση εργασίας 

Η εσωτερική συνάντηση εργασίας του εταίρου 

BCCI πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 26 

Νοεμβρίου 2020. Συνολικά 31 άτομα συμμετείχαν 

στη συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας 

παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης του έργου, 

εστιάζοντας στις καλές πρακτικές για την 

πρόληψη της απάτης και τον έλεγχο της 

ποιότητας των τροφίμων, ενώ ακολούθησε 

συζήτηση για τον προσδιορισμό δράσεων που θα 

μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο 

Δράσης. 
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Συναντήσεις τοπικών stakeholders Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργάνωσε διαδικτυακά 

τη 2η συνάντηση των τοπικών stakeholders στις 27 

Νοεμβρίου 2020. Στη συνάντηση συμμετείχε ο κ. 

Αθανάσιος Μόρας Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων – Απασχόλησης – 

Εμπορίου, η ομάδα έργου QUALIFY της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, εκπρόσωπος 

της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο εξωτερικός 

εμπειρογνώμονας του έργου, εκπρόσωποι του 

Επιμελητηρίου Λάρισας και της Αναπτυξιακής 

Εταιρείας Ν. Λάρισας (ΑΕΝΟΛ). Η συζήτηση 

επικεντρώθηκε στις πρωτοβουλίες που 

πραγματοποιούνται στην περιοχή για την 

προώθηση του αγροδιατροφικού τομέα και ο 

τρόπος σύνδεσής τους με το έργο QUALIFY. 

 

Επίσης κατά το 3ο εξάμηνο και ως αποτέλεσμα 

συνέργειας με το έργο FOOD CORRIDORS που 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος 

URBACT και στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος 

Λαρισαίων, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή 

συνάρτηση με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις 

στις 27 Ιανουαρίου 2021 κατά τη διάρκεια της 

οποίας παρουσιάστηκε το έργο QUALIFY.   

Εσωτερική συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας  

Η Ομάδα Έργου QUALIFY της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας πραγματοποίησε την εσωτερική 

συνάντηση εργασίας στις 27 Ιανουαρίου 2021. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η 

πορεία υλοποίησης του έργου κατά το 3ο εξάμηνο 

καθώς και το πλάνο δράσεων του επόμενου 

εξαμήνου του έργου. 
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Διαδικτυακές συναντήσεις των εταίρων του έργου 

30.09.2020 Διαδικτυακή εταιρική συνάντηση μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. 

Σκοπός της εταιρικής συνάντησης ήταν η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των δράσεων 

του έργου. 

18.11.2020 Διαδικτυακή εταιρική συνάντηση μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. 

Ο εταίρος Estonian Chamber of Commerce and Industry (ECCI) ανέλαβε τη διοργάνωση της 

διαδικτυακής εταιρικής συνάντησης στις 18 Νοεμβρίου 2020. Η πρώτη ενότητα της συνάντησης 

περιλάμβανε μίας σειρά από θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων και στη 

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν τη 

δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες σε θέματα ανάπτυξης του κλάδου των 

τροφίμων.  

Η δεύτερη ενότητα της συνάντησης επικεντρώνεται 

στο πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας που 

εφαρμόζεται στις συμμετέχουσες χώρες του 

εταιρικού σχήματος (Ισπανία/ Καταλονία, Γαλλία, 

Βουλγαρία, Σλοβενία και Ελλάδα), δηλαδή πως οι 

ΜμΕ του αγροδιατροφικού τομέα διασφαλίζουν τον 

έλεγχο της ποιότητας στα προϊόντα τους με την 

υποστήριξη των δημόσιων φορέων (περισσότερα). 
 

 

Υλικό για την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη 

Κάθε εταίρος περιγράφει το πλαίσιο για την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου ποιότητας στη χώρα 

του, εστιάζοντας στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, στο πλαίσιο ελέγχου της ποιότητας, στις 

περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές, σε συμπληρωματικά προγράμματα και στην παρουσίαση 

καλών πρακτικών και εφαρμογών. 

Επιλογή και καταγραφή καλών πρακτικών 

Το θέμα του εξαμήνου αφορά στα συστήματα ελέγχου ποιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο κάθε 

εταίρος αναλαμβάνει να συγκεντρώσει και να περιγράψει σχετικές καλές πρακτικές που 

εφαρμόζονται σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο οι οποίες αξιολογούνται και δημοσιεύονται 

στην πλατφόρμα εκμάθησης του Προγράμματος Interreg Europe. 

http://www.interregeurope.eu/qualify/events/event/4059/qualify-partners-meeting/
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Σύνοψη του έργου 

Το έργο QUALIFY σχεδιάστηκε για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ στον 

τομέα αγροτικών προϊόντων αντιμετωπίζοντας μια πρόκληση που πλήττει τις 

εμπλεκόμενες περιφέρειες και ολόκληρη την ΕΕ (όπως δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή): 

• Τη βελτίωση των διαδικασιών ποιότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

• Την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της αγροδιατροφής 

• Την προώθηση της αυθεντικότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων 

Η υπέρβαση των εμποδίων που συνδέονται με αυτές τις προκλήσεις είναι να προωθηθεί η 

μείωση του κόστους, οι καλύτερες τιμές της αλυσίδας, οι καλύτερες διαδικασίες και τα 

καλύτερα προϊόντα που θα επιτρέψουν στις αναπτυσσόμενες ΜμΕ να αναπτυχθούν και να 

είναι πιο ανταγωνιστικές στις εθνικές και διεθνείς αγορές, απέναντι στις μεγαλύτερες 

εταιρείες, οι οποίες πλήττονται λιγότερο από τα παραπάνω θέματα.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, το έργο αντιμετωπίζει τα κονδύλια του ΕΤΠΑ που σχετίζονται 

με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ σε 6 περιφέρειες/ κράτη της ΕΕ που είναι 

αντιπροσωπευτικές της γεωγραφικής διάστασής της και εντάσσουν τα γεωργικά τρόφιμα 

και τις ΜμΕ στις βασικές πτυχές των αντίστοιχων RIS3. 

Το έργο αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι χρηματοδοτήσεις του ΕΤΠΑ στον τομέα της 

αγροδιατροφής θα πρέπει να υποστηρίζουν τη βελτίωση της ποιότητας, την πρόληψη της 

απάτης και την προώθηση της αυθεντικότητας με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη αυτών των 

επιχειρήσεων.   
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Εταιρικό Σχήμα 

 

 
 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 

http://www.interregeurope.eu/qualify/ 

Το έργο στοχεύει επίσης στη βελτίωση των ικανοτήτων των διαχειριστικών αρχών, των 

σχετικών εκπροσώπων των ΜμΕ και άλλων ενδιαφερομένων για την καλύτερη 

αντιμετώπιση των προκλήσεων και την ανάπτυξη καλύτερων και αποδοτικότερων έργων. 

Τα βασικά αποτελέσματα του έργου είναι: Η βελτίωση 7 εργαλείων πολιτικής μέσα από την 

ανάπτυξη 7 σχεδίων δράσης και την εφαρμογή εργαλείων παρακολούθησης αυτών,  

καταγραφή και συλλογή σχετικού υλικού της θεματικής ενότητας του έργου διαθέσιμου 

μέσω ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, 35 συναντήσεις με 

εμπλεκόμενους φορείς, 4 εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσμάτων, 6 συναντήσεις εταίρων με 

επισκέψεις μελέτης, συνεχής επαφή με εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που 

ασχολούνται με το θεματικό αντικείμενο του έργου και καταγραφή περισσότερων από 50 

καλών πρακτικών. 

 

http://www.interregeurope.eu/qualify/

