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Υπό την Αιγίδα:
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Μανούσος Μανουσάκης
Σκηνοθέτης
Πρόεδρος
Οργανωτικής
Επιτροπής
Σημαντικό στοιχείο του πολιτισμού μιας χώρας αποτελεί
η αγροτική παραγωγή και οι διατροφικές συνήθειες
των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτή.
Η Ελλάδα και οι κάτοικοί της από τα αρχαία χρόνια μαζί
με την πνευματική παραγωγή ανέπτυξε τις καλλιέργειές της κατά
ένα μοναδικό τρόπο αξιοποιώντας κάθε κομμάτι γης και όλα
τα στοιχεία που η φύση απλόχερα της χάρισε. Δημιούργησε έτσι
μια διατροφική ταυτότητα που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να
αποτελεί παράδειγμα διατροφής σε παγκόσμιο επίπεδο.
Παρά τη μεγάλη αξία όμως της ελληνικής διατροφής
η παγκοσμιοποίηση και η ξενομανία έχουν οδηγήσει τον Έλληνα
του σήμερα στην υιοθέτηση μοντέλων διατροφής από το δυτικό
κόσμο, διαταράσσοντας ισορροπίες χιλιάδων ετών.
Αναλογιζόμενοι αυτές τις διαταραχές, αλλά και τις δυσμενείς
οικονομικές συγκυρίες που πλήττουν την αγροτική παραγωγή,
προχωρούμε στη διοργάνωση του 3ου Agro Quality Festival
στην «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων.
Στόχος μας η ανάδειξη των ελληνικών ποιοτικών και υψηλής
διατροφικής αξίας αγροτικών προϊόντων στον Έλληνα
καταναλωτή, αλλά και η ενδυνάμωση και ενθάρρυνση των
αγροτών στην παραγωγή υψηλής ποιοτικής στάθμης προϊόντων.
Αγαπητοί φίλοι παραγωγοί,
Σας καλούμε να συμμετέχετε σε μια συστράτευση ανάδειξης
της πλούσιας ελληνικής παραγωγής της υπαίθρου
κατευθύνοντας τον Έλληνα καταναλωτή προς τα αυθεντικά
προϊόντα της χώρας μας. Με τον τρόπο αυτό αντιστεκόμαστε
στις Κασσάνδρες και δίνουμε απάντηση στην κρίση που μαστίζει
τη χώρα μας.
Σας περιμένουμε όλους!

Γιάννης Σγουρός
Περιφερειάρχης Αττικής
Πρόεδρος Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας

Χαιρετίζουμε τη διοργάνωση του 3ου Agro Quality Festival Αγροτικά Προϊόντα Ποιότητας και στηρίζουμε το θεσμό καθώς
έχει πλέον καθιερωθεί ως μία επιτυχημένη προσπάθεια
προβολής των ελληνικών αγροτικών και παραδοσιακών
προϊόντων από τους ίδιους τους παραγωγούς.
Θεωρούμε ότι στη σημερινή δύσκολη συγκυρία που περνά η
χώρα μας η στήριξη της ελληνικής αγροτικής παραγωγής είναι
αναγκαία.
Η συστηματική ενημέρωση των καταναλωτών των αστικών
κέντρων μέσα από την απευθείας επαφή τους με τα
παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα της Ελληνικής Γης, που
ενσωματώνουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του τόπου και του
τρόπου παραγωγής τους, αλλά και του πολιτισμού και των
παραδόσεων των ανθρώπων που τα παράγουν, αποτελεί την
καλύτερη επιβράβευση των προσπαθειών και του μόχθου των
Ελλήνων παραγωγών. Ταυτόχρονα προωθεί μοναδικά την
διατροφική ταυτότητα της Χώρας που χτίστηκε με τα χρόνια και
αποτελεί παράδειγμα διατροφής σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η ΕΝ. ΠΕ. υποστηρίζει τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες
που προωθούν και αναδεικνύουν τα αγροτικά ποιοτικά προϊόντα
και παράλληλα σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα που
ευνοούν νέα μοντέλα ανάπτυξης, δράσεων και δικτυώσεων
επιχειρήσεων και αγροτών σε περιφερειακό επίπεδο.
Καλή Αντάμωση!

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ AGRO QUALITY FESTIVAL
Agro – Festival
Οργανωμένη παρουσίαση των ΠΟΠ & ΠΓΕ
προϊόντων της ελληνικής αγοράς

Agro – Green
Η πράσινη κουζίνα: μια νέα πραγματικότητα
στο τραπέζι μας

Agro – Gastronomy
Διαγωνισμός γαστρονομίας με τα προϊόντα
της υπαίθρου

Agro – Καινοτομία
Νέα μοντέλα ανάπτυξης βασισμένα στην
προστασία του περιβάλλοντος και στις νέες
αγροτικές καλλιέργειες

Agro – Business
Νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας
Agro – Meetings
Συζητήσεις για όλες τις εξελίξεις

Agro – Δίκτυα Επιχειρηματικότητας
Δράσεις και δικτυώσεις επιχειρήσεων και
αγροτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο

Agro – Tourism
Συνδυασμός της ψυχαγωγίας με την τοπική
ταυτότητα

Agro – Kids
Γνωριμία των μικρών μαθητών με τα προϊόντα
της ελληνικής υπαίθρου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού
διοργανώνει για 3η συνεχόμενη χρονιά μια οργανωμένη
παρουσίαση των πιστοποιημένων και παραδοσιακών
προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά σε μια
έκθεση
Το Agro Quality Festival – Αγροτικά Ποιοτικά Προϊόντα θα
πραγματοποιηθεί στην «Τεχνόπολις» στο Γκάζι, στον
κεντρικότερο και πολυσύχναστο χώρο της Αθήνας στις
15, 16 7& 17 Ιουνίου 2012.
Η επιτυχία των δύο προηγούμενων διοργανώσεων, με την
προσέλευση να ξεπερνά τους 35.000 επισκέπτες οδήγησε
στην αναβάθμιση της διοργάνωσης με στόχο:
• την ενημέρωση των καταναλωτών για τα πιστοποιημένα
προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά
• την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της
ασφάλειας του καταναλωτή
• την προτροπή των καταναλωτών στην αγορά ελληνικών
πιστοποιημένων προϊόντων, προωθώντας την καλλιέργεια
καταναλωτικής συνείδησης – Agroκουλτούρα
• την παρουσίαση των εταιριών πιστοποίησης και
γεωργικών συμβούλων και του ρόλου τους στην ελληνική
αγορά
• την ανάδειξη των προϋποθέσεων και των ελέγχων που
οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων ανώτερης ποιότητας
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΜΕΙΣ
• Τα καλάθια των Περιφερειών
• Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ
• Βιολογικά προϊόντα
• Παραδοσιακά - τοπικά προϊόντα
• Προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
• Αγροτουρισμός
• Πράσινη ανάπτυξη
• Εταιρίες πιστοποίησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
• Τοπικά Παραδοσιακά Προϊοντα
• Προϊόντα της ελιάς
• Κρασί
• Τυροκομικά προϊόντα
• Μελισσοκομικά προϊόντα
• Οπωροκηπευτικά
• Βότανα – αρωματικά φυτά
• Προϊόντα κρέατος
• Αλλαντικά
• Αποστάγματα
• Ζυμαρικά
• Ζαχαροπλαστική – Αρτοσκευάσματα
• Αλιεύματα
• Άλευρα, δημητριακά

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
• Γενικοί Εκθέτες που σχετίζονται με την
παραγωγή προϊόντων ποιότητας
• Συνεταιρισμοί
• Εταιρίες τυποποίησης αγροτικών προϊόντων
• Εταιρίες εμπορίας αγροτικών προϊόντων
• Εταιρίες πιστοποίησης και ποιοτικού ελέγχου
• Καταστήματα βιολογικών προϊόντων
• Γυναικείοι συνεταιρισμοί
• Δημόσιοι Οργανισμοί, Επιμελητήρια,
Περιφέρειες
• Δήμοι και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Θέματα
• Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ
• Γεωργία με ελληνική ταυτότητα
• Πιστοποιημένη ταυτότητα και ποιότητα
• Η ελληνική διατροφή και η παραγωγή τροφίμων
• Διατροφική ασφάλεια, ποιότητα και υγεία
• Τοπικό και περιφερειακό προϊόν. Διατροφικά
πρότυπα και διατροφικός πολιτισμός
• Τα καλάθια των προϊόντων της ελληνικής γης
• Εθνικά και περιφερειακά σήματα “brand name”
για την ελληνικότητα της γεωργίας
• Κρητικό σύμφωνο ποιότητας
• Σύνδεση έρευνας με τις τοπικές αγορές
• Οι έλεγχοι ποιότητας και πιστοποίησης
• Το νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης: υψηλή αξία,
ποιότητα και ταυτότητα προϊόντων
• Ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα. Προϋποθέσεις
παραγωγής και χρήσης του όρου «παραδοσιακό».

AΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
Το Αγροτικό Χωριό του Φεστιβάλ ανοίγει τις πύλες του για
τρεις ημέρες και θα δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να
γνωρίσουν τον τρόπο παραγωγής των ελληνικών προϊόντων
μέσα από εργαστήρια και δράσεις που αναπαριστούν την
παραγωγή στην ύπαιθρο.
Παραδοσιακό
Ελαιοτριβείο

Το ζύμωμα και το ψήσιμο
του ψωμιού

Το παλιό οινοποιείο

Παρασκευαστήριο
παστελιού

Μελισσοκομείο
και κυψέλες

Το εργαστήριο
του χαλβά

Το τυροκομείο
του χωριού

Τα κάρα
με τα φρούτα

Ο Ελληνικός
Νερόμυλος

Το ελληνικό
καραμελοποιείο

Εργαστήρι
παραδοσιακών ζυμαρικών

Η παρασκευή του
πράσινου σαπουνιού

Το μπακάλικο της
πλατείας

Παραδοσιακά παιχνίδια
στην πλατεία του χωριού
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ΚΑΤΟΨΗ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Εύκολη πρόσβαση με το ΜΕΤΡΟ
Ακριβώς στην είσοδο της «Τεχνόπολις» βρίσκεται ο σταθμός του ΜΕΤΡΟ «Κεραμεικός»,
κάνοντας την πρόσβαση στο χώρο άνετη, οικονομική και χωρίς ταλαιπωρία.

Στους εκθέτες παρέχονται:
Eλεύθερη ασύρματη πρόσβαση στο internet από το δίκτυο του Δήμου Αθηναίων,
εξοπλισμένο ιατρείο, γραφείο τεχνικής υποστήριξης, ΑΤΜ, Bar.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας
Παρασκευή 15/06

16:00 – 22:00

Σάββατο 16/06

10:00 – 22:00

Κυριακή 17/06

10:00 – 22:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΥΡΩΠΑIΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ιπποκράτους 2, 106 79 Αθήνα
Τηλ. 210.36.10.265 - 210.36.22.205 Fax. 210.36.10.276
E-mail: info@edpa.gr • www.edpa.gr
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