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Τα νέα της
ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ
ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ!
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Με την ιδιότητά μου ως Πρόεδρος του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ σας
καλωσορίζω στο τρίτο ενημερωτικό μας δελτίο.
Σκοπός μας είναι μέσα να σας παρουσιάσουμε τις ενέργειες που έχουμε κάνει από τον Απρίλιο
(οπότε εκδόθηκε το προηγούμενο newsletter) μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της Πράξης που υλοποιεί
η ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ στον Δήμο Πύργου, αλλά και για τις ενέργειες που θα γίνουν μέχρι το τέλος
αυτής, τον Ιούνιο 2015.
Στις σελίδες που ακολουθούν θα ενημερωθείτε για τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης
που παρακολούθησαν οι 80 ωφελούμενοι μας, το θεματικό εργαστήριο αλλά και για την συμβουλευτική υποστήριξη που παρείχαν ειδικά στελέχη της Α.Σ. τόσο σε επίπεδο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης όσο επαγγελματικής είτε για να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση είτε για να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις τρίτων. Αυτή, εξάλλου, είναι και η επιδίωξή όλων εμάς εδώ στην ΛΕΤΡΙΝΩΝ
ΓΑΙΑ, να αποκατασταθούν επαγγελματικά οι ωφελούμενοι μας που στην πλειοψηφία τους είναι
άνεργοι.
Παράλληλα, δρομολογείται η ενεργοποίηση του δικτύου τύπου cluster μέσω του οποίου φιλοδοξούμε να υπάρξουν πολλαπλά οφέλη τόσο για τους συμμετέχοντες όσο για την τοπική κοινωνία.
Επίσης, προωθούμε τη δημιουργία ενός τοπικού συμφώνου ποιότητας αλλά και ενός «πακέτου»
αγροτικών και τοπικών παραδοσιακών προϊόντων αντιπροσωπευτικών της περιοχής μας στα
οποία σας προσκαλούμε να συμμετέχετε. Επίσης, πρόκειται άμεσα να υλοποιηθεί ένα ακόμα θεματικό εργαστήριο που θα φέρει σε επαφή τους ωφελούμενούς με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας καθώς και καλές πρακτικές απ’ όλη την Ελλάδα.
Τέλος, την Άνοιξη 2015 θα διοργανώσουμε Φεστιβάλ τοπικών παραδοσιακών προϊόντων με το
οποίο θέλουμε να παρουσιάσουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
Τέλος, θα ήθελα να σας εκφράσω τις θερμότερες ευχές μας για ένα ευτυχισμένο & παραγωγικό
2015!
Ζωή Καρυδά,
Πρόεδρος ΔΣ - Α. Σ. ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ

Πηγές φωτογραφιών (από πάνω προς τα
κάτω):
biokipos.blogspot.com
www.entrepreneurhandbook.co.uk
www.theexeterdaily.co.uk
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΝΕΑ–

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ συστάθηκε τον Σεπτέμβριο 2013 για την υλοποίηση
του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τίτλο
«Ολοκληρωμένη Δράση Καταπολέμησης της Ανεργίας και Προώθησης της Επιχειρηματικότητας»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με στόχο την υλοποίηση
δράσεων για την προώθηση της παραγωγής αγροτικών και τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και
την καταπολέμηση της ανεργίας.

ΑΡΘΡΑ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της Πράξης που υλοποιεί η Α.Σ. ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ
ήταν η κατάρτιση των 80 ωφελούμενων
που επελέγησαν να συμμετέχουν είτε στην
παραγωγή και τυποποίηση αγροτικών
προϊόντων είτε στην παραγωγή και προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.
Υλοποιήθηκαν δύο τμήματα σε έκαστο
θεματικό αντικείμενο (σύνολο 4) των 20
ατόμων.
Οι ωφελούμενοι είχαν την ευκαιρία και
στα δύο θεματικά αντικείμενα να μάθουν
βασικές αρχές λειτουργίας μικρών μονάδων παραγωγής, τυποποίησης και προώ-

θησης προϊόντων, βασικές αρχές marketing, τεχνικές παραγωγής, συγκομιδής και
τυποποίησης προϊόντων, τρόπους βελτίωσης & διασφάλισης της ποιότητας των
προϊόντων, τρόπους συντήρησης, διατήρησης και μεταφοράς νωπών και επεξεργασμένων προϊόντων, αρχές και τεχνικές
σήμανσης προϊόντων κ.α.
Τέλος, με την υλοποίηση της πρακτικής
άσκησης σε μεγάλες και γνωστές επιχειρήσεις του Δήμου Πύργου, οι ωφελούμενοι είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν
στην πράξη τις γνώσεις που έλαβαν καθώς
και να πάρουν πρακτικές συμβουλές.

Υπεύθυνος εταίρος υλοποίησης των Δράσεων Κατάρτισης και Επιμόρφωσης ήταν η
Ολυμπιακή Εκπαιδευτική (www.olympiakokek.gr)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Οι ωφελούμενοι παρακολούθησαν έναν από τους τρεις κύκλους επιμόρφωσης που υλοποιήθηκαν, ανάλογα με τον
εργασιακό προσανατολισμό τους.
Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι που ενδιαφέρονται για δημιουργία ή επέκταση επιχείρησης παρακολούθησαν την επιμόρφωση σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
Στόχος του συγκεκριμένου κύκλου επιμόρφωσης ήταν η απόκτηση γνώσεων, τεχνικών και δεξιοτήτων που απαιτούνται για
το σύγχρονο επιχειρείν. Οι ωφελούμενοι είχαν τη δυνατότητα
να ενημερωθούν για θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, εξαγωγικών επιχειρηματικών πολιτικών και πρακτικών. Επίσης, ενημερώθηκαν
για τη διαδικασία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων καθώς
και τη χρήση νέων τεχνολογιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου στην σύγχρονη επιχείρηση.
Οι ωφελούμενοι που ενδιαφέρονται για εύρεση εργασίας σε
υφιστάμενες επιχειρήσεις παρακολούθησαν σεμινάρια ειδικής θεματολογίας. Σκοπός της συγκεκριμένης επιμόρφωσης
ήταν η διαπραγμάτευση θεμάτων που αφορούν σε συγκεκριμένα ζητήματα λειτουργιών, νέων τεχνολογιών και προοπτικές
βιωσιμότητας των παραγωγικών μονάδων όπου θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι. Ενημέρωση έγινε ακόμα σε θέματα σχετικά με την οργάνωση και ανάπτυξη μικρών μονάδων καθώς
και τα συστήματα ποιότητας στην αγροτική παραγωγή όπως
επίσης για την πράσινη τεχνολογία στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Επίσης, έμφαση δόθηκε στην επικοινωνία με πελάτες και
προμηθευτές καθώς και στη διαχείριση κρίσεων.
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Τον τρίτο κύκλο επιμόρφωσης με θέμα την κοινωνική οικο-

νομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα, παρακολούθησαν οι ωφελούμενοι που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) και να
ασχοληθούν ενεργά με αυτή τη νέα μορφή επιχειρηματικότητας που έχει στόχο το συλλογικό κοινωνικό όφελος. Οι ωφελούμενοι είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώση για τα
μοντέλα και το νομικό πλαίσιο των κοινωνικών επιχειρήσεων,
βασικές γνώσεις για θέματα οργάνωσης, διοίκησης και marketing κοινωνικών επιχειρήσεων ενώ κάλυψαν απορίες σχετικά με την πιστοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο λειτουργίας μίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.
Κάθε κύκλος είχε διάρκεια 15 ωρών.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Η Α.Σ. ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ έχει
σχεδιάσει και υλοποιεί ένα πλέγμα
δράσεων με σκοπό την επαφή και
δικτύωση των ωφελουμένων με
ειδικούς και επαγγελματίες της
παραγωγής, τυποποίησης και
προώθησης αγροτικών και τοπικών παραδοσιακών προϊόντων .

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη στο Κτήμα Καψή.

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014, η Ένωση
Νέων Αγροτών «ΗΛΕΙΑΚΗ ΓΗ», εταίρος της Α.Σ. ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ, διοργάνωσε το πρώτο θεματικό εργαστήριο με θέμα
"Συμπαραγωγή ψαριών και λαχανικών"
στο "Κτήμα Καψή" (συνοικία Παπακασελά, Αμαλιάδα). Ο σκοπός του εργαστηρίου
ήταν να έρθουν σε επαφή οι ωφελούμενοι
της Πράξης με την ενυδρειοπονία, μια
πρωτοποριακή, βιώσιμη και συμβιωτική
μέθοδος παραγωγής οργανικών τροφίμων
η οποία συνδυάζει την Υδατοκαλλιέργεια
με την Υδροπονία.
Στο Κτήμα Καψή εξάλλου λειτουργεί το
πρώτο σύστημα συμπαραγωγής ψαριών
γλυκού νερού και λαχανικών στην Ελλάδα.
Το σύστημα αυτό αναπτύσσεται πειραματικά τα τελευταία 5 χρόνια με στόχο την
δημιουργία μιας πρότυπης μονάδας κατά
τα πρότυπα μονάδων σε Αμερική, Αυστραλία και Ισραήλ. Στην Ε.Ε. υπάρχουν μερικές τέτοιες μονάδες στην Ολλανδία και
Γερμανία.
Ουσιαστικά, πρόκειται για μια μονάδα
υδατοκαλλιέργειας όπου το νερό της μονάδας περνάει μέσα από ένα θερμοκήπιο και
με την χρήση της υδροπονίας τα φυτά
"φιλτράρουν" το νερό με τις ρίζες τους από
την οργανική ύλη που παράγεται από τα
απόβλητα των ψαριών. Εν συνεχεία το
νερό επιστρέφει στα ψάρια σε πολύ καθαρότερη μορφή. Το σύστημα αυτό κατανα-

λώνει ελάχιστους υδάτινους πόρους αλλά
και ενέργεια ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ
φιλικότερο στο περιβάλλον από τις παραδοσιακές μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Με
χρήση φωτοβολταϊκών αλλά και ηλιακών
συλλεκτών μπορεί σχεδόν να εκμηδενισθεί
το ενεργειακό κόστος του συστήματος με
αποτέλεσμα να έχουμε βιωσιμότητα στο
επιχειρηματικό μοντέλο. Τα αρνητικά ενός
τέτοιου συστήματος είναι το υψηλό κόστος
κατασκευής αλλά και η δυσκολία της αδειοδότησης για δύο κυρίους λόγους: α) γιατί
δεν υπάρχει ακόμα ένα νομικό πλαίσιο για
συστήματα τέτοιου τύπου και β) οι υδατοκαλλιέργειες γενικά έχουν μια πολυπλοκότητα στην αδειοδότηση των έργων.
Η διοργάνωση του θεματικού εργαστηρίου
αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία για τους
συμμετέχοντες, δεδομένου ότι είχαν τη
δυνατότητα να δουν από κοντά μια πρωτότυπη και καινοτόμα μέθοδο παραγωγής,
να λύσουν απορίες τους και να συζητήσουν
τους προβληματισμούς τους. Επίσης η
γενικότερη φιλοσοφία της εγκατάστασης,
αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους συμμετέχοντες για μελλοντικές εναλλακτικές
και φιλικές προς το περιβάλλον και τον
άνθρωπο επενδύσεις στην αγροτική παραγωγή.

Συγκεκριμένα, έχει δημιουργήσει
τοπικό δίκτυο όπου συμμετέχουν
παραγωγοί και φορείς από τον
Νομό Ηλείας.
Επίσης, έχει κάνει την αρχή στην
δημιουργία ενός δικτύου τύπου
cluster με τη συμμετοχή επιχειρήσεων που υποστηρίζουν τόσο
την παραγωγική διαδικασία όσο
την προώθηση των προϊόντων
στην αγορά.

ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ Α.Σ. ‘ΛΕΤΡΙΝΩΝ
ΓΑΙΑ’ !

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα δίκτυα της Α.Σ. ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ μπορείτε να απευθύνεστε στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ , ενώ πληροφορίες σχετικά με το cluster υπάρχουν στο newsletter No2 στην ιστοσελίδα
www.letrinongea.gr

Περισσότερες πληροφορίες:
Καψής Παναγιώτης -pckapsis@gmail.com
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Υλοποιήθηκαν ατομικές και
ομαδικές συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ωφελουμένων από έμπειρα στελέχη της
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ. Σκοπός ήταν να λάβουν
απαραίτητη γνώση οι ωφελούμενοι ούτως ώστε να είναι σε
θέση να μπορούν να αντιμετωπίσουν και να ανταπεξέλθουν
στις δυσκολίες που εμφανίζονται είτε σε προσωπικό επίπεδο
είτε σε επαγγελματικό. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε αυτούς
που ψάχνουν εργασία, εμψυχώνοντάς τους κατάλληλα αλλά και
παρουσιάζοντάς τους τεχνικές
αναζήτησης εργασίας και δημιουργίας βιογραφικού σημειώματος.
Επιπλέον, οικονομοτεχνικοί
σύμβουλοι της Α.Χ. ΜΟΥΤΣΟΣ
Ε.Ε., συναντήθηκαν με ωφελούμενους που ενδιαφέρονταν να
ανοίξουν δική τους επιχείρηση,
αξιολόγησαν την επιχειρηματική
ιδέα, πρόσφεραν συμβουλές,
κατάρτισαν business plans, ενώ
υπέβαλαν εκ μέρους των ενδιαφερόμενων αιτήσεις υπαγωγής
σε επενδυτικά προγράμματα με
100% ποσοστό επιτυχίας!
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 21Ο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα διαφορετικό Συνέδριο είχαν οι ωφελούμενοι της
ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ. Το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών διοργανώθηκε από την
Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, το Κέντρο
Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Ειδική Γραμματεία
Κοινοτικών Πόρων υπό την αιγίδα του
ΥΠ.Α.Α.&Τ, στον χώρο του "The Ranch", στο
Σοφικό Κορινθίας, στις 7-9 Σεπτεμβρίου
2014
Με τίτλο "Οργώνουμε-Οργανώνουμε" και
θέμα την αγροτική επιχειρηματικότητα, το
συνέδριο απευθυνόταν σε νέους και επαγγελματίες αγρότες, γεωπόνους, οικονομολόγους,
στελέχη επιχειρήσεων και σε όσους σχετίζονται με το αγροτικό επιχειρείν. Το πρόγραμμα
του συνεδρίου περιλάμβανε παρουσιάσεις για
νέες επενδύσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα, διαδραστικά σεμινάρια και ειδικά εργαστήρια γνώσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων που παρέχουν τον ιδανικό
συνδυασμό γνώσεων και πρακτικής εξάσκησης.

Με βάση το πρόγραμμα του συνεδρίου καθώς
και τον τρόπος διεξαγωγής του που ήταν βασισμένος στη συνεργασία, την καινοτομία, τη
συνέπεια, την αποτελεσματικότητα και την
ανάπτυξη πρωτοβουλιών, κρίθηκε ότι η συμμετοχή τον ωφελουμένων θα αποτελούσε μια
ενδιαφέρουσα και πολύτιμη εμπειρία για αυτούς.
Στo πλαίσιο του συνεδρίου, οι ωφελούμενοι
είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν
εκπαιδευτικά εργαστήρια σχετικά με την αγροτική επιχειρηματικότητα, να αναπτύξουν
μέσα από βιωματικά σεμινάρια τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες, να ενημερωθούν
για τα φλέγοντα θέματα της φορολογίας, των
εξαγωγών και των αναπτυξιακών προγραμμάτων και να συνεργαστούν με ανθρώπους με
κοινά ενδιαφέροντα και προβληματισμούς.
Περισσότερες πληροφορίες & φωτογραφίες
στο site μας www.letrinongea.gr
Οι ωφελούμενοι συμμετείχαν στις δραστηριότητες της 8ης Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία
του εταίρου «ΗΛΕΙΑΚΗ ΓΗ»

ΧΡΗΣΙΜΑ ΝΕΑ - ΑΡΘΡΑ
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Προδημοσιεύτηκε Πρόγραμμα για
νέους και νέες ανέργους που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από
01/01/2014 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος (αναμένεται
άμεσα) και θέλουν να δραστηριοποιηθούν
στους εξής κλάδους: Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τουρισμός, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές, Πολιτιστική - Δημιουργική Βιομηχανία. .
O προϋπολογισμός του έργου είναι 2540.000,00 € με 100% επιδότηση και
καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών
δαπανών των υπό σύσταση επιχειρήσεων, όπως και για την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου (ενοίκια, λογαριασμοί

ΔΕΚΟ, δαπάνες λογιστή, προμήθεια πρώτων υλών, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου κ.λπ.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συστήσουν και να λειτουργήσουν σχεδόν όλες
τις μορφές επιχείρησης (Ε.Π.Ε., Ο.Ε.,
Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, ατομική ακόμα και Κοιν.Σ.Επ)
εκτός από Α.Ε.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι
24 μήνες από την ημερομηνίας απόφασης της ένταξης του έργου.
Οι λεπτομέρειες, η διαδικασία καθώς και
οι προϋποθέσεις θα γίνουν γνωστά όταν
δημοσιευθεί επίσημα το πρόγραμμα.
Δείτε την επίσημη ανακοίνωση εδώ.

ΤΟ 2015 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
Η 68η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε το 2015 Διεθνές Έτος Εδαφών
( IYS) ( A / RES / 68/ 232) .

ποιότητας για καλλιέργεια αναμένεται να
εξαντληθεί μέσα στα επόμενα 60 χρόνια.
Εάν δεν εφαρμοστούν νέα μέτρα, η συνολική έκταση καλλιεργήσιμης και παραγωγικής γης το 2050 θα είναι τρεις φορές
μικρότερη από τα επίπεδα του 1960, σύμφωνα με εκτιμήσεις του FAO που λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις τάσεις αύξησης του
πληθυσμού

Το έδαφος αποτελεί τη βάση της ζωής και
περίπου το 95% των τροφίμων μας
προέρχεται από το έδαφος. Απαιτούνται
έως και 1.000 χρόνια για να δημιουργηθούν 3 εκατοστά ποιοτικού εδάφους.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τροφίμων & Γεωργίας (FAO) το ένα τρίτο του εδάφους του πλανήτη έχει ήδη
υποβαθμιστεί εξαιτίας των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (γεωργία με χρήση
μεγάλου αριθμού χημικών, φαινόμενο του
θερμοκηπίου, ερημοποίηση & αποψίλωση
που προκαλεί διάβρωση του εδάφους).
Αν συνεχιστεί ο ρυθμός αυτός υποβάθμισης τότε το κατάλληλο έδαφος υψηλής

και της διάβρωσης του

εδάφους.
Σύμφωνα με στοιχεία από περιβαλλοντικές οργανώσεις αναφέρουν πως
κάθε λεπτό χάνονται εκτάσεις ισοδύναμες με τριάντα γήπεδα ποδοσφαίρου, κυρίως εξαιτίας της εντατικής καλλιέργειας.
Πληροφορίες :
http://www.fao.org/

Κάθε λεπτό χάνονται
εκτάσεις ισοδύναμες
με τριάντα γήπεδα
ποδοσφαίρου
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ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
IPM innovation in Europe—
14-16/01/2015, Poznan Πολωνία
Διεθνές συνέδριο για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία
στην Ευρώπη. Πληροφορίες:
www.ior.poznan.pl
Green
Week
2015—1625/01/2015, Βερολίνο Γερμανία
Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και
Αγροτικών Προϊόντων «Green
Week».
Πληροφορίες:
www.gruenewoche.de

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ 103 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε εφαρμογή
του νόμου 4262/2014.

Πηγή φωτό: http://esxoleio.weebly.com/
uploads/2/1/5/5/21550686/7792821_orig

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση και
μείωση του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας των
επιχειρήσεων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της οικονομίας, την άρση εμποδίων για το επιχειρείν
και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Με το
νέο καθεστώς, οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στην
κατηγορία χαμηλού ρίσκου δεν θα απαιτείται πλέον

να εφοδιάζονται με άδεια λειτουργίας παρά μόνο με μία υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια
Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας. Η απόφαση αφορά στο 25% του συνόλου
των οικονομικών δραστηριοτήτων, που εκτιμάται ότι παράγουν το 14,3 % του ΑΕΠ της
χώρας.

BioVak
2015—2122/01/2015, Ουτρέχτη Ολλανδία

Ο χρόνος που απαιτείται για την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης περιορίζεται έτσι
δραστικά, κατά τουλάχιστον 2-3 μήνες, ενώ καταργείται παράβολο ύψους 60 έως 1500
ευρώ, ανάλογα με τη δραστηριότητα.

Διεθνής Έκθεση BioVak 2015.
Θα αφορά το σύνολο των βιολογικών προϊόντων. Πληροφορίες:
www.biovak.nl

Πηγή: www.diorismos.gr

4ο Ελληνορωσικό εξαγωγικό
συμπόσιο—30-31/01/2015
Πλατφόρμα συνάντησης για τις
εξωστρεφείς επιχειρήσεις της
ελληνικής
οικονομίας
(παράλληλα
με την Έκθεση
τροφίμων
και
ποτών
«ΕΞΠΟΤΡΟΦ-2015») Πληροφορίες: Ελληνορωσικό Εμπορικό
Επιμελητήριο
Πανελλήνιο Συνέδριο για το
Κρέας & τα Προϊόντα του—
27/2-1/3/2015,Θεσσαλονίκη
Συνέδριο για την ανάδειξη σύγχρονων μέτρων «από τον στάβλο στο πιάτο» για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την
ποιότητα, κ.α. Πληροφορίες:
www.synedriokreatos.gr
Διεθνής Έκθεση Οίνου και
Αποσταγμάτων «Oenotelia»
—14-16/3/2015
Η έκθεση θα διεξαχθεί παράλληλα με τη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «Food Expo
Greece». Πληροφορίες:
www.oenotelia.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ: ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ
Μια καρδιά επελέγη ως το «Ελληνικό Σήμα» το οποίο θα «συνοδεύει» τα ελληνικά
προϊόντα στις διεθνείς αγορές, αποτελώντας σαφή πιστοποίηση της προέλευσής
τους.
Ο σχεδιασμός του σήματος για την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων ανατέθηκε στην ελληνική εταιρεία brandingMILK
μετά από κλήρωση που πραγματοποίησε η
Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) ανάμεσα στις εταιρίες του τομέα Branding & Design που προσφέρθηκαν να αναλάβουν το έργο, άνευ
αμοιβής.

Όπως δήλωσαν στο Capital.gr εκπρόσωποι
της εταιρείας MILK «η μεγαλύτερη πρόκληση [...] ήταν το σήμα να είναι άρτιο και
να ανταποκρίνεται στο σκοπό του. Δηλαδή
να εξυπηρετεί την πιστοποίηση και τη διάκριση της προέλευσης των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και να πληροί τις
τεχνικές προδιαγραφές και άλλες προϋποθέσεις, ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά
στο μεγάλο εύρος των πιθανών εφαρμογών
του». Για το λόγο αυτό εξάλλου, «ο απλός
και παράλληλα έντονος σχεδιασμός [που
επελέγη], η συμμετρία και η χρωματική
ισορροπία του άσπρου και του γαλάζιου
εξασφαλίζει πάρα πολλές δυνατότητες
αξιοποίησης του σήματος σε διάφορα μεγέθη, σε ποικίλες μορφές εκτυπώσεων, [...] με
τρόπο που σε όλες ανεξαιρέτως τις εφαρμογές να αναδεικνύεται, χωρίς τη παραμικρή
απώλεια, η εκφραστική δύναμη του σήματος».

Η δημιουργία του σήματος εκκρεμούσε από
το 2012, καθώς η υλοποίηση του
Ν.4072/2012 έμενε στις προθέσεις. Η διαδικασία για την έγκριση πιστοποίησης
προέλευσης στα ελληνικά προϊόντα ξεκίνησε τον Μάιο του 2010. Η έγκριση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δόθηκε τελικά μετά
από ένα χρόνο, ενώ η απόφαση υπογράφηκε το 2012. Το Μάρτιο του 2013 προκηρύχτηκε διαγωνισμός για το σχεδιασμό, ενώ
μετά από ενάμιση χρόνο έγινε η επιλογή
του σήματος και η έκδοση της σχετικής
Πηγή: www.capital.gr
υπουργικής απόφασης.

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ!
Την Άνοιξη 2015 η Α.Σ. ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ θα διοργανώσει Φεστιβάλ τοπικών παραδοσιακών προϊόντων στην πόλη του
Πύργου με στόχο όχι μόνο την
προβολή των ωφελούμενωνπαραγωγών αλλά και τη γενικότερη παρουσίαση και προβολή των
τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής
μας .
Στο φεστιβάλ μπορούν να συμμετέχουν όσοι ασχολούνται με την
παραγωγή, τυποποίηση & προώθηση τοπικών παραδοσιακών
(εδώδιμων) προϊόντων, αλλά και
με τη λαογραφική παράδοση της
Ηλείας.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙA:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
Α.Χ. ΜΟΥΤΣΟΣ ΕΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ «ΗΛΕΙΑΚΗ ΓΗ»
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ COMPUTERS & TELECOMMUNICATIONS
ΠΟΛΥΝΟΗ ΑΜΚΕ

Περισσότερες πληροφορίες και
αιτήσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 26210-40200/229 και το email: olykek@olympiakokek.gr

Αναπτυξιακή Σύμπραξη
ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ
Ρήγα Φεραίου 113 (κτίριο forum),
ΤΚ 27100, Πύργος Ηλείας
Τηλ: 26210-40200
Fax: 26210-40210
E-mail: olykek@olympiakokek.gr
www.letrinongea.gr

Η Α.Σ. ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ
ΚΑΛΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΑ !

