
#

Newsletter -4-

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

1

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Με την παρουσία Μελών και στελεχών της Ελληνικής
Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛ.Ο.Π.Υ.),
αντιπροσώπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Mελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στελεχών της
Περιφερειακής Aαυτοδιοίκησης, Υπηρεσιακών παραγόντων
του ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΝ και των ΜΜΕ, πραγματοποιήθηκε στο
Divani Caravel η ετήσια εκδήλωση για την κοπή πίτας της
ΕΛ.Ο.Π.Υ. Προηγουμένως, πραγματοποιήθηκε η Γενική
Συνέλευση της ΕΛ.Ο.Π.Υ.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ, κύριος
Απόστολος Τουραλιάς.

Ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους
στην εκδήλωση και με την ευκαιρία έκανε ένα σύντομο
απολογισμό δράσης της ΕΛ.Ο.Π.Υ και το σχεδιασμό για το
2019.
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• Στα 2,5 χρόνια λειτουργίας της ΕΛ.Ο.Π.Υ., η Οργάνωση
Παραγωγών αναγνωρίστηκε και πέτυχε την έγκριση του
Σχεδίου Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ) για τη διετία 2018-
2019.

• Ολοκλήρωσε το σύνολο των ερευνών στις κύριες αγορές
μέχρι επίπεδο καταναλωτή και με βάση τα ευρήματα
διαμόρφωσε το Brand Strategy του Fish from Greece -
Ελληνικό Ψάρι.

• Εντός του Α΄ εξαμήνου 2019 θα ολοκληρωθεί Ιδιωτικό
Πρότυπο Πιστοποίησης, ώστε να αποκτήσει υπεραξία και να
διασφαλιστεί η αναγνωρισιμότητα και η αποδοχή του brand
από τις διεθνείς αγορές, στο πλαίσιο της βιώσιμης
ανάπτυξης σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό
περιβαλλοντικό δίκαιο.

• Εγκρίθηκε o οικονομικός προϋπολογισμός του 2019, ο
οποίος θα υπερβεί το €1,5εκ. Η συνολική επένδυση θα
φτάσει στο τέλος του 2019 τα €2,5εκ, αποκλειστικά από
ιδίους πόρους.

• Αποφασίστηκε η διεύρυνση της ΕΛ.Ο.Π.Υ. και καθορίστηκε η
διαδικασία που θα διασφαλίζει την ισχυροποίηση της
Οργάνωσης και θα προάγει τη συνεργασία των Μελών για
την επίτευξη των κοινών στόχων.

Τα 21 Μέλη της ΕΛ.Ο.Π.Υ. κατέστησαν σαφές ότι παραμένουν
προσηλωμένα στους στρατηγικούς στόχους της Οργάνωσης.



#

Newsletter - 4-

ΜΑΡΤΙΟΣ  2019

3

Το 2016 η Οργάνωση Παραγωγών ήταν ένα 
όραμα. Σήμερα είναι ένα αδιαμφισβήτητο 

γεγονός. 
Η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη της ελληνικής 

ιχθυοκαλλιέργειας είναι εθνική υπόθεση.
Το ελληνικό ψάρι πρέπει να γίνει εθνικό προϊόν. 

Στα πλαίσια προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, η ΕΛΟΠΥ προσέφερε το αντίτιμο του
φλουριού στην Ελληνική ΜΚΟ κατά της κακοποίησης
του παιδιού, ‘ΕΛΙΖΑ’.
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ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ FOOD EXPO (16-18 MAΡTIOY) &
SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA (17-19 ΜΑΡΤΙΟΥ)

Με άξονα την εξωστρέφεια και τον διεθνή προσανατολισμό, η

Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ),

σταθερά προσηλωμένη στο στόχο της για την ενίσχυση της

ηγετικής θέσης της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, παρουσίασε τα

προϊόντα που παράγουν τα 21 Μέλη της με την ταυτότητα

Ελληνικό Ψάρι – Fish From Greece στις κορυφαίες κλαδικές

εκθέσεις FOOD EXPO στην Αθήνα και SEAFOOD EXPO NORTH

AMERICA στη Βοστών

Στη FOOD EXPO η ΕΛΟΠΥ, με στόχο να ενισχύσει την εταιρική

εικόνα, την αναγνωρισιμότητα και την κοινωνική αποδοχή των

προϊόντων με την ταυτότητα Ελληνικό Ψάρι, προσέφερε στους

επισκέπτες της μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία με πρωτότυπες

δημιουργίες γνωστών σεφ. Το περίπτερο τίμησαν με την

παρουσία τους ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

κύριος Σταύρος Αραχωβίτης και η Υφυπουργός κυρία Ολυμπία

Τελιγιορίδου, όπως και ο Διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας

του ΣΥΡΙΖΑ κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, ο Βουλευτής Αττικής

κύριος Πάνος Σκουρολιάκος, ο υποψήφιος Βουλευτής Βόρειου

Τομέα Αθηνών του ΚΙΝΑΛ κύριος Παναγιώτης Βλάχος και πλήθος

επισκεπτών.
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Για το συντονισμό, την διοργάνωση και την εξαιρετική
λειτουργία του περιπτέρου συνεργάστηκαν στενά τα στελέχη
της Επιτροπής Marketing και της Τεχνικής Επιτροπής που με την
ενθουσιώδη συμμετοχή τους αποδεικνύουν έμπρακτα την
αφοσίωση και τη δέσμευση τους στην πραγμάτωση των στόχων
της ΕΛΟΠΥ.
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Την ίδια περίοδο, η ΕΛΟΠΥ ανέδειξε την ελληνική ταυτότητα των
προϊόντων της με συλλογικό περίπτερο στη SEAFOOD EXPO
NORTH AMERICA, την κορυφαία εμπορική εκδήλωση του
κλάδου των θαλασσινών κάθε κατηγορίας, που
πραγματοποιείται στη Βοστώνη. Με δυνατό branding,
εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υλικό, γευσιγνωσία, εικόνες της
ελληνικής θάλασσας όπου μεγαλώνει το Ελληνικό Ψάρι, το
περίπτερο επισκέφθηκαν πελάτες και επισκέπτες από όλον τον
κόσμο.

Η παρουσία στις δύο 
εκθέσεις και στη
SEAFOOD EXPO 

GLOBAL
στις Βρυξέλλες       

(7-9 Μάιου)
αποτελεί μέρος του 

ολοκληρωμένου 
προγράμματος 

προώθησης που έχει 
εκπονήσει η ΕΛΟΠΥ, 
ώστε σταθερά και 
συντονισμένα να 

προβάλλει τα 
προϊόντα

Ελληνικό Ψάρι 
Fish from Greece.


