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Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο 
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Γενική Διευθύντρια Μπενακείου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου 

Η διάκριση του έργου BalkanROAD 
στον διαγωνισμό REGIOSTARS 2021 
αποτελεί σημαντική αναγνώριση των 
προσπαθειών και επιτευγμάτων της 
ομάδας υλοποίησης, όπως αυτά 
προέκυψαν μέσα από τη συνεργασία 
όλων των συμμετεχόντων φορέων και 
με μεγαλύτερες ή και μικρότερες 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις και 
παραγωγούς.  
Το έργο ανέπτυξε σημαντικά εργαλεία 
σε μια εποχή που απαιτούνται 
σημαντικές αλλαγές στον τρόπο 
λειτουργίας και εναρμόνισης του 
αγροτικού τομέα με την Ευρωπαϊκή 
πολιτική για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και την 
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των διαδικασιών 
πρωτογενούς παραγωγής. 
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Επιστημονική υπεύθυνη και 
συντονίστρια BalkanROAD 

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα 
αρχίσουν σύντομα να αναζητούν 
εργαλεία και υπηρεσίες που θα 
βοηθήσουν στην εναρμόνισή τους με 
την Ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα, 
αλλά και στην προσαρμογή τους στις 
απαιτήσεις των αγορών για 
φιλοπεριβαλλοντικά προϊόντα. Το 
BalkanROAD βοηθά στη μετάβαση και 
στην προσαρμογή των συστημάτων 
πρωτογενούς και δευτερογενούς 
παραγωγής στα νέα δεδομένα τώρα.  

REGIOSTARS 2021 : ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΥΠΝΗ 
ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ INTERREG BALKANROAD 

Αγροκτήματα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, αποβλήτων και νερού. Κατευθυντήριες οδηγίες και 
στρατηγικές αειφόρου διαχείρισης του Βαλκανικού  αγροτικού τομέα 

 

Το έργο BalkanROAD κέρδισε το βραβείο κοινού 
στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό REGIOSTARS 2021 

στην κατηγορία ΕΞΥΠΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 
Ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για το έργο BalkanROAD με τίτλο 
“Αγροκτήματα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, αποβλήτων και 
νερού-Κατευθυντήριες οδηγίες και στρατηγικές αειφόρου 
διαχείρισης του Βαλκανικού  αγροτικού τομέα” αποτελεί η 
βράβευσή του στην κατηγορία SMART EUROPE-ΕΞΥΠΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 
για τα βραβεία REGIOSTARS 2021 ως το αγαπημένο έργο του 
κοινού στην κατηγορία του. 
Τα βραβεία REGIOSTARS είναι ετήσιος διαγωνισμός που 
διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2008 και αποτελούν το 
ευρωπαϊκό σήμα αριστείας για έργα χρηματοδοτούμενα από την 
ΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και τα οποία αναδεικνύουν 
καινοτόμες και χωρίς αποκλεισμούς προσεγγίσεις στην 
περιφερειακή ανάπτυξη. Κάθε χρόνο εκατοντάδες έργα 
διαγωνίζονται σε πέντε κατηγορίες: Έξυπνη Ευρώπη, Πράσινη 
Ευρώπη, Δίκαιη Ευρώπη, Αστική Ευρώπη και στο θέμα του έτους. 
Το κοινό συμμετέχει ψηφίζοντας το αγαπημένο του έργο μεταξύ 
όλων των φιναλίστ για το βραβείο του κοινού. Ο φετινός 
διαγωνισμός REGIOSTARS έλαβε έναν πρωτοφανή αριθμό 214 
αιτήσεων, ενώ χιλιάδες άτομα ψήφισαν στην κατηγορία των 
βραβείων κοινού.  
Το έργο BalkanROD αρχικά επελέγη μεταξύ των 214 έργων ως ένα 
από τα πέντε έργα του τελικού διαγωνισμού στην κατηγορία του 
και στη συνέχεια, στον τελικό διαγωνισμό, στις 2 Δεκεμβρίου 2021, 
έλαβε το βραβείο κοινού στην κατηγορία ΕΞΥΠΝΗ ΕΥΡΩΠΗ. 
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• Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

Ινστιτούτο (συντονιστής, Ελλάδα) 
• Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-

ΙΤΕ (Ελλάδα) 
• Όμιλος Μεταλυκειακής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής 
(Ελλάδα) 

• Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(Κύπρος) 

• Association of Agri-Environmental 
Farmers (Βουλγαρία) 

• North Macedonian Organic 
Producers Federation (Δημοκρατία 
της Βόρειας Μακεδονίας) 

• Agricultural University of 
Tirana (Αλβανία) 

 
 

Ιστότοπος BalkanROAD 
https://balkanroad.eu  

Διαδικτυακή GIS εφαρμογή του 
BalkanROAD 

https://roadtool.balkanroad.eu  
  

 
 
 

Συνολικά 10 έργα βραβεύτηκαν από τις διάφορες κατηγορίες του 
διαγωνισμού. 

Η διαδικτυακή εφαρμογή BalkanROAD 

Το έργο ανέπτυξε μία ελεύθερα προσβάσιμη διαδικτυακή 
GIS  εφαρμογή για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα, 
νερού και αποβλήτων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων αλλά και 
μεμονωμένων παραγωγών, επιτρέποντας τη δημιουργία τοπικών 
αλυσίδων αξίας και την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά με 
την παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος, 
ανιχνεύσιμου και προσδιοριζόμενου σε όλα τα παραγωγικά 
στάδια.  

Έχοντας τους απαραίτητους οδηγούς και εργαλεία για αειφόρες 
και καινοτόμες πρακτικές για όλα τα στάδια παραγωγής (από την 
καλλιέργεια μέχρι την αγορά), οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι 
πλέον σε θέση να αναδιοργανώσουν το πλαίσιο λειτουργίας τους, 
αναπτύσσοντας στοχευμένες και μεθοδευμένες στρατηγικές. 
Έχουν πλέον στη διάθεση τους το απαραίτητο εργαλείο για να 
δημιουργήσουν τοπικές αλυσίδες αξίας και να αποδείξουν και να 
επικοινωνήσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων 
τους στις αγορές και απευθείας στους καταναλωτές.  
Μπορούν επίσης να πειραματιστούν με το εργαλείο ROAD και να 
αποφασίσουν τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική 
αλλαγών για τη σταδιακή βελτίωση των διαδικασιών τους (π.χ. 
αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων με βιοκαύσιμα, χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανακύκλωση, χρήση οργανικών 
υποπροϊόντων/αποβλήτων στο έδαφος για δέσμευση άνθρακα, 
κ.α.). 

 

 

 
 
 

#regiostars, #EUinmyRegion 
 


