
«Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, είναι ο μεγαλύτερος κλάδος της βιομηχανίας στην 

Ελλάδα και αντιπροσωπεύει το 25,1 % της παραγωγής, σύμφωνα με τα στατιστικά 

δεδομένα του 2014, διατηρώντας τις καλές επιδόσεις του, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παρατεταμένης κρίσης των τελευταίων 7 χρόνων. 

Οι εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου, επίσης μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε, αλλά και 

να αναζητούμε νέους τρόπους διασφάλισης της ποιότητας και της πρωτοτυπίας των 

προϊόντων που παράγουμε.  

Η συνεργασία της Βιομηχανίας με την Επιστημονική Κοινότητα, ιδιαίτερα στον κλάδο 

των τροφίμων και των ποτών, έχει αποδείξει διαχρονικά ότι παράγει εξαιρετικά 

αποτελέσματα, τα οποία δημιουργούν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, και είναι 

άμεσα αποδεκτά από το καταναλωτικό κοινό, εντός και εκτός συνόρων.  

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, είναι ένας 

διαπεριφερειακός Σύνδεσμος, ο οποίος έχει ως μέλη του πολλές και δυναμικές 

επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. 

 Επίσης, στην περιοχή ευθύνης του Συνδέσμου, δραστηριοποιείται, ένα πλούσιο δυναμικό 

Ερευνητικών Υποδομών, το οποίο εδράζεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο ΤΕΙ 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, αλλά και στο Ινστιτούτο Έρευνας και Καινοτομίας 

Θεσσαλίας 

Ο Σύνδεσμος μας, δεδομένης και της συμμετοχής του  στο Δίκτυο Enterprise Europe 

Network-Hellas, έχει αναλάβει επανειλημμένως δράσεις συνεργασίας της βιομηχανίας 

και της ακαδημαϊκής κοινότητας, προσπαθώντας να διευκολύνει τη μεταφορά 

τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις μέλη του, αλλά και αντίστροφα, διασφαλίζοντας ότι οι 

ερευνητικοί φορείς εστιάζουν σε θέματα ενδιαφέροντος της βιομηχανίας. 

Μεταξύ των δράσεων αυτών, ενδεικτικά αναφέρω : 

 Την ενημέρωση της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, για τα 

ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα 

 Τη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα της περιοχής, προκειμένου να 

συνδράμει ενεργά στην προσπάθεια συμμετοχής της σε ευρωπαϊκά ερευνητικά 

προγράμματα και στην εξεύρεση διεθνών συνεργατών 

 Στη  συμμετοχή σε εκδηλώσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες που έχουν ως 

στόχο να φέρουν σε επαφή τους ενδιαφερόμενους και από τους δύο τομείς, εντός 

και εκτός συνόρων, διευκολύνοντας τη συνεργασία τους. 

 

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η σημερινή εκδήλωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,  δεδομένου 

ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν με τους εκπροσώπους της 

ακαδημαϊκής κοινότητας, να συζητήσουν τα ενδιαφέροντά τους και να αναζητήσουν 

κοινούς επιτυχημένους προορισμούς. 



Πραγματοποιείται άλλωστε,  σε μια ευτυχή συγκυρία της αναμονής της προκήρυξης του 

προγράμματος “Ερευνώ, Καινοτομώ, Επιχειρώ”, το οποίο έχει ως αντικείμενο να 

χρηματοδοτήσει παρόμοιες προσπάθειες.» 

 


