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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2020 για τη διαμόρφωση Ερευνητικών και Τεχνολογικών 

προτεραιοτήτων στον τομέα πρωτογενούς Αγροτικής παραγωγής των 

Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας» 

Σας καλούμε σε συνάντηση Εργασίας για την διαμόρφωση των προτεραιοτήτων 

Έρευνας και Καινοτομίας αναφορικά με τον τομέα της πρωτογενούς Αγροτικής παραγωγής 

των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 

Αυγούστου 2013 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και ώρα 11:00 π.μ. αίθουσα μικρή 

σεμιναρίων στο ισόγειο του κτιρίου Βασιλέως Κωνσταντίνου 48,11635, Αθήνα. 

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκπόνησης του Εθνικού 

Στρατηγικού πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Π.Ε.Κ) της ΓΓΕΤ και της προετοιμασίας 

της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 με την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης στο 

επίκεντρο του σχεδιασμού. 

Στη συνάντηση εργασίας έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τον 

παραγωγικό χώρο που αντιπροσωπεύουν την αλυσίδα του συμπλέγματος του τομέα 

Αγροτικής παραγωγής, των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας, με κύρια κριτήρια την 

δυναμική των κλάδων και την καινοτομικότητα που παρουσιάζουν στην παραγωγική 

διαδικασία. 

Στο δίκτυο θα συμμετάσχουν επίσης, η ομάδα της εθνικής μας εκπροσώπησης στο 7° 

Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (Εθνικός εκπρόσωπος, Αναπληρωτής 

Εθνικός Εκπρόσωπος και εμπειρογνώμονας), εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης, εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), 

εκπρόσωποι Ερευνητικής κοινότητας (Ερευν. Κέντρων και ΑΕΙ) με δραστηριότητα στο τομέα 

της πρωτογενούς Αγροτικής Παραγωγής, των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας, 

εκπρόσωπος του ΣΕΒΤ και βασικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα. 

Αντικείμενο της συζήτησης, μεταξύ άλλων, θα είναι η ανάδειξη των ερευνητικών και 

τεχνολογικών προτεραιοτήτων και η δημιουργία σχεδίου δράσεων που αφορούν στον τομέα 

«πρωτογενούς Αγροτικής παραγωγής των Τροφίμων και της Αγροβιοτεχνολογίας» με κυρία 

προτεραιότητα την σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την ενίσχυση της 

καινοτομίας στις επιχειρήσεις του τομέα ώστε να καταστήσουμε την χώρα ανταγωνιστική 

στο παγκοσμιοποιημένο πλέον κοινωνικοοικονομικό σύστημα. 
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Επιθυμία μας είναι το δίκτυο αυτό να λάβει πρωτοβουλίες που θα δημιουργήσουν θεσμικές 

οντότητες σε τομείς όπου είναι κρίσιμοι και διαπιστώνονται κενά, αποφεύγοντας 

επικαλύψεις με ήδη υπάρχοντες θεσμούς οι οποίοι λειτουργούν και παρέχουν χρήσιμο έργο.  

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, θα μπορέσει να λειτουργήσει ως 

καταλύτης για τη δημιουργία μόνιμων συνεργασιών μεταξύ της Ερευνητικής, 

Πανεπιστημιακής και Επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της έρευνας, 

της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας μας.  

Για το καλύτερο συντονισμό της συνάντησης, σας παρακαλώ να ενημερώσετε τον Παναγιώτη 

Χατζηνικολάου στέλεχος της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της ΓΓΕΤ (email: 

hagin@gsrt.gr) εάν παρευρεθείτε εσείς ή κάποιος εκπρόσωπος σας 

Ημερησία διάταξη και κείμενα βάσης προς συζήτηση επισυνάπτονται. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας και παραμένουμε στη διάθεση σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε. 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 

Σχεδιασμού και Προγραμματισμού 

Ευαγγελία Σοφούλη 

 

 
ΠΑΝ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ 

Εσωτερική Διανομή : Γραφείο Γενικού Γραμματέα, ΠΡΟ 
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