
 

Αναφορά δραστηριοτήτων & επιτευγμάτων ΤΕΣ Αγροτεχνολογίας & Διατροφής 

για το 2021 
 

 

Το ΤΕΣ Αγροτεχνολογίας & Διατροφής για το 2021 ξεκίνησε τις εργασίες του τον 

Φεβρουάριο 2021, και έκτοτε πραγματοποίησε τρείς συνεδριάσεις, τα πρακτικά των 

οποίων σας έχουν αποσταλεί. Με δεδομένη την ολοκλήρωση του προηγούμενου 

ΕΣΠΑ, και τον σχεδιασμό για τις νέες Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές έρευνας 

και καινοτομίας για την επόμενη περίοδο, θέσαμε σαν πρώτο και σημαντικότερο 

στόχο την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων που θα πρέπει να προταθούν στον πολύ 

σημαντικό για την χώρα τομέα της Αγροτεχνολογίας & Διατροφής.  

 

Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας την περίοδο 2020-

2026 πρέπει να είναι ολοκληρωμένες δράσεις τοπικού οικονομικού 

μετασχηματισμού, οι οποίες θα φροντίσουν να διοχετεύσουν τους πόρους 

επικεντρώνοντας στις προκλήσεις και ανάγκες για ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση.  

 

Σε αυτή τη λογική:  

✓ αξιοποιούν τα δυνατά σημεία κάθε χώρας/περιφέρειας, τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματά της και τη δυναμική για αριστεία,  

✓ υποστηρίζουν την τεχνολογική, καθώς και τη βασισμένη στην πρακτική 

καινοτομία και στοχεύουν στην τόνωση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα,  

✓ επιτυγχάνουν την πλήρη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγόντων και 

ενθαρρύνουν την καινοτομία και τον πειραματισμό.  

 

Οι επιλογές που διαμορφώνονται για κάθε ισχυρό, σήμερα, κλάδο της περιφερειακής 

οικονομίας είναι μία ή συνδυασμός των παρακάτω:  

✓ Μετάβαση από έναν κλάδο σε κάποιον άλλο αξιοποιώντας υφιστάμενες 

ικανότητες σε έρευνα και ανάπτυξη, τεχνολογία, τεχνογνωσία και ειδικές 

γνώσεις που υπάρχουν ήδη στην περιφέρεια ή μπορούν ν’ αποκτηθούν.  

✓ Εκσυγχρονισμός μέσω τεχνολογικής αναβάθμισης αξιοποιώντας κάποιες από 

τις βασικές υποστηρικτικές τεχνολογίες για βελτίωση της παραγωγικότητας ή 

της ποιότητας.  

✓ Διαφοροποίηση μέσω συνεργειών (οικονομίες σκοπού και κλίμακας) που 

μπορούν να υπάρξουν μεταξύ μίας υφιστάμενης δραστηριότητας και μίας 

νέας, καθιστώντας την εμφάνιση μιας νέας δραστηριότητας ιδιαίτερα 

ελκυστική και κερδοφόρα.  

 

Ως ΤΕΣ Αγροτεχνολογίας & Διατροφής μας απασχόλησαν τα παρακάτω προφανή 

ερωτήματα:  

✓ Μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας στο 

συγκεκριμένο τομέα;  

✓ Μπορούμε να αξιοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο τη γεωργική γη και τις 

θαλάσσιες περιοχές για υδατοκαλλιέργειες στη χώρα;  

✓ Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της προστιθέμενης αξίας στη χώρα για τον 

πρωτογενή τομέα;  



✓ Μπορούμε να αναπτύξουμε νέους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας 

αξιοποιώντας τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα και της αγροδιατροφής 

γενικότερα;  

 

Επιπρόσθετα:  

✓ Πόσο ανταγωνιστικοί είναι οι εξεταζόμενοι κλάδοι της περιφερειακής 

οικονομίας της αγροδιατροφής σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό ή το διεθνή 

ανταγωνισμό; Ποιά είναι τα κύρια ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα;  

✓ Ποιές τεχνολογίες, προϊόντα ή ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά είναι οι πλέον 

ελπιδοφόρες για την περιφερειακή οικονομία την προσεχή δεκαετία;  

✓ Ποιές απειλές ή προκλήσεις θα αντιμετωπίσουν οι βασικοί κλάδοι της 

περιφερειακής οικονομίας της αγροδιατροφής την προσεχή δεκαετία;  

✓ Ποιοί κλάδοι / υποκλάδοι της περιφερειακής οικονομίας της αγροδιατροφής 

είναι ισχυροί ως προς τις επενδύσεις τους σε Έρευνα και Ανάπτυξη;  

 

Έτσι, δουλέψαμε σε ομάδες μέσα σε μια περίοδο αρκετών μηνών και πιστεύω ότι η 

επιτροπή ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις, με την υποβολή τον Ιούλιο 

2021 στο ΕΣΕΤΕΚ των κάτωθι εγγράφων, σχετικά με  

✓ Προτεινόμενες Περιοχές Παρέμβασης και ενδεικτικές προτεραιότητες για την 

περίοδο 2021- 2027, στον Τομέα [3]: Αγροδιατροφική αλυσίδα  

✓ Στρατηγική Βιώσιμης Αγροδιατροφής: Ευρωπαϊκές πολιτικές & στρατηγικοί 

στόχοι, και  

✓ Αντιστοίχιση των προτεραιοτήτων, με την εικόνα των επενδύσεων διεθνώς σε 

επιχειρηματική καινοτομία.  

 

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους στο ΤΕΣ 

Αγροτεχνολογίας & Διατροφής, οι οποίοι δούλεψαν με ζήλο και ειλικρινή ενδιαφέρον 

για να προσφέρουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους.  
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Πρόεδρος ΤΕΣ Αγροτεχνολογίας & Διατροφής 


