∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βράβευση Καινοτόµων Επιχειρηµατικών Σχεδίων του κλάδου Τροφίµων & Γεωργίας
Τις Καινοτόµες Επιχειρηµατικές Ιδέες του κλάδου Τροφίµων και Γεωργίας βράβευσε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών την Τρίτη, 5 Ιουνίου 2007. Τα σχέδια
αυτά εκπονήθηκαν από οµάδες τελειοφοίτων, υπό την καθοδήγηση πεπειραµένων συντονιστών και ειδικών
καθηγητών του Πανεπιστηµίου.
Το 1ο βραβείο απέσπασε το επιχειρηµατικό σχέδιο της “Trufolife ΟΕ – Παραγωγή και Εµπορία Τρούφας και
Βιολογικής Ελιάς ”, που εκπονήθηκε από την επιχειρηµατική οµάδα του Γενικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου, µε
επιστηµονικούς υπευθύνους την καθηγήτρια κα. Κ. Κωστοπούλου και τον καθηγητή κ. Αθ. Χούντα.
Την εκδήλωση, όπου παρευρέθηκαν περισσότεροι από 300 προσκεκληµένοι από το χώρο των επιχειρήσεων, της
πολιτικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας, προλόγισαν οι:
Σ. Ταλιαδούρος, Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Π. Σολδάτος, Καθηγητής ΓΠΑ, Ιδρυµατικός Υπεύθυνος του προγράµµατος
Η αξιολόγηση και βράβευση των επιχειρηµατικών σχεδίων πραγµατοποιήθηκε από πενταµελή επιτροπή που την
αποτελούσαν ο Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γ. Γρανίτσας, ο Γενικός ∆ιευθυντής της UNICEF και πρώην Πρόεδρος της
Τράπεζας Αττικής κ. Κ. Σταµούλης, η Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της Hellafarm κ. Φ. Λεγάκη, ο
Αντιπρόεδρος της ∆ΕΠΑ κ. Μ. Καραµίχας και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας Συµβούλων ASG κ. Κ.
Χατζηευθυµιάδης.
Τα 6 Επιχειρηµατικά Σχέδια που παρουσιάστηκαν είχαν εκπονηθεί στο πλαίσιο του Προγράµµατος "Ενθάρρυνση
Επιχειρηµατικών ∆ράσεων Καινοτοµικών Εφαρµογών και Μαθηµάτων Επιλογής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών" από τελειόφοιτους όλων των Τµηµάτων του ΓΠΑ και αφορούσαν σηµαντικούς τοµείς του
αγροδιατροφικού χώρου και της Ελληνικής οικονοµίας, όπως (1) Εταιρεία Παραγωγής Βιοπλαστικών Προϊόντων,
(2) Συµβουλευτική Εταιρεία ∆ιαχείρισης Κρίσεων στο Ζωικό Τοµέα, (3) Παραγωγή Παιδικών Παιχνιδιών (Bio
Animated Schooling Toys), (4) Παραγωγή και Εµπορία Τρούφας και Βιολογικής Ελιάς, (5) Αλυσίδα fast-food
Βιολογικών Προϊόντων και (6) Πρότυπη Βιοµηχανία Αιγοπρόβειου Γάλακτος.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, το Πρόγραµµα επανελήφθη φέτος για 4η συνεχή χρονιά, µε σχέδια ιδιαίτερου
επιχειρηµατικού και επιστηµονικού ενδιαφέροντος. Μέχρι σήµερα, πολλά από τα επιχειρηµατικά σχέδια του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών έχουν βραβευτεί σε σχετικούς Πανελλήνιους και ∆ιεθνείς διαγωνισµούς και
αρκετά από αυτά έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης από επιχειρηµατίες επενδυτές του
γεωπονικού χώρου.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραµµατεία του Προγράµµατος
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