∆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 Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών την Παρασκευή,
3η Νοεµβρίου 2006. Τα σχέδια αυτά εκπονήθηκαν από οµάδες τελειοφοίτων, υπό την καθοδήγηση πεπειραµένων
συντονιστών και ειδικών καθηγητών του Πανεπιστηµίου.
Το 1ο βραβείο απέσπασε το επιχειρηµατικό σχέδιο του “Προτύπου Εργαστηρίου Ελέγχου Ασφάλειας και
Ποιότητας Τροφίµων, 3Q Labs”, που εκπονήθηκε από την επιχειρηµατική οµάδα του Τµήµατος Γεωπονικής
Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστηµίου, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Σ. Κίντζιο.
Την εκδήλωση, όπου παρευρέθηκαν περισσότεροι από 300 προσκεκληµένοι από το χώρο των επιχειρήσεων, της
πολιτικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας, προλόγισαν οι:
Χρ. Αυγουλάς, Γενικός Γραµµατέας Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Σ. Ευσταθόπουλος, Ειδικός Γραµµατέας Ανταγωνιστικότητας Υπουργείου Ανάπτυξης
Γ. Γρανίτσας, Αντιπρόεδρος ΕΒΕΑ
Οδ. Κυριακόπουλος, πρώην Πρόεδρος ΣΕΒ
Γ. Ζέρβας, Πρύτανης ΓΠΑ,
Η αξιολόγηση και βράβευση των επιχειρηµατικών σχεδίων πραγµατοποιήθηκε από επταµελή επιτροπή που την
αποτελούσαν ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθηγητής κ. Γ. Ζέρβας ο Αντιπρύτανης του
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθηγητής κ. Λ. Λουλούδης, ο Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γ. Γρανίτσας, ο
Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χ. Κυριαζής, ο Γενικός ∆ιευθυντής της UNICEF και πρώην Πρόεδρος της Τράπεζας Αττικής
κ. Κ. Σταµούλης, η Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της Hellafarm κ. Φ. Λεγάκη και ο Αντιπρόεδρος της ∆ΕΠΑ
κ. Μ. Καραµίχας.
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) η παραγωγή βιοκαυσίµων, (2) η ασφάλεια των
τροφίµων, (3) οι λειτουργικά τρόφιµα, (4) η βελτίωση της διαδικασίας διάγνωσης της υγείας των ζώων, (5) η
παραγωγή και εµπορία αρωµατικών φυτών και (6) η έγκληση φυσικών ουσίων σε ειδικά µόρια για χρήση τους στη
βιοµηχανία καλλυντικών κ.ά.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, το Πρόγραµµα επανελήφθη φέτος για 3η 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.
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