ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “INNOVAGRO”,στο οποίο συμμετέχει
ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης με την διοικητική υποστήριξη

της Διεύθυνσης

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Χανίων, πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία στα Χανιά το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 η Διακρατική Εκδήλωση
Εξωστρέφειας, στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακoύ Αγρονομικού Ινστιτούτου
Χανιών (ΜΑΙΧ).
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή του video που περιέγραφε όλη την διαδρομή
του προγράμματος με αποσπάσματα από όλες τις διακρατικές συναντήσεις της
τριετίας και τα καταληκτικά συμπεράσματα του παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης
Σταύρος Αρναουτάκης: «Με την αξιοποίηση της καινοτομίας οι παραγωγοί της Κρήτης
θα μπορούν ΔΩΡΕΑΝ , μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουργήσαμε
να παρουσιάσουν τα τυποποιημένα ή πιστοποιημένα προϊόντα τους» .
Στον χαιρετισμό του ο Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Χανίων στο Τελικό
Διακρατικό Συνέδριο δήλωσε ότι στόχος μας είναι η ανάπτυξη ενός διατοπικού
συστήματος για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ερευνητικών κέντρων,
πανεπιστημίων και επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου έτσι ώστε να ενισχυθεί
η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.
Η εκδήλωση διεξήχθη και διαδικτυακά λόγω Covid-19 και συμμετείχαν με εισηγήσεις ο
Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιος για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα κ. Γιώργος
Αλεξάκης,

ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης κ. Αλκιβιάδης

Καλαμπόκης, ο πρώην Γ.Γ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και

καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Χαράλαμπος Κασίμης, ο Πρώην
Αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας και Πρώην Πρόεδρος του ΙΤΕ κ.
Κώστας Φωτάκης, ο κ. Φίλιππος Βερβερίδης, Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών
Επιστημών του ΕΛΜΕΠΑ, ο κ. Ευάγγελος Γρηγορούδης καθηγητής στο Πολυτεχνείο
Κρήτης, καθώς και πλήθος εκπροσώπων από τους διακρατικούς εταίρους του έργου.

Κλείνοντας τις εκδηλώσεις ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης εξέφρασε
την ικανοποίηση του για τα οφέλη που πρόεκυψαν από το πρόγραμμα. Συμμετείχαν μεταξύ των άλλων - με εισηγήσεις από πλευράς της Περιφέρειας Κρήτης ο
εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού κ. Κυριάκος Κώτσογλου και από το Επιμελητήριο
Χανίων, που είναι και ο επικεφαλής εταίρος, ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Ροκάκης ενώ σε
διαδικτυακή σύνδεση ο αντιπεριφρειαρχης Κρήτης Αλεξάκης Γεώργιος αρμόδιος σε
ευρωπαϊκά προγράμματα δήλωσε ότι «το πρόγραμμα αυτό δημιούργησε ένα δίκτυο
διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των ειδών διατροφής του πρωτογενή τομέα

και του τουρισμού, που συνδέει τους παραγωγούς, τις γεωργικές επιχειρήσεις
τροφίμων και τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις, ως μια διακρατική αλυσίδα.
Ωφελούμενοι

ήδη είναι οι επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Κλάδου όλων των

κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και βεβαίως της Κρήτης οι οποίες έχουν
μεταβεί σε δραστηριότητες του προγράμματος.»
Στις τριήμερες εκδηλώσεις τις οποίες παρουσίασε για λογαριασμό της Περιφέρειας
Κρήτης,

η συντονίστρια του προγράμματος

παρουσιάστηκαν

καλές

πρακτικές

που

Χρύσα Μακράκη – Χαριτάκη ,

αφορούν

την

εμπορική

αξιοποίηση

ερευνητικών αποτελεσμάτων που συνδέονται με τον αγροδιατροφικό κλάδο από όλες
τις χώρες.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ειδική εκθεσιακή εκδήλωση στην οποία προβλήθηκαν
και

παρουσιάστηκαν

καινοτόμες

αγροδιατροφικές επιχειρήσεις

επιχειρηματικές

ιδέες

καθώς

και νεοφυείς

με την επιμέλεια του οικονομικού διαχειριστή του

προγράμματος Γεωργίου Λυμπινάκη , ενώ διοργανώθηκε διακρατικός διαγωνισμός
καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας στον αγροδιατροφικό κλάδο όπου
συμμετείχαν επιχειρήσεις του κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Νικήτρια του διαγωνισμού (INNOVAGRO AWARDS)αναδείχθηκε η κ. Erica Gioahin
(Fermantarnica) από τη Σλοβενία με τη ιδέα της για χειροποίητο χορτοφαγικό τυρί
φτιαγμένο από καρπούς κάσιους. Στη δεύτερη θέση ισοβάθμησαν η κ. Δήμητρα
Χούχουλα (Μilkygon) με το γαλακτοκομικό ρόφημα σε μορφή σκόνης σε
βιοδιασπώμενη συσκευασία και η κ. Ελένη Ντουντουνάκη (The Family Farm) από τα
Χανιά η οποία παρασκευάζει τοπικά εδέσματα από βιολογικά προϊόντα με καινοτόμες
μεθόδους.
Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το Διακρατικό
Εργαστήριο Κεφαλαιοποίησης, και συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων του
έργου οι οποίοι παρουσίασαν καλές πρακτικές Δικτύωσης καθώς και το σχέδιο δράσης
για την περαιτέρω αξιοποίηση του INNOVAGRO. Στα αποτελέσματα του εργαστηρίου
συμπεριλαμβάνονται η ανταλλαγή απόψεων καθώς και η προετοιμασία και υπογραφή
της Συμφωνίας Κεφαλαιοποίησης με σκοπό τη συνέχιση και την επέκταση των
δράσεων του έργου σε διαφορετικά πεδία και επίπεδα εφαρμογής.

