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Ολοκληρώθηκε η εκδήλωση “Καινοτόμες Τεχνολογίες & Σύγχρονες Απαιτήσεις 
στην Αγορά Ζωοτροφών” 

  
 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση με τίτλο «Καινοτόμες Τεχνολογίες & 
Σύγχρονες Απαιτήσεις στην Αγορά Ζωοτροφών» που διοργανώθηκε από την εταιρεία 
Αγροθράκη ΑΕ - Σταυρακάρας Παναγιώτης Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων με την 
υποστήριξη της εταιρείας ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης και τη συνεργασία του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). 
  
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022, στην ολοκαίνουρια αίθουσα 
εκδηλώσεων της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, με σκοπό αφενός την ενημέρωση του κοινού για 
τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων στο χώρο της κτηνοτροφίας, 
της γεωργίας και της αγροδιατροφής και αφετέρου την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Αγροθράκη ΑΕ σε συνεργασία με το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο στα πλαίσια της δράσης “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας 
& Ανάπτυξης, στον τομέα προτεραιότητας της RIS3” του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
“Ανατολική Μακεδονία & Θράκη” (ΕΣΠΑ 2014-2020).  
  
Κατά τη διάρκεια των κεντρικών εισηγήσεων της εκδήλωσης, η ερευνήτρια του Ε.Μ.Π., Χριστίνα 
Δρόσου, παρουσίασε απομακρυσμένα (σύνδεση zoom), τόσο τα ερευνητικά προγράμματα στα 
οποία συμμετέχει το Ε.Μ.Π., όσο και το έργο που υλοποιεί σε συνεργασία με την εταιρεία 
Αγροθράκη ΑΕ και τα ως τώρα σημαντικά αποτελέσματα του.  
 
Χαιρετισμό απηύθυναν, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Αγροθράκη ΑΕ, 
Παναγιώτης Σταυρακάρας και η εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κωνσταντίνα Αθανασίου.  
 
Τέλος, με μεγάλο ενδιαφέρον οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν την παρουσίαση 
εφαρμογών Γεωργίας Ακριβείας από τον Δρ. Αριστοτέλη Ταγαράκη, Ερευνητή του 
Ινστιτούτου Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας, αλλά και την παρουσίαση του Γενικού 
Διευθυντή της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Δημήτρη Μπαρδακίδη, ο οποίος αναφέρθηκε 
στις σύγχρονες προκλήσεις στην Ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα και το υπο-Μέτρο 2.1 
«Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα», που  παρέχει τη δυνατότητα σε 
γεωργούς να έχουν συμβουλευτική υποστήριξη για σημαντικά θέματα που αφορούν την 
εκμετάλλευσή τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 
  
Η εκδήλωση υλοποιήθηκε από την #enaevents, την νέα υπηρεσία της ena Σύμβουλοι 
Ανάπτυξης που σχεδιάζει και διοργανώνει φυσικές, ψηφιακές και υβριδικές εκδηλώσεις. 
  
Φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης στο σύνδεσμο: https://bit.ly/3LEUmON 
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