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ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
και τους ανθρώπους της ελληνικής γης



Οι προκλήσεις
για τον αγροδιατροφικό τοµέα

στην Ελλάδα

Η γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή αποτελούν δύο από τους πιο δυναμικούς 
τομείς της ελληνικής οικονομίας, με μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που πηγάζουν από 
το ελληνικό κλίμα και την πλούσια βιοποικιλότητα. 

Σύμφωνα με μελέτη της McKinsey&Company1, ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα 
συμβάλλει κατά 13% στη γενική απασχόληση και κατά 4% στο εθνικό ακαθάριστο προϊόν, 
ποσοστό υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Εκτιμάται, μάλιστα, ότι αν γίνουν οι 
κατάλληλες παρεμβάσεις, η συνεισφορά του τομέα στην ελληνική οικονομία θα αντιστοιχεί 
σε 4,5 δισ. ως το 2021, θα δημιουργηθούν 140.000 νέες θέσεις εργασίας και το ισοζύγιο 
πληρωμών θα βελτιωθεί κατά 2,7 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η έλλειψη καινοτομίας, τα υψηλά 
κόστη παραγωγής και τα χαμηλά ποσοστά εξαγωγών θέτουν μεγάλες προκλήσεις για το 
μέλλον του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα. 

Είναι σαφές πως ο αγροδιατροφικός τομέας μπορεί να δημιουργήσει οικονομικά 
αποτελέσματα ικανά να δώσουν ζωή στην ελληνική περιφέρεια, να επιτρέψουν στους 
ανθρώπους της να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους, ενώ μπορεί να 
προσελκύσει καινοτόμες ιδέες και δράσεις.  Αυτά, όμως, μπορούν να συμβούν μόνο μέσω 
της ανάδειξης των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελληνικών προϊόντων και  
της επένδυσης σε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. 

1. ‘Greece 10 years Ahead’, McKinsey&Company, Ιούνιος 2012



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σχεδίασε ένα καινοτόμο 
πρόγραμμα που δημιουργεί συνθήκες υγιούς ανάπτυξης 
της ελληνικής περιφέρειας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην 
υποστήριξη παραγωγών, μικρών επιχειρήσεων και 
συνεργατικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται στην 
παραγωγή πέντε κατηγοριών προϊόντων με αποδεδειγμένα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα: την ελιά και τα παράγωγά της, 
το μέλι, τα αρωματικά φυτά, τα κτηνοτροφικά προϊόντα, 
καθώς και συγκεκριμένα είδη φρούτων και λαχανικών: τα 
φασόλια, τις πιπεριές Φλωρίνης και το κάστανο. 
Η παρεχόμενη υποστήριξη αφορά όλη την αλυσίδα 
παραγωγής, μεταποίησης, καθώς και το στάδιο των 
εξαγωγών. 

‘Thought for Food’: 



ΠΟΙΟΣ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ

Άμεσα ωφελούμενοι του προγράμματος είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι,  μικρές επιχειρήσεις και 
συνεργατικά επιχειρηματικά σχήματα με δραστηριοποίηση στους τομείς της παραγωγής, της 
μεταποίησης και των εξαγωγών, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Οι ωφελούμενοι έχουν επιλεγεί 
από τους συνεργάτες του προγράμματος με κριτήρια τις ανάγκες τους σε υποστήριξη και  τις 
δυνατότητες που παρουσιάζουν να διαπρέψουν στον τομέα τους, εφόσον τους προσφερθούν τα 
σωστά εργαλεία. 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Οι πόροι που το Ίδρυμα Μποδοσάκη θα επιδιώξει να συγκεντρώσει για την υλοποίηση του 
προγράμματος αυτού, με την κινητοποίηση επιχειρήσεων, οργανισμών, Ελλήνων της διασποράς 
και ιδιωτών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, θα διατεθούν σε δραστηριότητες 
εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, που θα υλοποιήσει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, καθώς και 
στη βιοτεχνολογική έρευνα, που θα διεξάγει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 

Η εκπαίδευση και η συμβουλευτική απευθύνονται σε παραγωγούς, μικρές επιχειρήσεις 
και συνεργατικά επιχειρηματικά σχήματα και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 
του αγροδιατροφικού τομέα, από τη σπορά μέχρι το μάρκετινγκ και τις εξαγωγές. Η υποστήριξη 
παρέχεται τόσο ομαδικά όσο και σε εξατομικευμένο επίπεδο, στις μονάδες παραγωγής.

Η βιοτεχνολογική έρευνα για την  ταυτοποίηση των ιδιαίτερων 
διατροφικών ιδιοτήτων των αγροδιατροφικών προϊόντων στοχεύει 
στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας τους, ώστε να βελτιώσουν
 τη θέση τους τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.  
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι ανοιχτά σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους, ώστε να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο 
σύνολο του τομέα. 
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ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ 

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης είναι το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη στους τομείς της γεωργίας, των συστημάτων τροφίμων,
 των περιβαλλοντικών σπουδών και άλλων επιστημών ζωής συνδεδεμένων με την 
αειφορία του μέλλοντος. Ιδρύθηκε το 1904 ως ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
από Αμερικανούς εκπαιδευτικούς και εφαρμόζει μέχρι σήμερα τη μέθοδο «μαθαίνω 
κάνοντας» σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Τα κύρια εκπαιδευτικά της τμήματα είναι 
η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το Γενικό Λύκειο, το Perrotis College of Agriculture, 
Environment and Life Sciences και η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση, 
η κατάρτιση και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται σε ενήλικες μαθητές 
στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων επαγγελματιών και επιχειρηματιών στον 
αγροδιατροφικό τομέα. 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) είναι Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από 
τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά 
επιτεύγματα σε ερευνητικές  περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την 
κοινωνία όπως: ενέργεια, περιβάλλον, νέα λειτουργικά υλικά, βιομηχανικές διεργασίες, 
πληροφορική, τηλεματική, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, αγροβιοτεχνολογία, επιστήμες 
υγείας, μηχανοτρονική, αγροτεχνολογία καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές 
επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που προκύπτουν από τα παραπάνω. Το Ινστιτούτο 
Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) στο ΕΚΕΤΑ πρωτοστατεί στην εφαρμοσμένη 
βιοτεχνολογική έρευνα σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. 

Λίγα λόγια για το Ίδρυµα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ιδρύθηκε το 1972 από τον Πρόδρομο 
Μποδοσάκη - Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την 

περιουσία του για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της υγείας, και της 
προστασίας του περιβάλλοντος. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση 

του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της 
ίδρυσής του μέχρι σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από €400 εκατομμύρια για 

την εκπλήρωση των σκοπών του, δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των 
ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών 

υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 

και έχει εντάξει τα τελευταία χρόνια στους στρατηγικούς του στόχους την ενδυνάμωση 
της κοινωνίας των πολιτών. 

Δείτε περισσότερα στο  www.bodossaki.gr 



Πώς µπορώ να βοηθήσω
Εάν επιθυμείτε να συνεισφέρετε στην επιτυχία

του προγράμματος, μπορείτε να κάνετε μια δωρεά
στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, στους παρακάτω

τραπεζικούς λογαριασμούς.

EUROBANK ERGASIAS S.A.
IBAN: GR21 0260 0250 0004 3020 0435 685

SWIFT BIC: ERBKGRAA

ALPHA BANK
ΙΒΑΝ: GR58 0140 1200 1200 0200 2002 747

SWIFT BIC: CRBAGRAAXXX

Εναλλακτικά εάν έχετε λογαριασμό στο PayPal account, μπορείτε 
να κάνετε μία δωρεά απευθείας στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, 

πληκτρολογώντας τη διεύθυνση:
giving@bodossaki.gr

Θυμηθείτε να αναφέρετε τον κωδικό ”TFF” με τη δωρεά σας. 

www.giving.org.gr
E: giving@bodossaki.gr           giving for Greece            @GivingOrgGr 

Επικοινωνία 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα ‘Thought for Food’
επικοινωνήστε με τον κο Βλάση Αδρακτά, διαχειριστή του προγράμματος,

στο +30 210 325 7776 ή ηλεκτρονικά στο vadraktas@bodossaki.gr 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Giving for Greece
ή τα θεματικά του προγράμματα, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά

στο +30 210–3223246 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση giving@bodossaki.gr


