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Κωδικός

Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού

14:2314:23 Διευρυμένη σύσκεψη στο υπουργείο ΟικονομικώνΔιευρυμένη σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών

14:2214:22 Εκτιμήσεις Σ. Ρομπόλη για ανεργία στο 24% το 2012Εκτιμήσεις Σ. Ρομπόλη για ανεργία στο 24% το 2012

14:1114:11 Συρία: Δύο τραυματίες σε επεισόδιο βίας στα σύνορα με το ΛίβανοΣυρία: Δύο τραυματίες σε επεισόδιο βίας στα σύνορα με το Λίβανο

14:0914:09 Ρόδος: Απόφαση του Ειρηνοδικείου διαγράφει χρέος ύψους 322.000 ευρώΡόδος: Απόφαση του Ειρηνοδικείου διαγράφει χρέος ύψους 322.000 ευρώ

14:0814:08 Νταβούτογλου: Η Τουρκία υποστηρίζει τη συριακή αντιπολίτευσηΝταβούτογλου: Η Τουρκία υποστηρίζει τη συριακή αντιπολίτευση

14:0514:05 Γαλλία: Προειδοποιεί για τις κρατικές δαπάνες το Ελεγκτικό ΣυνέδριοΓαλλία: Προειδοποιεί για τις κρατικές δαπάνες το Ελεγκτικό Συνέδριο

14:0114:01 Λιβάνης: Μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Γ.Σ.Λιβάνης: Μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Γ.Σ.

13:5913:59 S&B: Ολοκληρώθηκε συμφωνία με την HSBC Bank για δάνειο €40 εκατ.S&B: Ολοκληρώθηκε συμφωνία με την HSBC Bank για δάνειο €40 εκατ.

13:5813:58 Bristol-Myers: Εξαγοράζει την Amylin Pharmaceuticals έναντι $5,3 δισ.Bristol-Myers: Εξαγοράζει την Amylin Pharmaceuticals έναντι $5,3 δισ.

14:2414:24 Κομισιόν: Δεν αναμένεται αλλαγή στη συνθήκη για τον ESMΚομισιόν: Δεν αναμένεται αλλαγή στη συνθήκη για τον ESM
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ΣΒΒΕ: Εκδήλωση για την καινοτομία στον κλάδο
των τροφίμων

Εκδήλωση με τίτλο «Η Καινοτομία στον κλάδο των Τροφίμων ως μοχλός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας»,

οργανώνουν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) και το το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων

Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝ.Ε.Β.- Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012 και ώρα 16.00, στο στο Αμφιθέατρο «Βεργίνα»

του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στο 6ο χλμ. Χαριλάου- Θέρμης.

Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες οι δυνατότητες που προσφέρει η

καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας του κλάδου των τροφίμων και να προωθηθεί η

συνεργασία των ερευνητικών φορέων και των επιχειρήσεων στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των

αποτελεσμάτων της έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης ο Δρ. Αναγνώστης Αργυρίου, ερευνητής του ΙΝ.Ε.Β.-

Ε.Κ.Ε.Τ.Α. θα παρουσιάσει το ευρύ φάσμα εφαρμογών της έρευνας και καινοτομίας της γονιδιωματικής στον

κλάδο των Τροφίμων και ο αναλυτής του Σ.Β.Β.Ε. κ. Κωνσταντίνος Στυλιαράς θα παρουσιάσει τις ανάγκες σε

καινοτομία και τεχνολογικές λύσεις της βιομηχανίας τροφίμων καθώς και το έργο «Inno-Food SEE» του

προγράμματος South East Europe το οποίο αποσκοπεί στην προετοιμασία των μηχανισμών υποστήριξης της

καινοτομίας στον κλάδο των τροφίμων και την ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες της έρευνας τροφίμων

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα υλοποίησης έργων

καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης με τη συμμετοχή και πρωτοβουλία της βιομηχανίας τροφίμων με

έμφαση στα προβιοτικά και τις εφαρμογές τους.

Η εκδήλωση υλοποιείται στα πλαίσια ημερίδας που διοργανώνεται από το Σ.Β.Β.Ε., το ΙΝ.Ε.Β.- Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και

το Γαλλικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης και συγχρηματοδοτείται από το έργο “Inno-Food SEE”, το έργο

“Microme” του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και το έργο “Agri-

Gen-Trans” του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας- Βουλγαρίας.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.
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Σύμβολο  Ελλάδα  Εικόνα μετοχής  ΓΔ RT 14:30  615,21  +4,05  +0,66%  Τζίρος 23,05 εκ. €
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