FooD-STA Centre - Ελλάδα

Fotini Salta (SEVT)

•

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EuFooD-STA, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) έχει οριστεί ο
υπεύθυνος φορέας για την Ελλάδα.
Οι στόχοι του Ελληνικού κέντρου είναι:Να αναπτύξει ένα δίκτυο από ελληνικούς ενδιαφερόμενους φορείς του Κλάδου των
Τροφίμων (πανεπιστήμια, φοιτητές, Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις, Βιομηχανίες, κ.λπ.) που θα προωθήσουν την αλληλεπίδραση
και τη συνεργασία τους σε δραστηριότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και σε συμφωνία πάντα
με τις τρέχουσες ανάγκες για γνώσεις, δεξιότητες και σύγχρονες επαγγελματικές ικανότητες.

•

Να υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ της Βιομηχανίας και της Ακαδημαϊκής – Ερευνητικής Κοινότητας για την ανάπτυξη της
Ανώτατης εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων κατάρτισης

•

Να αναπτύξει και να υποστηρίξει μια online πλατφόρμα για την τακτική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων του Κλάδου
των Τροφίμων παρέχοντας πληροφορίες, αναγγελίες θέσεων εργασίας, νέα, σχετικές εκδηλώσεις και πληροφοριακό υλικό (π.χ.
φυλλάδια, βίντεο, κλπ).

•

Να κάνει ευρύτερα γνωστό το έργο EuFooD-STA στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και στην Ακαδημαϊκή κοινότητα.

•

Να συλλέξει και να επεξεργαστεί τις ανάγκες / απαιτήσεις των επιχειρήσεων του Κλάδου των Τροφίμων στην Ελλάδα και να τις
επεξεργαστεί έτσι ώστε να μετατραπούν σε αντίστοιχες δραστηριότητες μέσα από τη συνεργασία των εταίρων του EuFooD-STA

•

Με την άμεση και συνεχή επαφή με τους ενδιαφερόμενους φορείς του Κλάδου των Τροφίμων, το ελληνικό κέντρο του FooDSTA θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων του έργου. Επιπλέον, θα κινητοποιήσει τον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς
και τη Βιομηχανία Τροφίμων στην Ελλάδα σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση, το σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών και
την ανάπτυξη συστήματων πιστοποίησης για το προσωπικό των εταιρειών και των πανεπιστημίων.

•

Το ελληνικό κέντρο του FooD-STA είναι ανοικτό σε όλους τους Έλληνες ενδιαφερόμενους φορείς του Κλάδου των Τροφίμων
(https://www.food-sta.eu/efsc-member/register). Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

•

Σημεία Επαφής:
Βάσω Παπαδημητρίου (E: vaspap@sevt.gr, T: +302106711177)
Φωτεινή Σάλτα (E: fotsal@sevt.gr, T: +302106711177)

Vasso Papadimitriou
(SEVT)

Contact email:
greece@food-sta.eu
T: +302106711177

