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Στισ προςπάκειεσ μετατροπισ των ποριςμάτων τθσ ζρευνασ και τθσ τεχνολογίασ ςε 

καινοτόμα προϊόντα και υπθρεςίεσ και τθν μετακφλθςι τουσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 

που είναι το κφριο αντικείμενο τθσ ςθμερινισ Ημερίδασ που ςτοχεφει να αναδείξει τθν 

ζρευνα, καινοτομία και επιχειρθματικότθτα ωσ κφριεσ προςπάκειεσ ανάπτυξθσ, ο κεςμόσ 

των Συνεργατικών Σχθματιςμών    (Clusters) κεωρείται ωσ το κφριο εργαλείο επίτευξθσ των 

παραπάνω ςτόχων. 

Ο κεςμόσ του Cluster όπωσ περιγράφκθκε αρχικά από τον Porter προςπακεί να 

δθμιουργιςει ζναν  Συνεργατικό Σχθματιςμό, μια ςυςτάδα πολλών και ποικίλων φορζων 

(παραγωγικών, ερευνθτικών και τεχνολογικών, εκπαιδευτικών, παρόχων καινοτομίασ, 

venture capital κ.α.), φορζων δθλαδι διαφορετικών που δεν κα βρίςκονταν ποτζ μαηί 

ςυνεργαηόμενοι ενώνοντασ κάτω από τθν ίδια ομπρζλα. Τι τουσ ενώνει; Ο κοινόσ ςτόχοσ: θ 

επίλυςθ ενόσ παραγωγικοφ προβλιματοσ, θ αξιοποίθςθ μιασ δυνατότθτασ κ.α. Το cluster 

είναι μια «Συμφωνία για τον Στόχο». Είναι μια υπο-βοθκοφμενθ (facilitated) διαδικτφωςθ 

για τθν ικανοποίθςθ του Στόχου. Ζρχεται να αναμορφώςει, να ςυνδζςει ι και να 

ςυμπλθρώςει υπάρχοντα επιμζρουσ δίκτυα και ςυνεργαςίεσ για τθν δθμιουργία ενόσ νζου 

ολοκλθρωμζνου Δικτφου Συνεργαςίασ που κα πετφχει τθν επίτευξθ των Στόχων. 

Στθν Ευρώπθ και αλλοφ τα τελευταία χρόνια ο κεςμόσ των Clusters εφαρμόηεται όλο και 

περιςςότερο με ςυχνά κεαματικι ανάπτυξθ ςτουσ κεματικοφσ τομείσ όπου 

ενεργοποιοφνται. Ενδεικτικά αναφζρονται οριςμζνα  clusters ςτα τρόφιμα όπωσ το 

FoodValley ςτθν Ολλανδία και το  Agrobiopolis ςτθν γειτονικι μασ Ιταλία. Ο παγκόςμιοσ 

ανταγωνιςμόσ μάλιςτα ζχει ωκιςει τθν ςυνεργαςία των Clusters με παρόμοιο κεματικό 

πεδίο ώςτε να ςχθματίηουν πλζον Cluster των  Clusters. Δθλαδι Συνεργατικοφσ 

Σχθματιςμοφσ που ξεπερνοφν τα εκνικά ςφνορα και αναπτφςςονται πλζον ςε Ευρωπαϊκό 

εάν όχι παγκόςμιο επίπεδο.   

Στα πλαίςια τθσ παρζμβαςθσ μου κα περιγραφεί εν ςυντομία και το Cluster Βιο-

Αγροδιατροφισ που επιχειρείται ςτθν Βόρειο κυρίωσ Ελλάδα.  

Κφριοσ ςτόχοσ του Custer Βιο-Αγροδιατροφισ είναι θ παραγωγι εξειδικευμζνων τροφίμων  

και ποτών και θ κατευκυνόμενθ ικανοποίθςθ των αναγκών ςυγκεκριμζνων πλθκυςμιακών 

ομάδων ι και τθσ μεταποιθτικισ βιομθχανίασ. Σκοπόσ του είναι να γεφυρώςει τα χωρικά, 

επιχειρθματικά και λειτουργικά κενά και τισ αποκλείςεισ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία των 



τροφίμων αλλά και να δώςει προςτιθζμενη αξία ςτα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα και 

ςτα προϊόντα βιομθχανικισ μεταποίθςθσ και παραγωγισ τροφίμων και ποτών. 

Όπωσ διαφαίνεται από τθν περιγραφι επιμζρουσ ςκοποί του Cluster είναι: 

 Η πρόληψη προβλημάτων υγείασ του ανκρώπου και θ προςταςία τθσ υγείασ του μζςω 

τθσ διατροφισ. 

 Η πρόςβαςθ και αξιοποίθςθ κοινών υποδομών που κα ςυμβάλουν ςτθν επίτευξη 
οικονομίασ κλίμακασ και ςυνεπώσ ςτθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ. 

 Η δθμιουργία διακριτοφ ςτο εξωτερικό και φερζγγυου μεγζκουσ αντιπροςώπευςθσ ςτον 
τομζα αυτό.  

 Η παρακολοφκθςθ και ςυμμετοχι ςτισ ςχετικζσ διεκνείσ προςπάκειεσ Ε&Τ και θ 
ενίςχυςθ του εξειδικευμζνου ανκρώπινου δυναμικοφ τόςο ςτθν Ζρευνα όςο και ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ Τεχνολογίασ, τθν Παραγωγι, τθ Βιομθχανία, τθν Παροχι Υπθρεςιών Υγείασ, 
Διατροφισ κ.α. 

 Η ενίςχυςθ ΜΜΕ ςτον χώρο των τροφίμων, που εςτιάηουν ςτθν ζρευνα και ςτθν 
ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων και ζχουν ιςχυρό εξαγωγικό προςανατολιςμό. 

 Η ςυνεργαςία με άλλα cluster που δθμιουργοφνται ι προχπάρχουν κυρίωσ, όμωσ, με 
ιδθ επιτυχθμζνα cluster τθσ θμεδαπισ όπωσ αυτά του Coralia Clusters Initiative ι και 
τθσ αλλοδαπισ. 

 

Κφριοσ καινοτόμοσ  πυλώνασ  ςτιριξθσ του Cluster είναι οι γνώςεισ που προζρχονται από 

τισ εξελίξεισ τθσ γονιδιωματικήσ και θ εφαρμογι τουσ ςε όλθ τθν αλυςίδα παραγωγισ 

γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και θ μετατροπι αυτισ τθσ επιςτθμονικισ γνώςθσ ςε 

άμεςθ παραγωγικι δφναμθ.  

Στθν ςτρατθγικι ςτόχευςθ τθσ ζρευνασ και καινοτομίασ ςε επιλεγμζνουσ τομείσ, 

προκειμζνου να επιτυγχάνεται το μζγιςτο  αποτζλεςμα ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, το 

Custer Βιο-Αγροδιατροφισ αφορά τον πιο ςθμαντικό τομζα τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ 

ςτον τόπο μασ, αυτόν τθσ αγροτικισ παραγωγισ και τθσ μεταποίθςθσ των αγροτικών 

προϊόντων. Η μεγάλθ προςτικζμενθ αξία και βιωςιμότθτα που μπορεί να προςφζρει ςτα 

παραγόμενα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα το Ελλθνικό Cluster Αγροδιατροφισ αποτελεί 

το καλφτερο τρόπο βιώςιμθσ ανάπτυξθσ τθσ περιφζρειασ και αναηωογόνθςισ τθσ που είναι 

και ο κυριότεροσ ςτόχοσ του ΕΣΠΑ. Το πάντρεμα μάλιςτα αυτισ τθσ διαδικαςίασ ςτθν φάςθ 

τθσ καλλιζργειασ με άλλεσ παραγωγικζσ πολιτικζσ όπωσ θ βιολογικι, θ οργανικι ι 

ολοκλθρωμζνθ γεωργία, όπωσ και νζεσ πολιτικζσ ενίςχυςθσ τθσ Ελλθνικισ ι Μεςογειακισ 

διατροφισ κα ενιςχφςει ακόμθ περιςςότερο τθν αξία των Ελλθνικών Προϊόντων, ιδίωσ ςε 

μια περίοδο όπου οι κλιματικζσ αλλαγζσ και θ αφξθςθ του μζςου όρου τθσ θλικίασ του 

Ελλθνικοφ αλλά και Ευρωπαϊκοφ πλθκυςμοφ δθμιουργεί νζεσ παραγωγικζσ προκλιςεισ που 

ιδθ θ Ε.Ε ζχει επιςτιςει τθν προςοχι τθσ. 

 


