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Χαιρετισμός Προέδρου Επιμελητηρίου Άρτας (INNO.TRITION) 

 

Ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας σας καλωσορίζω στην σημερινή εκδήλωση που 

διοργανώνουμε, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου INNO.TRITION. 

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος με το γεγονός ότι μέσω του διασυνοριακού Προγράμματος 

Interreg  Ελλάδα – Ιταλία και ειδικότερα του έργου INNO.TRITION, μας δίνεται η 

δυνατότητα να συνεργαστούμε με επιστημονικούς φορείς της περιφέρειά μας και της 

Ιταλίας, με μεγάλη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα, αλλά και στον σχεδιασμό και την 

παραγωγή παρόμοιων προϊόντων καινοτομίας. 

Επιτρέψτε με να συγχαρώ τους εταίρους του έργου για την άψογη συνεργασία και για τα 

εξαιρετικά αποτελέσματα που θα μας παρουσιάσουν σήμερα. 

Το έργο INNO.TRITIONείναι ένα έργο διασυνοριακής συνεργασία των χωρών Ελλάδας και 

Ιταλίας που, επιτρέπει στην επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητας να 

δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για την προώθηση της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας στις δύο περιοχές, την  υλοποίηση και αξιοποίηση των ερευνητικών 

δράσεων και τεχνολογιών αιχμής, ώστε να λειτουργήσουν προς όφελος της κοινωνίας, 

της τοπικής οικονομίας και του περιβάλλοντος. 
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Στόχος αυτής της συνεργασία είναι: 

 Η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, χρησιμοποιώντας  χαμηλού κόστους 

συστατικά με καινοτόμο τρόπο και τη χρήση τους στη διατροφή των ζώων. 

 Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στις τοπικές επιχειρήσεις και όχι 

μόνο, μέσω δομών και δικτύων διασυνοριακής συνεργασίας, αλλά και την 

κατάρτιση των ενδιαφερομένων μέσα από τις σχεδιαζόμενες δράσεις.  

 Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στη τοπική γεωργική βιομηχανία, 

προσφέροντας προστιθέμενη αξία στους τοπικούς ενδιαφερόμενους και 

διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα  το περιβάλλον μειώνοντας τα απόβλητα της 

βιομηχανίας. 

Και οι δυο περιοχές έχουν ανάγκη από έργα όπως το INNO.TRITION,  για την υιοθέτηση 

καινοτόμων πρακτικών, τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στη μεταποίηση που θα 

μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γίνουν περισσότερο 

ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς.  

Ως Διοίκηση του Επιμελητηρίου πιστεύουμε στην αξιοποίηση της γνώσης, που έχει 

αποκτηθεί από την ερευνητική κοινότητα και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας στην αγροτική παραγωγή, καθώς και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών 

στους τρόπους επεξεργασίας, διάθεσης και προβολής των προϊόντων και θα 

υποστηρίξουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. 

Εύχομαι αυτή η συνεργασία να είναι στέρεα και μακροπρόθεσμη, για την ανάδειξη των 

κοινών μας στόχων. 

 

Ιωάννης Γκολομάζος 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Άρτας 
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