
Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ASKFOOD
Η δηµιουργία ενός νέου «εκπαιδευτικού» 
οικοσυστήµατος για την καινοτοµία και τη βιωσιµότητα 
του Κλάδου των Τροφίµων µέσα από:
• την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό της κατάρτισης 
και των εκπαιδευτικών µεθοδολογιών µε την εφαρµογή 
ενός πλαισίου ανοιχτής καινοτοµίας
• την ενίσχυση της κουλτούρας καινοτοµίας και 
επιχειρηµατικότητας των µελλοντικών αποφοίτων των 
επιστηµώνων του κλάδου των Τροφίµων, µέσα από την 
εφαρµογή λύσεων επιτάχυνσης και ανάπτυξης hacking 
ως απάντηση σε κοινές και δια-τοµεακές προκλήσεις που 
σχετίζονται µε το σύστηµα τροφίµων
• την ανάπτυξη δια-τοµεακών, πολύ-τοµεακών και 
διεπιστηµονικών πλατφόρµων γνώσης για την προώθηση 
της παροχής γνώσης (συµµαχία) µεταξύ των 
επιχειρήσεων και των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης σε τοµείς που σχετίζονται µε τα τρόφιµα
• τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης ακαδηµαϊκών 
ιδρυµάτων-επιχειρήσεων και λοιπών ενδιαφεροµένων σε 
ένα µοντέλο καινοτοµίας πενταπλής έλικας σε ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο.
Το ASKFOOD είναι ένα Erasmus + Συµµαχία Γνώσης (Knowledge Alliance) έργο
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Γιατί το ASKFOOD;
Ο κύριος στόχος του ASKFOOD Erasmus + KA είναι να 
δηµιουργήσει µια µόνιµη συµµαχία γνώσης µεταξύ των 
επιχειρήσεων και των ΑΕΙ σε τοµείς που σχετίζονται µε τα 
τρόφιµα.
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ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ

• νώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
    (καθηγητές, φοιτητές, πτυχιούχοι) 
• Βιομηχανία Τροφίμων
• Παροχείς κατάρτισης
• Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Το ASKFOOD στοχεύει στη δηµιουργία µόνιµης συµµαχίας

γνώσης µεταξύ των επιχειρήσεων και των Iδρυµάτων
Tριτοβάθµιας Eκπαίδευσης του Κλάδου των Τροφίµων.

Συντονιστής:
Prof. Paola Pittia - ppittia@unite.it
Γραµµατεία: c/o University of Teramo
Faculty of Bioscience and Technologies for Food,
Agriculture and Environment
Via R. Balzarini, 1 - 64100 Teramo (IT)
T. +39 0861 266895 - F. +39 0861 266915 - askfood.secretariat@unite.it www.askfood.eu

Διαδραστικό Αποθετήριο
Συσσωρευτής Προβλέψεων

Κεντρικά Σηµεία Γνώσης
& Εκπαίδευσης

Ψηφιακές Επιχειρήσεις
& Ανάπτυξη Τεχνολογίας

Σχήµατα Πιστοποίησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ASKFOOD

Ανοικτή Καινοτομία
& μεθοδολογίες κατάρτισης


