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Το cluster InoFA πήρε μέρος στη διεθνή έκθεση Agrotica Expo σε συνεργασία με το
Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, που
πραγματοποιήθηκε στις 20-23 Οκτωβρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση
υποδέχθηκε 113.850 επισκέπτες, με στόχο την ενημέρωση των επισκεπτών για την
καινοτομία και την υψηλή τεχνολογία στην αγροτική παραγωγή. Το περίπτερο
υποδέχθηκε περισσότερους από 1.300 επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για την πορεία υλοποίησης του έργου με αφορμή την έναρξη της δεύτερης
φάσης.

Το cluster InoFA στην διεθνή έκθεση Agrotica Expo

Διαβάστε περισσότερα
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Επίπεδα σπατάλης τροφίμων της Ε.Ε.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) εκτιμήσεις για τα

επίπεδα σπατάλης τροφίμων, 2020 σε επίπεδο Ε.Ε. βάσει των στοιχείων που

πρόσφατα υπέβαλαν οι αρμόδιες αρχές κρατών μελών για τα απόβλητα τροφίμων και

την πρόληψη σπατάλης τροφίμων.

Συγκεκριμένα, η συνολική σπατάλη τροφίμων (βρώσιμα και μη βρώσιμα μέρη που

απορρίφθηκαν) σε επίπεδο Ε.Ε. κατά το 2020 εκτιμάται ότι ανήλθε σε περίπου 57

εκατομμύρια τόνους (ποσότητα που αντιστοιχεί σε 127 κιλά ανά κάτοικο). Τα

νοικοκυριά παρήγαγαν το 55% των συνολικών απορριμμάτων τροφίμων (31

εκατ.τόνοι = 70 κιλά ανά κάτοικο), ενώ ακολουθούν η επεξεργασία - μεταποίηση

τροφίμων (ποσοστό 18% επί του συνόλου, ποσότητα 10 εκατ.τόνοι) / πρωτογενής

παραγωγή (6 εκατ.τόνοι, ποσοστό 11 %) / εστίαση (περισσότεροι από 5 εκατ.

τόνοι,ποσοστό 9 %) / λιανεμπόριο και άλλοι κλάδοι διανομής (περισσότεροι από 4

εκατ. τόνοι, 7 % ποσοστό επί της συνολικής ποσότητας).

Διαβάστε περισσότερα
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IoT στον αγροδιατροφικό τομέα
Μιλώντας για ΙοΤ στον

αγροδιατροφικό τομέα, έχει

ενδιαφέρον να δουμε την ποιότητα

του διαδικτύου στην Ελλάδα και την

Ευρώπη. Ειδικά για τις ψηφιακές

συσκευές ΙοΤ, η αξιοπιστία του

συστήματος δοκιμάζεται από

ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

Περισσότερα στο άρθρο και τον

χάρτη της statista…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα υβριδικών σεμιναρίων αγροδιατροφικής
κατάρτισης 2022-2023

Σκοπός του προγράμματος είναι η

εισαγωγή στις αρχές της ευφυούς

γεωργίας για τον ψηφιακό

μετασχηματισμό της Αγροτικής

Παραγωγής, για να αποκτήσουν

ολοκληρωμένη αντίληψη ότι η

αναβάθμιση του αγροτικού τομέα θα

έρθει και μέσω της κατάρτισης των

αγροτών στην καινοτομία και ένταξης 

Σε αγρότες παραγωγούς και στελέχη που έχουν ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία στην

αγροτική παραγωγή και τα οποία έχουν ενδιαφέρον και στοχεύουν να αναλάβουν στο μέλλον

ενεργό ρόλο στην εφαρμογή των τεχνολογιών αιχμής.

Πτυχιούχοι οι οποίοι έχουν προπτυχιακές σπουδές στη Γεωπονία, στη Διοίκηση Αγροτικών

Επιχειρήσεων, στις Επιστήμες Περιβάλλοντος και την Πληροφορική, ιδρυμάτων της ημεδαπής

και της αλλοδαπής.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι επίσης φοιτητές συναφούς αντικειμένου.

του αγροτικού τομέα στις νέες συνθήκες. Το πρόγραμμα απευθύνεται:

Διαβάστε περισσότερα

https://www.statista.com/chart/3348/europes-fastest-downloaders/?fbclid=IwAR0bAnun5h3K8pw2HnQRIRVw9_7OdQTZ_CdGAIukqC4VzZZ2jfP4BVxSUzY
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