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Η ΓΣΕΒΕΕ, ως τριτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας 
εκπροσώπησης εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων και 

αυτοαπασχολουμένων, έχει σημαντικό θεσμικό ρόλο σε όλα σχεδόν 
τα επίπεδα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η υποστήριξη 
και αναβάθμιση του ρόλου και της παρέμβασής της απαιτεί 
δράσεις οργανωτικής και επιχειρησιακής ενδυνάμωσης, τόσο 
της ίδιας όσο και των Ομοσπονδιών μελών της. Ανταποκρινόμενο 
στις ανάγκες αυτές, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί το έργο «Θεσμική, Ερευνητική και 
Επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ». 

Το έργο αυτό, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην αναβάθμιση, εξέλιξη 
και το μετασχηματισμό των δομών του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ πανελλαδικά, 
σε δομές πληροφόρησης, γνώσης και υποστήριξης στα πεδία: 

 ►  της ενημέρωσης, καθοδήγησης και ενδυνάμωσης 
μικρών επιχειρήσεων, 

 ►  της διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, του 
σχεδιασμού και της ανάπτυξης ποιοτικών 
προδιαγραφών επαγγελματικής κατάρτισης και 

 ►  της ενδυνάμωσης των τοπικών συνδικαλιστικών 
φορέων μελών της ΓΣΕΒΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Λάρισας πρότεινε 
την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο «Μοναδικότητα προϊόντων 
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ποιότητας αγροδιατροφικού τομέα που παράγονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Καταγραφή, αγορές 

και στρατηγικές προώθησής τους». 

Αφορμή για την επιλογή του συγκεκριμένου αντικειμένου, αποτέλεσε η εστίαση της περιφερειακής 

στρατηγικής καινοτομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΘ) στο Αγροδιατροφικό σύμπλεγμα που έχει 

αναδειχτεί ως ο βασικότερος (πρώτος) πυλώνας για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στη Θεσσαλία 

και βασικός πυλώνας της αντίστοιχης εθνικής στρατηγικής για την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, 

ενώ παραμένει βασική προτεραιότητα και για την τρέχουσα.

Όπως γνωρίζετε, ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί κρίσιμο μέγεθος για τη Θεσσαλία καθώς 

συμβάλλει σε θέσεις εργασίας, εισοδήματα, αριθμό επιχειρήσεων και οικονομική ανάπτυξη. Εμείς τον 

αντιμετωπίσαμε ως σύμπλεγμα, δηλαδή ως ενιαία περιοχή που περιλαμβάνει τον πρωτογενή τομέα, την 

πρώτη μεταποίηση και τον κλάδο τροφίμων και ποτών. 

Η μελέτη καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση του αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια της 

Θεσσαλίας, αναφορικά με τον προσδιορισμό και την ανάδειξη των μοναδικών προϊόντων ποιότητας 

καθώς για πρώτη φορά συγκεντρώνεται σε ένα εργαλείο (εμπειρογνωμοσύνη) η υφιστάμενη διάσπαρτη 

πληροφόρηση για τα προϊόντα αυτά. Γίνεται, επίσης, καταγραφή των αγορών κατεύθυνσης (εγχώριες 

και διεθνείς) για την ανάδειξη στρατηγικών προώθησης τους, σε μια εποχή ρευστή γεωπολιτικά που 

επηρεάζει και τις εμπορικές σχέσεις. 

Στις ανάγκες που διαπιστώθηκαν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ανάγκη για ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του κλάδου, η αειφορική παραγωγή, οι πολυεπίπεδες δικτυώσεις και η ενίσχυση της 

πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφορικής.

Στόχος μας είναι να αποτελέσει η συγκεκριμένη μελέτη εργαλείο πληροφόρησης και υποστήριξης 

του αγροδιατροφικού τομέα στη Θεσσαλία, αλλά και οδηγό για τη διάγνωση αναγκών εκπαίδευσης 

και απόκτησης κατάλληλων δεξιοτήτων συμβάλλοντας στην αναβάθμισης των γνώσεων και της 

επιχειρηματικής κουλτούρας των μικρών επιχειρήσεων της περιοχής, εργοδοτών, αυτοαπασχολουμένων, 

εργαζομένων και αγροτών  αλλά και των  ανέργων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά 

στον τομέα αυτό.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τον κρίσιμο ρόλο του Αγροδιατροφικού συμπλέγματος στη σημερινή 

εποχή και στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας  συμβάλλοντας με τις προσπάθειες μας, όπως μεταξύ άλλων 

είναι και η παρούσα μελέτη, στην κατανόηση της ανάγκης για ενσωμάτωση αφενός των νέων τεχνολογικών 

εξελίξεων και αειφόρων πρακτικών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις αλλά και στον κλάδο ευρύτερα και 

αφετέρου των σύγχρονων αντιλήψεων σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα και τη σχέση της με την 

αγροτική παραγωγή.
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