
To έργο θα αναπτύξει ένα ανεξάρτητο, βιώσιμο κέντρο, το  
„EuFooD-STA“,με τοπικά σημεία επαφής και εκπαιδευτικά κέντρα σε 
διάφορες χώρες, εξυπηρετώντας έτσι τις ανάγκες της Βιομηχανίας 
Τροφίμων και των εκπαιδευτικών οργανισμών για να διασφαλιστεί 
η καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών, των 
καθηγητών και των στελεχών επιχειρήσεων. Τα κέντρα θα επιτρέψουν 
και θα υποστηρίξουν την ανταλλαγή γνώσης και πρακτικών μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων φορέων του Κλάδου.
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Το έργο θα συλλέξει, θα αναπτύξει περαιτέρω και θα εφαρμόσει νέες μεθόδους διδασκαλίας, 
ενισχύοντας τις τεχνικές και τις δεξιότητες των εργαζομένων του Κλάδου των Τροφίμων, έτσι 
ώστε να ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της Βιομηχανίας Τροφίμων. 

Οι ακαδημαϊκοί εταίροι θα κάνουν τη σύγχρονη διδασκαλία ένα συνεργατικό εργαλείο και 
θα συλλέξουν πρακτικές εμπειρίες από τις συνεργασίες τους με τη Βιομηχανία για να τις 
μεταφέρουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πανεπιστήμια
BOKU - Universitaet fuer Bodenkultur Wien (Austria)

AgroParisTech (France)
Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal)

Universitaet Hohenheim (Germany)
Universidade Católica Portuguesa (Portugal)

Universita degli studi di Teramo (Italy)
University of Leeds (UK)

Επιχειρήσεις Τροφίμων
Frulact (Portugal)

THE GB FOODS, S.A. (Spain) 

Διάφοροι οργανισμοί και εκπαιδευτικά κέντρα
ACTIA - Association de Coordination Technique pour l‘Industrie Agroalimentaire (France)

Lebensmittelversuchsanstalt (Austria)
Federazione dell’Industria Alimentare Italiana (Italy) 

Association Nationale des Industries Alimentaires (France) 
Federación Españóla de la Alimentación y Bebidas (Spain) 

Federation of Hellenic Food Industries (Greece) 
Federação das Indústrias Portuguesas Agro–Alimentares (Portugal)

Συνδεδεμένοι εταίροι
EFFoST (Netherlands)

IFA - ISEKI-Food Association (Austria)
IROICA the International Relations Officer‘s Network (Belgium)

Nestlé (Switzerland)

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείστε 
με το συντονιστή του έργου:
Gerhard Schleining , office@food-sta.eu
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