
Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις 

Γ. Γαροφαλάκης 

Δ/νση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών, ΕΦΕΤ 



Είδη οριζόντιων δράσεων 

• Υποστηρικτικές δράσεις (διάχυση αποτελεσμάτων, διάλογος, 
μελέτες σκοπιμότητας, κ.λπ.) 

• Ερευνητικές οριζόντιες δράσεις  

 

 

Οι δράσεις που ακολουθούν έχουν – επί του 
παρόντος – ενταχθεί στις προτάσεις της ομάδας για 

τα Τρόφιμα και τη Διατροφή 



Προώθηση της Καινοτομίας 

• Αντικείμενο: Μεταφορά/ Εφαρμογή αποτελεσμάτων έρευνας από 
επιλεγμένα ολοκληρωμένα συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά 
έργα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για τη βιομηχανία 
τροφίμων (7ο ΠΠ, εθνικά έργα 2007-2013) 

• Στόχος: αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας 

• Εμπλουτισμός δεδομένων (βιβλιογραφικά) εφόσον χρειάζεται 

• Υποστήριξη με μελέτες σκοπιμότητας 

• Συνεργασία με τους κατόχους των αποτελεσμάτων 

• Ευρεία διάχυση 

• Αποφυγή επαναλήψεων/ διπλής χρηματοδότησης 

• Ενδεικτικά: 1-3 έργα/ υπο-ομάδα Χ €100,000 



Εξωστρέφεια 

• Αντικείμενο: Δράσεις επιστημονικού και κοινωνικού 
διαλόγου και στοχευμένης διάχυσης προς τους εταίρους του 
κλάδου των τροφίμων, με συμμετοχή εταίρων από συναφείς 
κοινοπραξίες από συγχρηματοδοτούμενες ερευνητικές 
δράσεις στην Ελλάδα, συναφών δημόσιων φορέων, και 
αντίστοιχων ερευνητικών ή βιομηχανικών φορέων ή αρχών 
από το εξωτερικό (χώρες ΕΕ ή/και χώρες εκτός ΕΕ). 

• Στόχος: Ανταλλαγή απόψεων, ανάδειξη προκλήσεων/ 
προτεραιοτήτων, διάχυση αποτελεσμάτων, συμβολή στον 
σχεδιασμό πολιτικών και γενικά ενίσχυση της συνεργασίας. 

• Ενδεικτικά: 1-3 έργα/ υπο-ομάδα Χ €100,000 



Διαχείριση τροφικής αλυσίδας 

• Διασφάλιση της εμπιστοσύνης εντός της αλυσίδας 
παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας τροφίμων για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και των 
καταναλωτών. Διαφάνεια και σωστή επικοινωνία μεταξύ των 
εταίρων της διατροφικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων 
των συνεργαζομένων επιχειρήσεων, των διαφόρων ομάδων 
των καταναλωτών και των αρμόδιων φορέων, με την 
αξιοποίηση της καινοτομίας και των τεχνολογιών 
πληροφορικής, όπου αυτό είναι σκόπιμο. 

• Συνεργατική έρευνα, 1 Χ Μ€ 1 

 



Ασφάλεια & ποιότητα τροφίμων 

• Συστηματική και ενεργός διερεύνηση και παρακολούθηση 
των τροφιμογενών νοσημάτων, ενισχύοντας τη συνεργασία 
με οργανισμούς και φορείς του χώρου της υγείας. Ανάπτυξη 
συστήματος για τον εντοπισμό αναδυόμενων κινδύνων μέσω 
της παρακολούθησης και της συλλογής δεδομένων γύρω από 
περιστατικά που μπορούν να συντελέσουν στην παρουσία 
μικροβιακών ή χημικών κινδύνων στα τρόφιμα στην Ελλάδα.  

• Συνάφεια με τις προτεραιότητες της EFSA 

• Συνεργατική έρευνα, 1 Χ Μ€ 1 



Ασφάλεια & ποιότητα τροφίμων 

• Εκσυγχρονισμός των πρακτικών, του ελέγχου και της 
ιχνηλασιμότητας στην  αλυσίδα παραγωγής τροφίμων και 
προώθηση των συστημάτων ελέγχου ολικής ποιότητας και 
ασφάλειας των τροφίμων για την ορθή εφαρμογή τους στις  
συνθήκες και στο περιβάλλον της Ελλάδας.  

• Εφαρμογή σε αλυσίδες παραγωγής 

• Διερεύνηση δυνατοτήτων διασύνδεσης των συστημάτων 
ιχνηλασιμότητας μεταξύ επιχειρήσεων 

• Συνεργατική έρευνα, 1 Χ Μ€ 0.5 

 



Ασφάλεια & ποιότητα τροφίμων 

• Ανάπτυξη μεθόδων ή/και μηχανισμών ή/και εργαλείων για 
την εξακρίβωση της γνησιότητας των τροφίμων και την 
προστασία των καταναλωτών από απάτη ή νοθεία σε 
ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα και τρόφιμα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. 

• Συνεργατική έρευνα, 2 Χ Μ€ 0.5 



Ασφάλεια & ποιότητα τροφίμων 

• Δημιουργία και βελτίωση υλικών συσκευασίας (π.χ. 
βιοδιασπώμενα πολυμερή, βρώσιμες μεμβράνες, κ.ά.) με 
ενσωμάτωση δραστικών ή βιοδραστικών ουσιών σε αυτά με 
στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων και την 
καλύτερη προστασία της θρεπτικής αξίας και των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους.  

• Συνεργατική έρευνα, 1 Χ Μ€ 1 



Οριζόντια αντικείμενα εντός άλλων θεμάτων 



Οριζόντια αντικείμενα εντός άλλων θεμάτων 

• Ανάπτυξη τυποποιημένων μεθοδολογιών για την συν-
αξιολόγηση επικινδυνότητας και οφέλους στα τρόφιμα 

• Επικινδυνότητα και οφέλη βοτάνων και παρασκευασμάτων 
τους σε συμπληρώματα τροφίμων 

• Αναδυόμενοι ρυπαντές, παθογόνοι μικροοργανισμοί στα 
τρόφιμα (γενικά), ζωοανθρωπονόσοι 

• Ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά και στους 
αντιμικροβιακούς παράγοντες 

• Ανίχνευση περιβαλλοντικών ρυπαντών στα τρόφιμα 

• Έμμεσες επιπτώσεις νέων γεωργικών πρακτικών στην υγεία 
(π.χ. λόγω μείωσης της χρήσης φυτοπροστατευτικών και 
μεταβολής των επιπέδων των μυκοτοξινών) 



Παρατηρήσεις, άλλες προτάσεις; 

• Άλλα θέματα που θα μπορούσαν: 
– να υποστηρίξουν την ανάπτυξη αλυσίδων αξίας  

– να βελτιώσουν υποδομές ή δυνατότητες και να ενδυναμώσουν τον 
κλάδο των τροφίμων 

– να διευκολύνουν τη στοχευμένη συνεργασία με εταίρους που 
μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή στο 
άνοιγμα νέων αγορών 

– να διευκολύνουν τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου και να 
συμβάλουν στη βελτίωση της δυνατοτήτων τους 

– να βελτιώσουν την εμπλοκή των καταναλωτών σε θέματα τροφίμων 
και να προβάλουν την σημασία της «αλυσίδας» 


