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Ημερομηνία και ώρα 02.04.2021, 13:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ. 

Θέμα 
2η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας 
«Αγροδιατροφή» 

Οργανωτής ΓΓΕΚ 

Τόπος Τηλεδιάσκεψη 

Τύπος αρχείου Πρακτικά συνάντησης 

Συμμετέχοντες 

Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων 

• Στελέχη ΓΓΕΚ: 

• Σπηλιώτη Αγνή  

• Γυπάκης Αντώνης  

• Γογγολίδης Βασίλης  

• Παραμικρούλη Λουίζα  

• Κόνιαρης Μάριος (Υπεύθυνος ΣΟΕ) 

• Κώτσιας Μιχάλης  

Μέλη της ΣΟΕ: • Αργυρίου Αναγνώστης, Δ/ντής Ερευνών, ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ 

• Καλδής Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, 
Πρύτανης ΠΑΔΑ 

• Καραθάνος Βάιος, Καθηγητής, Τμήμα Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο 

• Κοτσερίδης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής, Εργαστήριο Οινολογίας, ΓΠΑ 

• Νυχάς Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Ανθρώπου, ΓΠΑ 

• Παπαχαρίσης Λεωνίδας, Πρόεδρος, Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας 
Υδατοκαλλιεργειών 

• Χωριανόπουλος Νικόλαος, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών 
Προϊόντων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

• Παπαδημητρίου Βάσω, Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ 

• Λαμπρινίδης Γεώργιος, Στέλεχος του Τμήματος Πολιτικών & Δομών Υποστήριξης 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 

• Λαδικός Δημήτρης, Διευθυντής Εργοστασίου ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε  

• Λιάππα Σοφία, ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, ΜΟΝΑΔΑ Α1 -Προγραμματισμού & Αξιολόγησης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 

• Παπαδόπουλος Γεώργιος, Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, Διευθυντής ποιοτικού 
ελέγχου και έρευνας 

• Χατζινικολάου Παναγιώτης, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΓΟ Δήμητρα) 

• Γεωργιάδου Κυριακή, Στέλεχος του Τμήματος Πολιτικών & Δομών Υποστήριξης 
ΜΜΕ. Εκπρόσωπος ΓΓΒ 

• Φωτεινή Τζουμανίκα. ΕΦΕΤ. Δ/νση Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Διατροφής  

• Κατσαντώνης Βασίλης, Policy Analyst Τομέα Απασχόληση και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ 

Λοιποί 
συμμετέχοντες: 

• Εκπρόσωποι του Συμβούλου (PLANET A.E.) 
o Νιώρας Αλέξανδρος  
o Κουμερή Ραφαήλ  
o Μυκωνιάτη Ματίνα  
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1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

11:00-11:05 Σύνδεση με το σύστημα τηλεδιασκέψεων 

11:05-11:10 Εισαγωγή  

Εκπρόσωπος Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων 
Έρευνας & Καινοτομίας, ΓΓΕΚ  

11:10-11:15 Αποδοχή πρακτικών 1η Συνάντησης  

Μάριος Κόνιαρης  (Συντονιστής ΣΟΕ) 

11:10-11:40 Συνοπτική παρουσίαση αποδελτιωμένων απαντήσεων επί των 
ερωτηματολογίων  

Μάριος Κόνιαρης (Συντονιστής ΣΟΕ) 

11:40-12:40 Συζήτηση προτάσεων για τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ)  

12:40-12:55 Συμπεράσματα - Επόμενα Βήματα  

 Μάριος Κόνιαρης (Συντονιστής ΣΟΕ) 

12:55-13:00 Λοιπά Θέματα (AOB)  

2 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

2.1 1ο Μέρος: Καλωσόρισμα και οριζόντιες κατευθύνσεις 

Η διαδικτυακή συνάντηση ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό από τον κ Κόνιαρη, συντονιστή της ΣΟΕ 

του τομέα της Αγροδιατροφής. Το χαιρετισμό συνέχισε η κα. Σπηλιώτη (Δ/ντρια Δ/νσης Σχεδιασμού 

& Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας, ΓΓΕΚ) προς όλους τους 

συμμετέχοντες της ΣΟΕ, τονίζοντας ότι ο στόχος της 2ης συνάντησης της ΣΟΕ είναι η αποτύπωση και 

συζήτηση των σημείων επί των οποίων υπάρχει μια πρώτη συμφωνία βάσει των απαντήσεων στο 

ερωτηματολόγιο. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν μέρος ενός συναινετικού κειμένου όπου και θα 

αποτυπώνονται οι προτεραιότητες του τομέα. Το κείμενο αυτό κατόπιν ολοκλήρωσής του, θα 

αποτελέσει τη βάση για την ανοιχτή διαβούλευση προς την πλατφόρμα της Αγροδιατροφής και θα 

αποτελέσει μέρος του περιεχομένου της  νέας Στρατηγικής για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 

– 2027. Σε αυτή τη φάση σχεδιασμού της Στρατηγικής η ΣΟΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στο 2ο 

επίπεδο εξειδίκευσης, δηλαδή στις περιοχές παρέμβασης, αναδεικνύοντας ενδεικτικές θεματικές 

προτεραιότητες ανά περιοχή παρέμβασης.  

2.2 2ο Μέρος: Προτάσεις – Συμπεράσματα – Ενέργειες  

Ο κ Κόνιαρης εισηγήθηκε την αποδοχή των Πρακτικών της 1ης Συνάντησης, τα οποία και εγκρίθηκαν 

ομόφωνα. Στην συνέχεια πραγματοποίησε συνοπτική παρουσίαση των αποδελτιωμένων 

απαντήσεων επί των ερωτηματολογίων. Ειδικότερα παρουσιάσθηκαν για τις επιμέρους ερωτήσεις τα 

βασικά σημεία σύγκλισης, οι προτάσεις για νέες δράσεις η για επαναπροσδιορισμό / συγχώνευση 

κλπ. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της ομάδας, από 

την οποία σημειώνονται τα εξής: 

1. Γενικώς τα μέλη της ομάδας τόνισαν ότι είναι ικανοποιημένα από την προεργασία και την 

παρουσίαση. 

2. Επιθυμητό είναι να υπάρξει μια συναίνεση για τις περιοχές παρέμβασης και τις θεματικές 

προτεραιότητες ώστε ο ορισμός των θεματικών προτεραιοτήτων να μην είναι 

περιοριστικός/εξαντλητικός, χαρακτηριστικό το οποίο δημιουργεί προβλήματα συμμετοχής σε 

πολλές δράσεις χρηματοδότησης (πχ δράσεις τύπου ERANET). 
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3. Θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν στοιχεία/ εκτιμήσεις από την αποτίμηση της Δράσης Ερευνώ – 

Δημιουργώ – Καινοτομώ.  

4. Το επίπεδο εξειδίκευσης των περιοχών παρέμβασης θα εξαρτηθεί από τα κριτήρια τεκμηρίωσης 

που θα χρησιμοποιηθούν, όπως η επιλογή των δράσεων, η διαφοροποίησή τους (π.χ. clusters / 

competence centres / ΕΔΚ / άλλες δράσεις, κ.ά.), αλλά και η διάρκεια των προγραμμάτων (π.χ. η 

πρωτογενής παραγωγή σε ένα τριετές πρόγραμμα μπορεί να μη δώσει ούτε δύο καλλιεργητικές 

περιόδους). Ένα ακόμη κριτήριο, αποτελεί και ο χρηματοδοτικός κορεσμός συγκεκριμένων 

περιοχών παρέμβασης/ προτεραιοτήτων βάσει προηγούμενων δράσεων. 

5. Μία πρόταση για τις περιοχές παρέμβασης αποτελεί η δημιουργία τεσσάρων περιοχών: 1. 

Πρωτογενής παραγωγή, 2. Μεταποίηση, 3. Υδατοκαλλιέργειες / Αλιεία, 4. Μεταποίηση / 

Βιομηχανία. Η εξειδίκευση σε θεματικές προτεραιότητες οφείλει να γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε 

να λαμβάνονται υπόψιν εθνικά προϊόντα (π.χ. κρασί, κ.ά.) και τα χρηματοδοτικά εργαλεία (π.χ. 

προτάσεις συγκεκριμένων δραστηριοτήτων να μην κατακλύζουν τη χρηματοδότηση του τομέα). 

Επειδή ο στόχος της καινοτομίας είναι να παράξει πλούτο σε όλη την αλυσίδα αξίας (π.χ. 

Πρωτογενής παραγωγή, κ.ά.) είναι σημαντικό η Πολιτεία να καθορίσει σε ποιο τομέα θέλει να 

ενισχύσει/ δημιουργήσει πλούτο ώστε να γίνει κατανομή των κονδυλίων. Επίσης, να 

διευκρινιστούν οι αγορές που μας ενδιαφέρουν ως χώρα ώστε να υποστηριχθούν. 

Άλλη πρόταση αποτελεί η δημιουργία ομάδων εργασίας ανά συγκεκριμένο χώρο (π.χ. ποτά, 

μεταποίηση / βιομηχανία τροφίμων, κ.ά.) για τις περιοχές παρέμβασης και τον ορισμό των 

θεματικών προτεραιοτήτων. 

Οι περιοχές παρέμβασης σχετικά με τις τεχνολογίες (3.7, 3.8, 3.10) θα μπορούσαν να 

ενσωματωθούν σε μία περιοχή παρέμβασης που να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές τεχνολογίες. 

6. Θα ήταν χρήσιμο να φαίνεται ο τρόπος που άπτονται κάποιων γενικών προκλήσεων ή πολιτικών 

οι περιοχές παρέμβασης (π.χ. περιοχές παρέμβασης που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή να 

ανήκουν στο Green Deal, κ.τ.λ.). Αναφέρθηκε εδώ ότι οι τίτλοι των περιοχών παρέμβασης 

φαίνεται να εμπεριέχουν ένα σκοπό/ στόχο και να σχετίζονται με πολιτικές (π.χ. η 3.2 Μείωση 

εισροών / Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων). 

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, οι προτάσεις, τα συμπεράσματα και οι επόμενες ενέργειες είναι τα 

κάτωθι: 

1. Περιοχές παρέμβασης: 

a) Ενσωμάτωση των περιοχών παρέμβασης 3.1, 3.3, 3.4 σε μία περιοχή παρέμβασης με 

τίτλο «Βελτίωση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής». 

b) Οι περιοχές παρέμβασης 3.5, 3.6 να παραμείνουν με τις αλλαγές που προτάθηκαν 

c) Να προστεθούν οι ακόλουθες περιοχές παρέμβασης: 3.x: Βιώσιμη Παραγωγή Προϊόντων 

Διατροφής και 3.y: Βιομηχανία 4.0. 

d) Η περιοχή παρέμβασης Υδατοκαλλιέργεια / Αλιεία να παραμείνει ως έχει. 

2. Ο συντονιστής της πλατφόρμας θα επεξεργαστεί/ ομαδοποιήσει εκ νέου τη λίστα των περιοχών 

παρέμβασης έπειτα από τη συνάντηση της ΣΟΕ. Αντίστοιχα θα ακολουθήσει η διαμόρφωση/ 

σύμπτυξη των θεματικών προτεραιοτήτων ανά περιοχή παρέμβασης. Ο συντονιστής θα 

ενσωματώσει τις θεματικές προτεραιότητες υπό τη νέα λίστα περιοχών παρέμβασης και θα 

ετοιμάσει τη νέα λίστα που θα αποσταλεί στα μέλη προς σχολιασμό και επιβεβαίωση. 

3. Στην 3η συνάντηση της ΣΟΕ θα συζητηθούν οι θεματικές προτεραιότητες υπό τη νέα λίστα 

περιοχών παρέμβασης καθώς και ενδεχόμενες δια τομεακές περιοχές παρέμβασης 


