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Ημερομηνία και ώρα 12.05.2021, 13:30 μ.μ. – 15:30 μ.μ. 

Θέμα 
4η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας 
«Αγροδιατροφή» 

Οργανωτής ΓΓΕΚ 

Τόπος Τηλεδιάσκεψη 

Τύπος αρχείου Πρακτικά συνάντησης 

Συμμετέχοντες 

Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων 

• Στελέχη ΓΓΕΚ: 

• Αντώνης Γυπάκης 

• Κόνιαρης Μάριος (Υπεύθυνος ΣΟΕ) 

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

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

• 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 

• Παπαδημητρίου Βάσω, Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ 

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

• Παπαχαρίσης Λεωνίδας, Πρόεδρος, Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα 
Υδατοκαλλιεργειών 

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

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

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

Λοιποί 
συμμετέχοντες: 

• Αναστασοπούλου Λίνα 

• Εκπρόσωποι του Συμβούλου (PLANET A.E.) 

• Νιώρας Αλέξανδρος  

• Ματίνα Μυκονιάτη 

 

1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

13:30 – 13:35 Σύνδεση με το σύστημα τηλεδιασκέψεων 

13:35 – 13:40 Έναρξη - Αποδοχή πρακτικών 3ης Συνάντησης  
Μάριος Κόνιαρης  (Συντονιστής ΣΟΕ) 

13:40 – 13:50 Συνοπτική παρουσίαση αποδελτιωμένων προτάσεων/σχολίων επί των 

Παρεμβάσεων & Προτεραιοτήτων  

Μάριος Κόνιαρης (Συντονιστής ΣΟΕ) 

13:50 – 15:15 Συζήτηση προτάσεων για τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ)  

15:15 – 15:25 Συμπεράσματα - Επόμενα Βήματα  
Μάριος Κόνιαρης (Συντονιστής ΣΟΕ) 

15: 25 – 15:30 Λοιπά Θέματα (AOB)  
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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, αναφέροντας ότι σκοπός της συνάντησης είναι η οριστικοποίηση των 

ενδεικτικών προτεραιοτήτων που θα περιλαμβάνονται στις περιοχές παρέμβασης του τομέα, ώστε 

στην συνέχεια να τεθούν σε ευρύτερη διαβούλευση, σύμφωνα με την διαδικασία Επιχειρηματικής 

Ανακάλυψης που εφαρμόζει η ΓΓΕΚ 

2.2 2ο Μέρος: Προτάσεις – Συμπεράσματα – Ενέργειες  

Στη συνέχεια, ξεκίνησαν οι εργασίες της ΣΟΕ του τομέα με τον κ. Κόνιαρη να: 

1. πραγματοποιεί μια σύντομη σύνοψη των θεμάτων που συζητήθηκαν καθώς και των Περιοχών 
Παρέμβασης (2ο επίπεδο) που είχαν συμφωνηθεί από την Σ.Ο κατά την 2η συνάντηση 

2. παρουσιάζει τις Προτεραιότητες κάθε Περιοχής Παρέμβασης, όπως προέκυψαν με βάση τις 
απαντήσεις των μελών της Σ.Ο. στα ερωτηματολόγια. 

Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση των μελών της Σ.Ο., η οποία επικεντρώθηκε στην οριστικοποίηση 
των ενδεικτικών προτεραιοτήτων (3ο επίπεδο).  

Ως αποτέλεσμα του διαλόγου, προτάθηκαν ομόφωνα από τα μέλη τις Σ.Ο. ενδεικτικές  
προτεραιότητες για τις περιοχές παρέμβασης, οι οποίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Περιοχές 

παρέμβασης 

Προτεραιότητες 

1. Βελτίωση 
προϊόντων 
πρωτογενούς 
παραγωγής 

• Ανάδειξη και βελτίωση των χαρακτηριστικών των ελληνικών 
προϊόντων για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων 

• Αξιολόγηση, ανάδειξη και βελτίωση γενετικού υλικού (Έμφαση σε 
γηγενές υλικό)  

• Καινοτόμες και αναδυόμενες  καλλιέργειες για την παραγωγή 
προϊόντων προστιθέμενης και μη  αξίας  (κτηνοτροφικές & 
βιομηχανικές - φαρμακευτικά & αρωματικά φυτά) 

• Καινοτόμες τεχνολογίες (διασφάλιση υγιεινής/ποιότητας, βελτίωση 
των κατεργασιών και επεξεργασιών, συστήματα ακριβείας, 
τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, τεχνολογίες προηγμένων υλικών,  
συστήματα ήπιας διαχείρισης φυτικών προϊόντων, διάγνωση και 
καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών) 

• Ολιστική διαχείριση (αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής 
αλλαγής, βιολογική παραγωγή, βιο-δυναμικά και βιο-κυκλικά 
συστήματα,  αξιοποίηση υπο-χρησιμοποιούμενων και 
παραπροϊόντων ελληνικών πρώτων υλών) 

2. Ορθολογική́ 
διαχείριση 
φυσικών πόρων 

• Μείωση εισροών και κόστους παραγωγής 

• Εξοικονόμηση και ποιότητα  υδάτινων πόρων 

• Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος (σε όλη την 
αγροδιατροφική αλυσίδα) 

• Προστασία του φυσικού πόρου έδαφος 

• Ορθολογική διαχείριση-αξιοποίηση αποβλήτων & παραπροϊόντων 
(Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και για παραγωγή 
ενέργειας)  

• Γεωργική βιοποικιλότητα 

3. Διατροφή, Υγεία, 
Καταναλωτές 

• Διατροφική πολιτική (Ελληνική διατροφή, Μεσογειακή διατροφή, 
διατροφικοί παράγοντες για την προστασία της υγείας, διατροφικές 
συνήθειες πληθυσμού, ειδικές διατροφικές ανάγκες & προτιμήσεις 
πληθυσμιακών ομάδων, σύγχρονες τάσεις στη διατροφή)  
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• Διατροφικές προσεγγίσεις μη μεταδιδόμενων  νοσημάτων  
(ενίσχυση του Ανοσοποιητικού συστήματος, πρόληψη της (παιδικής) 
παχυσαρκίας και συν νοσηρότητες με άλλες ασθένειες, εντερικό 
μικροβίωμα και διατροφή) 

• Αξιοποίηση τεχνολογιών  υψηλής απόδοσης και ανάλυσης (omics) 
στην διατροφή 

• Ανασύνθεση τροφίμων & Παραγωγή τροφίμων με βελτιωμένο 
βιοδραστικά χαρακτηριστικά  

• Τυποποίηση/ Πιστοποίηση/ Απονομή σημάτων σε αγροδιατροφικά 
προϊόντα 

• Εξατομικευμένη διατροφή για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες 

• Βιολογική δράση συστατικών τροφίμων και υγεία 

• Βελτίωση των γνώσεων για τους καταναλωτές -  Αλλαγή 
συμπεριφοράς των καταναλωτών για μια υπεύθυνη και βιώσιμη 
κατανάλωση και παραγωγή 

Πίνακας 1:Τομέας Αγροδιατροφή - ενδεικτικές  προτεραιότητες ανά περιοχή παρέμβασης για την περίοδο 2021-2027 

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, συμφωνήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: 

• Στην 5η συνάντηση της Σ.Ο.Ε. (18.5.2021 / 13:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ.) θα συζητηθούν οι υπόλοιπες 
θεματικές προτεραιότητες (αναφορικά με τις περιοχές παρέμβασης: Ασφάλεια τροφίμων, 
Βιομηχανία Τροφίμων 4.0 - Τεχνολογίες Μεταποίησης, Βιώσιμη Παραγωγή Προϊόντων, Αλιεία- 
Υδατοκαλλιέργειες) καθώς και ενδεχόμενες δια τομεακές περιοχές παρέμβασης 

• Σύνθεση συναινετικού κειμένου επί των προτεινόμενων παρεμβάσεων και προτεραιοτήτων, 
εντός του Μαΐου 2021 (όπως το Παράρτημα 2 της Στρατηγικής 2014-2020). 


