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Ημερομηνία και ώρα 6.10.2021, 12:00 μ.μ. – 14:00 μ.μ. 

Θέμα 
7η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας 
«Αγροδιατροφή» 

Οργανωτής ΓΓΕΚ 

Τόπος Τηλεδιάσκεψη 

Τύπος αρχείου Πρακτικά συνάντησης 

Συμμετέχοντες 

Υπουργείο 
Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων 

• Στελέχη ΓΓΕΚ: 

• 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 

• Θωμαΐδης Νίκος, Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας ΕΚΠΑ 

• Λαμπρινίδης Γεώργιος, Στέλεχος του Τμήματος Πολιτικών & Δομών Υποστήριξης 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Εκπρόσωπος ΓΓΒ 

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

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

• Δρ. Μούσια Ζωή, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων Επιχειρήσεων Λοιπών 
Επεξεργασμένων Τροφίμων της Δ.Ελ.Επ., ΕΦΕΤ 

• Μπιλάλης Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΓΠΑ 

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

• Παπαδημητρίου Βάσω, Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ 

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

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

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

Λοιποί 
συμμετέχοντες: 

• Κοντουδάκης Νικόλαος, ΓΠΑ 

• Νιώρας Αλέξανδρος, Εκπρόσωπος του Συμβούλου (PLANET A.E.) 

 

1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

12:00 – 12:05 Σύνδεση με το σύστημα τηλεδιασκέψεων 

12:05 – 12:10 Έναρξη - Συνοπτική παρουσίαση προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά την ανοιχτή 
διαβούλευση από το Συντονιστή της πλατφόρμας 
Μάριος Κόνιαρης  (Συντονιστής ΣΟΕ) 

12:10 – 13:45 Συζήτηση/Σύνθεση/ Οριστικοποίηση των Προτεραιοτήτων για τον σχεδιασμό της 
Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) 
Συμμετέχοντες 

13:45 – 13:55 Συμπεράσματα - Επόμενα Βήματα  
Μάριος Κόνιαρης (Συντονιστής ΣΟΕ) 

13: 55 – 14:00 Λοιπά Θέματα (AOB)  
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2 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

2.1 1ο Μέρος: Συνοπτική παρουσίαση προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά την 

ανοιχτή διαβούλευση 

 

Η διαδικτυακή συνάντηση ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό από τον κ. Κόνιαρη, συντονιστή της 
Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας (ΣΟΕ) του τομέα Αγροδιατροφής, ο οποίος και παρουσίασε 
στατιστικά στοιχεία από την συμμετοχή που καταγράφηκε στην διαδικτυακή εκδήλωση που 
πραγματοποίησε η ΓΓΕΚ στις 12/7/2021 (https://www.livemedia.gr/rtdi_21_27) καθώς και στοιχεία 
από την έρευνα ικανοποίησης των συμμετεχόντων στην εκδήλωση.  

Στην συνέχεια παρουσίασε στοιχεία από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν αναφορικά με τον τομέα. 

Συγκεκριμένα, προτάσεις υποβλήθηκαν: α) στην ανοιχτή διαβούλευση, β) από το ΤΕΣ Κοινωνικών 

και Ανθρωπιστικών Επιστημών και γ) από το ΤΕΣ Αγροτεχνολογίας και Διατροφής. 

 

2.2 2ο Μέρος: Συζήτηση/Σύνθεση/ Οριστικοποίηση των Προτεραιοτήτων – 

Συμπεράσματα – Ενέργειες  

Ακολούθησε συζήτηση των μελών της Σ.Ο. αναφορικά με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. 
Συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

1. Όσον αφορά τις προτάσεις του ΤΕΣ Αγροτεχνολογίας και Διατροφής, η ΣΟΕ συμφώνησε ότι 
πρόκειται περί τεκμηριωμένων προτάσεων στην βάση διαφορετικής προσέγγισης 
(κατηγοριοποίηση, ανάλυση κλάδων, εξειδίκευση προτεραιοτήτων) από την μεθοδολογία που 
έχει ακολουθήσει η ΣΟΕ εδώ και περίπου εννιά (9) μήνες. Δεδομένης της χρονικής συγκυρίας 
(διατύπωση θέσεων ΣΟΕ, ολοκλήρωση διαβούλευσης, ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης κειμένου 
βάσης) η ΣΟΕ κρίνει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η στρατηγική προσέγγιση στη διαμόρφωση, ενώ 
η εξειδίκευση θα ακολουθήσει κατά την προετοιμασία των προκηρύξεων. Στην φάση αυτή, της 
εξειδίκευσης, η ΣΟΕ εκτιμά ότι οι προτάσεις του ΤΕΣ θα αποτελέσουν πολύτιμο βοήθημα.  

2. Τονίζεται επίσης ότι η στρατηγική αν και σε Εθνικό Επίπεδο, διατηρεί την Ευρωπαϊκή της διάσταση 
καθώς και εμπεριέχει τα κυριότερα θέματα του τομέα, σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.  

3. Οι Περιοχές Παρέμβασης του τομέα, όπως είχαν διαμορφωθεί από τη ΣΟΕ, παραμένουν ως έχει 
καθώς δεν υπήρξε πρόταση για σχετικές αλλαγές. 

4. Η επεξεργασία των προτάσεων που υποβλήθηκαν α) από το ΤΕΣ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και β) στην ανοιχτή διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της ΣΟΕ που θα 
στελεχώσουν υπό-ομάδες ανά Παρέμβαση, σύμφωνα με την εξειδίκευση τους, για την 
αποτελεσματική ανάλυση των προτάσεων. Οι προτεινόμενες προτεραιότητες θα συζητηθούν και 
θα οριστικοποιηθούν στην επόμενη συνάντηση της ΣΟΕ. 

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση και χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί οι Προτεραιότητες, 
συμφωνήθηκαν οι ακόλουθες άμεσες ενέργειες: 

• Αποστολή από το συντονιστή  του πίνακα με τις υποβληθείσες προτάσεις για τις Προτεραιότητες 
(3ο Επίπεδο), προκειμένου οι υπο-ομάδες των μελών της ΣΟΕ να καταγράψουν τις προτάσεις τους 
και να διατυπώσουν σχετικές εισηγήσεις.  

• Προγραμματισμός της επόμενης συνάντησης προκειμένου να συζητηθούν οι εισηγήσεις των 
προτεραιοτήτων ανά Παρέμβαση και να οριστικοποιηθούν.  

https://www.livemedia.gr/rtdi_21_27

