
      

 

                                                                                 

                                                                                      

 
 
 
 

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως συντονιστής 
του έργου KnowInTarget σας προσκαλεί στην ημερίδα που διοργανώνει με θέμα: 
 

Επισήμανση και προδιαγραφές τροφίμων: Νέα νομοθεσία – νέες 
ευκαιρίες για δημιουργία καινοτόμων προϊόντων 

 
που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2013 στην Αθήνα στο   

Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis (Παρθενώνος 19-25) 

 
Η ημερίδα θα εστιάσει στις τρέχουσες επιστημονικές προκλήσεις οι οποίες πρέπει να 
αντιμετωπιστούν από τον ΕΦΕΤ αλλά και από όλους τους εταίρους σε θέματα που άπτονται: 
α) στην παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων, β) στη διατύπωση ισχυρισμών 
διατροφής και υγείας γ) στην παρουσίαση εθελοντικών σχημάτων ποιότητας και δ) στη 
σύνδεση της ετικέτας του τροφίμου με τις εξαγωγικές ευκαιρίες 
 
Σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιάσει τις εξελίξεις της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με 
το νέο πλαίσιο για την επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων καθώς και  
προοπτικές για εθελοντικές επισημάνσεις και ενίσχυση των εξαγωγών των ελληνικών 
τροφίμων 

 
Διακεκριμένοι ομιλητές από τις αρμόδιες εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές καθώς και από την 
ελληνική βιομηχανία τροφίμων, θα καλύψουν αυτή τη θεματολογία.  
 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για την 
παρακολούθηση της ημερίδας είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και αποστολή της Δήλωσης 
Συμμετοχής έως τις 19 Απριλίου 2013 στην ηλεκτρονική διεύθυνση registration@efet.gr ή 
στο FAX 210 6971552. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων θα τηρηθεί 
αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 
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Επισήμανση και προδιαγραφές τροφίμων: Νέα νομοθεσία – νέες ευκαιρίες για  
δημιουργία καινοτόμων προϊόντων  

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 
 

Ξενοδοχείο: Divani Acropolis 
 

09:30-10:00 Προσέλευση – Εγγραφές – Καφές 
 

10:00-10:15 Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. ΕΦΕΤ – κ. Ι. Τσιάλτα 
ToΈργο KnowInTarget 
 

10:15-11:00 Ο Κανονισμός 1169/2011: Τα νέα σημεία και οι προτεραιότητες της 
Επιτροπής 
Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου 
EU Commission - DG SANCO – E4 Directorate 

11:00-11:15 Κανονισμός 1169/2011  και εθνικά εφαρμοστικά μέτρα 
Ζηνοβία Φακιρίδου 
ΕΦΕΤ – Δ/νση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων 

11:15-11:30 Οι εξελίξεις στην νομοθεσία περί ισχυρισμών διατροφής & υγείας 
Δρ. Ασπασία Σαμωνά 
ΕΦΕΤ – Δ/νση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων 

11:30-12:00 Διάλλειμα - καφές 
 

12:00-12:15 Προσθήκη βιταμινών, ανόργανων συστατικών και άλλων ουσιών στα  
τρόφιμα 
Δρ. Γιώργος Μπουκουβάλας 
ΕΦΕΤ – Δ/νση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών 

12:15 -12:30 Επισήμανση  και παρουσίαση καινοτόμων προϊόντων – ευκαιρίες  για 
εξαγωγές 
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης 
Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΕ 

12:30 -12:45 Απόψεις  της βιομηχανίας για τις τελευταίες εξελίξεις  στην επισήμανση των 
τροφίμων  
Εκπρόσωπος ΣΕΒΤ 

12:45 -13:00 Εθελοντικά σχήματα ποιότητας 
Ευριδίκη Οικονόμου 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

13:00-14.00 Ελαφρύ γεύμα 
 

14:00-15:00 Στρογγυλό τραπέζι: Η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της 
νέας νομοθεσίας 
Συντονιστής: Κρέστος Βασίλειος  
Προϊστάμενος  Διεύθυνσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων - ΕΦΕΤ 

 



      
 

 
 

                          

    
  

 

Επισήμανση και προδιαγραφές τροφίμων: Νέα 
νομοθεσία – νέες ευκαιρίες για δημιουργία καινοτόμων 

προϊόντων 
  

22 Απριλίου 2013 
Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, Παρθενώνος 19-25 Αθήνα   

 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

ΦΟΡΕΑΣ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Τ.Κ.  ΤΗΛ.:  

FAX:  E-MAIL:  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία της Δήλωσης Συμμετοχής και στείλτε τη δήλωση στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση registration@efet.gr το αργότερο μέχρι τις 19 Απριλίου 2013*. Σε περίπτωση που αδυνατείτε να 

αποστείλετε τη Δήλωση Συμμετοχής σας ηλεκτρονικά, αποστείλετέ την με FAX στο 210 6971552 (υπ’ όψη κας Α. 

Γογονάκη): 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα  Γογονάκη στο τηλέφωνο 210 6971555        . 

 
 

Ημερομηνία 
 

   Υπογραφή  

 
*Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν. Τα έξοδα μετακίνησης δεν θα καλυφτούν από τον ΕΦΕΤ. Λόγω του περιορισμένου 

αριθμού συμμετεχόντων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Για την παρακολούθηση της, είναι απαραίτητη η 

συμπλήρωση της Δήλωσης Συμμετοχής.   
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