
      

 

                                                                                 

                                                                                      

 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως 

συντονιστής του έργου KnowInTarget, διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα "Καινοτοµία & 

Επιχειρηµατικότητα στην Παραγωγή Τροφίµων : Ποιότητα- Ασφάλεια- Περιβάλλον", 

στις 26 Απριλίου 2013, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, 

Παρθενώνος 19-25, 11742 Αθήνα.  

Ο ΕΦΕΤ, µε γνώµονα την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση της δηµόσιας 

υγείας αναλαµβάνει πρωτοβουλίες ως προς την ενηµέρωση αλλά και τη µεταφορά της 

εµπειρίας και της τεχνογνωσίας µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών σε εθνικό επίπεδο 

(αρχές, βιοµηχανία, καταναλωτές, πανεπιστηµιακή κοινότητα, επιστηµονικοί φορείς, κλπ). 

Κάτω από αυτό το πλαίσιο, η ηµερίδα µε επίκεντρο τον αγρο-διατροφικό τοµέα θα έχει ως 

στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης της γνώσης και της καινοτοµίας, µέσω: 

• της διευκόλυνσης των διαδικασιών για τη µεταφορά γνώσης/καινοτοµίας 

• της ενίσχυσης των ικανοτήτων στο σχεδιασµό και την εφαρµογή αποτελεσµατικών 

στρατηγικών και πολιτικών για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την «κοινωνία 

της γνώσης»  σε  περιφερειακό  επίπεδο. 

 

Η ηµερίδα απευθύνεται στις αρµόδιες αρχές που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της 

ασφάλειας & παραγωγής των τροφίµων αλλά και σε κλαδικούς φορείς επιχειρήσεων 

τροφίµων.  

Η παρακολούθηση της ηµερίδας είναι δωρεάν. Ωστόσο, λόγω του περιορισµένου αριθµού 

συµµετεχόντων είναι απαραίτητη η συµπλήρωση της ∆ήλωσης Συµµετοχής που θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ www.efet.gr.   

 



      

 

                                                                                                                        

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013, 

Divani Palace Acropolis, Παρθενώνος 19-25, 11742 Αθήνα 

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

 

09:30-09:45 Χαιρετισµός  

κ. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

Αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ 

 

09:45-10:00 Το έργο KnowInTarget 

∆ρ. Τσιγαρίδα Ειρήνη, ∆ρ. Γαροφαλάκης Γοργίας  
ΕΦΕΤ, ∆ιεύθυνση ∆ιατροφικής Πολιτικής & Ερευνών 

 

10:00-10:30 Καινοτοµία στον χώρο των τροφίµων: προβλήµατα και προοπτικές 

∆ρ. Σάλτα Φωτεινή 
Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων  

 

10:30-11:00 Στρατηγικές ανάπτυξης Καινοτοµίας: Ένα case study από τη Βιοµηχανία Τροφίµων 

∆ρ. Λιβιεράτος Αντώνιος   

Σύµβουλος Επιχειρηµατικότητας, Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας ΕΜΠ, 

Συνεργάτης BIC Αττικής 

 

11:00-11:30 ∆ιάλειµµα – Καφές 

 

11:30-12:00 Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων: η στάση των καταναλωτών απέναντι στα  

βιολογικά προϊόντα 

∆ρ. Γιαννούκου Ιωάννα  

Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων –Πανεπιστήµιο Πατρών  

 

12:00-12:30 Ανθρακικό αποτύπωµα: Επανεξετάζοντας την αλυσίδα εφοδιασµού 

κ. Σωτηρόπουλος ∆ηµήτρης 

DS Consulting  

 

12:30-13:00 Επεξεργασία τροφίµων µε εφαρµογή της τεχνολογίας Υπερυψηλής Πίεσης  

∆ρ. Ταούκης Πέτρος  
Καθηγητής, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

 

13:00-14:00 Ελαφρύ γεύµα 

 

14:00-14:30 Βελτίωση του χρόνου ζωής προϊόντων µε τη χρήση εδώδιµων επικαλύψεων 

∆ρ. Τζιά Κωνσταντίνα  

Καθηγήτρια, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

 

14:30-15:00 Πολυλειτουργικά Οξυγαλακτικά Βακτήρια - Από τη Βιοποικιλότητα στην Καινοτοµία  

∆ρ. Τσακαλίδου Έφη 
Καθηγήτρια, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 



    

 

                                                                                 
                                                                                      
 
 
 
 
 

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στην Παραγωγή Τροφίμων 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 
26 Απριλίου 2013 

 
Ξενοδοχείο Divani Palace Acropolis, Παρθενώνος 19-25, 11742 Αθήνα 

 
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

ΦΟΡΕΑΣ:  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Τ.Κ.  ΤΗΛ.:  

FAX:  E-MAIL:  

 
 
 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία της ∆ήλωσης Συμμετοχής και στείλτε τη δήλωση στην ηλεκτρονική  

διεύθυνση registration2604@efet.gr ή με FAX στο 210 6971552 (υπόψη κας Σ. Μήλα) το αργότερο μέχρι τις   

23 Απριλίου 2013*.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα   Σ. Μήλα, στο τηλέφωνο 210 6971617        . 

 
Ημερομ  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 του , είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ∆ήλωσης Συμμετοχής.   


