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Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σε συνεργασία με τη Γενική ∆ιεύθυνση 
Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG RTD)) διοργανώνει διήμερο 
Συνέδριο με θέμα τους βασικούς μοχλούς για την έρευνα και την καινοτομία του 
Ευρωπαϊκού κλάδου Τροφίμων. Το Συνέδριο υποστηρίζουν η Ευρωπαϊκή και η 
Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food for Life» και ο Σύνδεσμος Ελληνικών 
Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ). 
 
Στόχος του συνεδρίου είναι να προωθήσει: 

 την έρευνα και την καινοτομία, ως πολύτιμα εργαλεία για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού Κλάδου Τροφίμων και  

 την ισορροπημένη και ασφαλή διατροφή μεταξύ των Ευρωπαίων 
πολιτών.  

 
Στο Συνέδριο θα καλυφθούν τα εξής θέματα: 

 Θα συζητηθούν οι επιπτώσεις από τις κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής σε 
ολόκληρη την τροφική αλυσίδα - από την πρωτογενή παραγωγή έως την υγεία 
του καταναλωτή - λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των σχετικών πολιτικών 
της Ε.Ε,. την αειφορία και τα μέτρα στήριξης της αγοράς για καινοτόμα 
προϊόντα διατροφής και διαδικασίες. 

 Θα αξιολογηθεί η συμβολή των επιτυχημένων ευρωπαϊκών έργων και των 
υφιστάμενων συνεργιών στη διαμόρφωση των μελλοντικών προτεραιοτήτων 
έρευνας στο πλαίσιο του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 (2014-2020). 

 Θα διευκρινιστεί πώς το νέο Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και 
την καινοτομία - ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 
κλάδου των Τροφίμων. 

 Θα ευαισθητοποιήσει τη Βιομηχανία Τροφίμων και ειδικότερα τις Μικρο-
Μεσαίες Επιχειρήσεις για τις δυνατότητες συμμετοχής τους σε δράσεις έρευνας 
και ανάπτυξης και θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες, που 
υποστηρίζονται από την ΕΕ.  

 
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας "Food for Life" και του δικτύου 
των αντίστοιχων Εθνικών Τεχνολογικών Πλατφορμών "Food for Life". 
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρόγραμμα: 

 
Ημερομηνία και Τόπος ∆ιεξαγωγής 
 
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, (Athens Concert  
Hall) στις 10-11 Μαρτίου 2014.  Το Συνέδριο θα ξεκινήσει τη ∆ευτέρα 10 Μαρτίου 
2014 και ώρα 09:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 
16:20 μ.μ  



Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής, την προσέλευση και τη 
διαμονή θα γνωστοποιηθούν στους συμμετέχοντες μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής 
τους . 
 
 
Πώς να εγγραφείτε  
 
Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 28 
Φεβρουαρίου 2014.   
 
Για τις αιτήσεις εγγραφής θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.  
Ομαδικές εγγραφές δεν γίνονται δεκτές  και δεν είναι δυνατόν να εγγραφούν πολλά 
άτομα με την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. 
 
Πρόσβαση στη σελίδα εγγραφής 
 
Εάν χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινήσεις, παρακαλούμε να στείλετε email στην 
παρακάτω διεύθυνση : RTD-FOODEVENT-2014@ec.europa.eu  
 
 
 
 


