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Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα SMARTCHAIN 

παρουσιάζει τα βασικά βήματα για τη βελτίωση της βιωσιμότητας 

των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων 
 
 

 

Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2021 - Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα SMARTCHAIN φιλοξενεί 

σήμερα την τελευταία του εκδήλωση, παρουσιάζοντας τα κύρια ευρήματα και τις προτάσεις του για 

την υποστήριξη συνεργατικών βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού (ΒΑΕΤ) στην Ευρώπη. Το τριετές αυτό 

πρόγραμμα συγκέντρωσε ένα ευρύ φάσμα υπευθύνων χάραξης πολιτικής, επαγγελματιών και 

ερευνητών που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις συνεργατικές ΒΑΕΤ και πως να 

ενισχύσουν την ανάπτυξή τους. Οι ΒΑΕΤ είναι συστήματα τροφίμων τα οποία έχουν τη δυνατότητα 

να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουμε, διανέμουμε και καταναλώνουμε τρόφιμα, 

ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των αγροτών, των παραγωγών τροφίμων και των καταναλωτών. 

Τα κύρια ευρήματα του προγράμματος SMARTCHAIN, τα οποία θα πυροδοτήσουν περαιτέρω 

πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αλλαγή του ευρωπαϊκού μοντέλου εφοδιαστικής αλυσίδας 

τροφίμων, είναι συγκεντρωμένα στο φυλλάδιο του προγράμματος με τίτλο «Πληροφορίες και 

προτάσεις για την υποστήριξη συνεργατικών βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων».  

Μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των διαφόρων τύπων ΒΑΕΤ σε όλη την Ευρώπη, όπως οι άμεσες 

πωλήσεις στο αγρόκτημα, οι αγορές παραγωγών, η κοινοτικά υποστηριζόμενη γεωργία και οι 

συνεταιρισμοί, καθώς και τα ρυθμιστικά τους πλαίσια, οδήγησαν στη διαμόρφωση προτάσεων 

πολιτικής και επιχειρηματικής δράσης στον αγροδιατροφικό τομέα. 

Ο Δρ. F. Javier Casado Hebrard από το Πανεπιστήμιο του Hohenheim, επικεφαλής του προγράμματος 

SMARTCHAIN, δήλωσε τα εξής:  

«Κατά τη διάρκεια τριών ετών σκληρής εργασίας, στο πρόγραμμα SMARTCHAIN αναλύσαμε 18 

περιπτώσεις βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού (ΒΑΕΤ) από 9 διαφορετικές χώρες για να 

κατανοήσουμε τους παράγοντες που διαδραματίζουν ρόλο στην επιτυχία τους, αλλά και για να 

προσδιορίσουμε τις κύριες ανάγκες, τα εμπόδια και τα σημεία δυσκολίας τους, με έμφαση στην 

οπτική του καταναλωτή. Στο φυλλάδιο του SMARTCHAIN, οι αγρότες, οι παραγωγοί τροφίμων και οι 

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/SmartChain_final-booklet.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/SmartChain_final-booklet.pdf
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άλλοι επαγγελματίες των ΒΑΕΤ μπορούν να βρουν εφαρμόσιμες λύσεις, προτάσεις και χρήσιμες 

συμβουλές για τη βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεών τους και την ταυτόχρονη αύξηση της 

βιώσιμότητάς τους. Αναπτύξαμε, επίσης, μια σειρά αξιοποιήσιμων προτάσεων πολιτικής για τους 

υπεύθυνους λήψης αποφάσεων ώστε αυτοί να υποστηρίξουν τις ΒΑΕΤ και την ανταγωνιστικότητά 

τους». 

Χάρη στον προσδιορισμό των βασικών παραμέτρων που επηρεάζουν τη βιώσιμη παραγωγή 

τροφίμων και την ανάπτυξη της υπαίθρου στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης, το πρόγραμμα 

SMARTCHAIN παρουσίασε τις λύσεις που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο για τις επιχειρήσεις ΒΑΕΤ, 

οδηγώντας στον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας αλλά και περιοριστικών 

παραγόντων για την ανάπτυξη και εκμετάλλευσή τους. Αυτές οι λύσεις μπορούν να ενισχύσουν την 

ανταγωνιστικότητα των ΒΑΕΤ με τη μορφή της οικονομικής ανάπτυξης, των υλικοτεχνικών 

βελτιώσεων και τη δημιουργία νέων καναλιών πωλήσεων. 

Η κοινωνική καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα της εξέλιξης των ΒΑΕΤ 

Ο οδηγός του προγράμματος SMARTCHAIN εστιάζει επίσης στις κοινωνικές καινοτομίες για τις ΒΑΕΤ 

και στην αξιολόγηση της βιωσιμότητάς τους από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική σκοπιά. 

Επιπλέον, παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης σχετικά με την αντίληψη της αξίας και της 

στάσης των καταναλωτών έναντι των ΒΑΕΤ, ενώ παρέχει προτάσεις για το πώς θα επιτευχθεί 

μεγαλύτερη αποδοχή αυτού του τύπου αλυσίδας εφοδιασμού. 

Οι εταίροι του SMARTCHAIN δημιούργησαν και λάνσαραν μια πλατφόρμα καινοτομίας για τη 

διευκόλυνση της διάχυσης της γνώσης και των καινοτόμων λύσεων του προγράμματος, αλλά και για 

τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των ενδιαφερομένων, ώστε αυτοί να κάνουν τη διαφορά στο 

πεδίο των ΒΑΕΤ. Μάλιστα, το φυλλάδιο του SMARTCHAIN θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην εν λόγω 

πλατφόρμα και σε εννέα γλώσσες: Ολλανδικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, 

Ιταλικά, Σερβικά και Ισπανικά. 

 

ΑΠΩΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
Σχετικά με το πρόγραμμα SMARTCHAIN 

Οι ΒΑΕΤ είναι συστήματα τροφίμων τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε ορισμένες 

από τις κύριες ανάγκες και ευκαιρίες των αγροτών, των παραγωγών τροφίμων και των καταναλωτών. 

Μπορούν να αποφέρουν πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις συμβατικές μακρές αλυσίδες 

τροφίμων, για παράδειγμα τη μικρή απόσταση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, την πρόσβαση 

σε τοπικά παραγόμενα τρόφιμα γνωστής προέλευσης και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας. 

 

Οι 43 εταίροι του SMARTCHAIN προέρχονται από 11 ευρωπαϊκές χώρες και εργάστηκαν για 3 χρόνια 

προκειμένου να υποστηρίξουν τη μετάβαση προς τις συνεργατικές ΒΑΕΤ, συνδέοντας επιστήμονες 

με επαγγελματίες και διαφορετικούς παράγοντες του χώρου των τροφίμων. Το πρόγραμμα 

SMARTCHAIN «Καινοτόμες και έξυπνες λύσεις για βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων» 

συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο του Hohenheim και έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 

έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας 

επιχορήγησης αριθ. 773785. 

https://www.eufic.org/en/food-production/article/the-benefits-and-sustainability-of-short-food-supply-chains
https://www.eufic.org/en/food-production/article/short-food-supply-chains-reconnecting-producers-and-consumers
https://www.smartchain-platform.eu/
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Τι θα ακολουθήσει; 

Η πλατφόρμα καινοτομίας του SMARTCHAIN, ένα από τα κύρια αποτελέσματα του έργου, θα 

παραμείνει προσβάσιμη χάρη στην απόφαση 5 νέων έργων «Horizon 2020» να συνεχίσουν να τη 

χρησιμοποιούν και να την ενημερώνουν τα επόμενα χρόνια. Το βασικό υλικό που μοιράστηκαν οι 

εταίροι του SMARTCHAIN στην πλατφόρμα αυτή είναι επίσης διαθέσιμο στο φυλλάδιο. 

 
 
Ο ιστότοπος του προγράμματος: www.smartchain-h2020.eu 
Η πλατφόρμα καινοτομίας του SMARTCHAIN: https://www.smartchain-platform.eu/ 
Ο λογαριασμός στο Twitter: twitter.com/Smartchain_EU 
 
 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας 
 
Davide Carrino, European Food Information Council (EUFIC), διευθυντής επικοινωνίας 
διεύθυνση e-mail: davide.carrino@eufic.org;  
κινητό τηλ.: +32 483 67 31 98 
 
Dr. F. Javier Casado Hebrard, University of Hohenheim, επικεφαλής του προγράμματος 
SMARTCHAIN 
διεύθυνση e-mail: fjavier.casado@uni-hohenheim.de;  
κινητό τηλ.: +49 1794 87 86 28 
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