Τοέργο«»επιδιώκειτην
ανάπτυξηέξυπνωνπληροφοριακώνεργαλείωνκαι
εφαρμογώνιχνηλασιμότηταςκαιτηνεφαρμογή
τουςσεόλοτοφάσματηςαλυσίδαςτωντροφίμων
απότηνπαραγωγήμέχριτηνπώλησης
Στοωςάνωπλαίσιο   (Κόμβοι
ΙχνηλασιμότηταςκαιΔιαπίστευσης)σχηματίζουν
διακρατικόδίκτυογιατηνιχνηλασιμότητακαιτην
αυθεντικότητατωνμεσογειακώνπροϊόντων
διατροφήςσεκάθεμίααπότιςεμπλεκόμενες
χώρες

Επτά μεσογειακά προϊόντα με διαφορετικά
χαρακτηριστικά και διατροφικό προφίλ έχουν
επιλεγεί για την πιλοτική εφαρμογή εργαλείων και
εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων για την
ιχνηλασιμότητα και την αυθεντικότητα των
μεσογειακών προϊόντων διατροφής καθώς και τον
αποτελεσματικό
έλεγχο
ολόκληρης
της
εφοδιαστικήςαλυσίδας

Ηκοινοπραξίατουέργουπεριλαμβάνει
εταίρουςαπόμεσογειακέςχώρεςοιοποίοι
διαθέτουνόλατααπαραίτηταεργαλείακαι
τηντεχνογνωσίαγιατηνεπίτευξητων
στόχωντουέργου
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Για περισσότερες πληροφορίες:
Δρ. Γεώργιος Μπανιάς, Ερευνητής Β, Ινστιτούτο
Βιο-οικονομίας και Αγροτεχνολογίας, ΕΚΕΤΑ
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ελλάδα
Email: g.banias@certh.gr
Επικοινωνία @ 

Ένανέοερευνητικόπρόγραμμαγια
τηνπαροχήασφαλέστερωνκαι
βιώσιμωνμεσογειακώνπροϊόντων
διατροφήςγιαανθρώπουςσεόλοτον
κόσμο

Διάρκεια
μήνες

Χρηματοδότηση

www.tthubs.eu



Συντονιστήςπρογράμματος

ΕθνικόΚέντροΈρευνας ΤεχνολογικήςΑνάπτυξης

#MED_Food_TTHubs

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το PRIMA
Foundation στο πλαίσιο του προγράμματος Έρευνας και
Καινοτομίας «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με
αριθμό συμβολαίου 1931.

Με
την
ενίσχυση
της
διαφάνειας
της
ανιχνευσιμότητας των μεσογειακών προϊόντων
διατροφής το     αξιοποιεί
σύγχρονες τεχνολογίες και στηρίζεται σε ευρέως
εφαρμοσμένα πρότυπα σχετικά με τις διαδικασίες
παραγωγής τροφίμων τον εντοπισμό της
τοποθεσίας
προέλευσης
τις
διαδικασίες
παρακολούθησηςκαιεπιχειρηματικώνμοντέλωνγια
τηνανάπτυξηεφαρμογώνιχνηλασιμότηταςκαιτον
αποτελεσματικόέλεγχοτηςεφοδιαστικήςαλυσίδας

Είσαιπρομηθευτής
Τοείναιδυνατόνναυποστηρίξει
τηδημιουργίααξιόπιστηςψηφιακήςταυτότηταςγια
τη διευκόλυνση της συνεργασία σου με πολλούς
αγοραστές και την αποφυγή υποβολής των
περιττώνπληροφοριώνμειώνονταςέτσιτονχρόνο
τωνσυναλλαγών

Ασχολείσαι με τις εξαγωγές τις εισαγωγές
καιτιςμεταφορέςπροϊόντωνδιατροφής
Τοέργοεπιδιώκειτηνανάπτυξη
φιλικήςπροςτοχρήστηπλατφόρμαςεφοδιαστικής
αλυσίδας με σκοπό τη υποστήριξη των
επιχειρηματικώνσουδραστηριοτήτων

Είσαιδιανομέαςήπωλητήςλιανικής

Το    ενισχύει την εμπιστοσύνη
στον
παγκόσμιο
εφοδιασμό
τροφίμων
δημιουργώνταςμιαασφαλέστερηκαιπιο«έξυπνη»
εφοδιαστικήαλυσίδα

Είσαιπαραγωγός

Το    βοηθά στην βελτίωση του
ελέγχουποιότηταςσταπροϊόντασουαπότοστάδιο
τηςπαραγωγήςμέχριτηντελικήκατανάλωση

Είσαικαταναλωτής

Το    μέσω της εφαρμογής
«έξυπνων» τεχνολογιών σε ολόκληρη την
εφοδιαστική αλυσίδα των προϊόντων διατροφής
σου παρέχει πιστοποιήσεις που διασφαλίζουν τη
συμμόρφωσητωνπροϊόντωνμεαυστηράπρότυπα
ασφάλειαςκαιποιότητας

ΗλεκτρονικήΠλατφόρμα

Ηπροσέγγισήμας
Τοπροωθείτηνενίσχυσητης
διαφάνειας σχετικά με την ανιχνευσιμότητα των
μεσογειακών προϊόντων διατροφής μέσω της
παροχής
τεκμηριωμένων
δεδομένων
ιχνηλασιμότητας σε όλο το φάσμα της
εφοδιαστικήςαλυσίδαςαποδείξεωνγνησιότητας
για τα τελικά προϊόντα και λεπτομερών
διατροφικώνπροφίλ
Producteurs
PMEs
Centres de
compétences

Industries
agro-alimentaires

fournisseur de
technologie
Consultants
spécialisés

Schéma
volontaire de
traçabilité

Vendeurs
Fournisseurs de
services
logistiques

Plateforme
électronique
Marchés
internationaux

Auditeurs de
qualité
Autorités et agences
gouvernementales

Δημιουργούμε  κόμβους Ιχνηλασιμότητας και
Διαπίστευσης (  ) και φέρνουμε κοντά
παραγωγούς καταναλωτές παρόχους υπηρεσιών
και
φορείς
της
βιομηχανίας
τροφίμων
σχηματίζοντας ένα ενιαίο δίκτυο για την παροχή
διαφάνειας ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων
διατροφής
Υποστηρίζουμε το σχεδιασμό και την ορθή
εφαρμογήολοκληρωμένωνσυστημάτωνποιότητας
σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος με
έμφασηστιςπρακτικέςτηςκυκλικήςοικονομίαςγια
βέλτιστηχρήσητωνπόρων

Τακύριαχαρακτηριστικάτηςπροσέγγισής
μαςείναι

Ηλεκτρονική
πλατφόρμα

ΕθελοντικόΠρότυπο
Ιχνηλασιμότητας

Η πλατφόρμα    σε συνδυασμό
με εύκολες στη χρήση και ευέλικτες εφαρμογές
πληροφορικής ενισχύουν τη λειτουργία των  
παρουσιάζονταςτησχετικήπληροφορίαμε
ενιαίοτρόποενώπαράλληλαεπιτρέπουντηχρήση
και την αξιοποίησή της από διαφορετικά
συστήματα
Η πλατφόρμα    παρέχει τον
ανοιχτό διαδικτυακό χώρο όπου το σύνολο των
εμπλεκόμενωνφορέωντηςβιομηχανίαςτροφίμων
είναιδυνατόνναέρχονταισεεπαφήΗπλατφόρμα
υποστηρίζει την παροχή πρωτοκόλλων ελέγχου
ταυτότητας και διασφάλισης ποιότητας και
πιστοποίησης σε όλο τον κύκλο ζωής των
προϊόντων
Τα εργαλεία αναμένεται να αξιοποιούν σύγχρονη
τεχνολογία διασφαλίζοντας την αυξημένη
διαφάνεια αλλά και την παροχή αξιόπιστων
πληροφοριών σε ολόκληρη την εφοδιαστική
αλυσίδαςτωντροφίμωνΟικαταναλωτέςαπόόλο
τον κόσμο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες για το
διατροφικό προφίλ και την αυθεντικότητα των
μεσογειακών
προϊόντων
χρησιμοποιώντας
 ή 



ΕθελοντικόΠρότυπο
Ιχνηλασιμότητας

Αντλώντας έμπνευση από ευρέως εφαρμοσμένα
πρότυπα ενδεικτικά τα πρότυπα  το έργο
   υιοθετεί ενιαίο «Εθελοντικό
Πρότυπο Ιχνηλασιμότητας των μεσογειακών
προϊόντων διατροφής» ως σημείο αναφοράς για
ταπροϊόντατωνδιαφόρωνχωρών

