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ΘΕΜΑ:  Ομιλία προέδρου ΠΕΤΕΤ σε ημερίδα ΠΑΚΟΕ 

για την παγκόσμια ημέρα καταναλωτή. 

Αθήνα  

15/3/2017 

Α.Π: 170315_1 

       
Κυρίες και κύριοι  
 
 Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκδήλωση σας, για την παγκόσμια 
ημέρα του καταναλωτή. 
Κάθε πρόσπάθεια υπέυθυνης ενημέρωσης των πολιτών είναι για μας 
μιά πρόκληση και προσπαθούμε να την αξιοποιούμε θετικά. 
Πριν αναπτυξω το θέμα των επιτευγμάτων της τεχνολογίας τροφίμων τα 
τελευταία χρόνια θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω μερικές 
πληροφορίες για την ένωση μας. Σας υπόσχομαι να είμαι σύντομος. 
 
Η ΠΕΤΕΤ ιδρύθηκε το 1981 και εκπροσωπεί τους Επιστήμονες & 
Τεχνολόγους Τροφίμων Ανώτατης Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης. 
Αριθμούμε άνω των 3.000 μελών και εκτός της βιομηχανίας τροφίμων 
που είναι φυσικός μας χώρος συμμετέχουμε ενεργά: 

1. Σε εμπορικές επιχειρήσεις ως τεχνικοί σύμβουλοι 
2. Στις δημόσιες ελεγχτικές αρχές και στις εταιρίες πιστοποίησης 

συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας αλλά και βιολογικών 
μεθόδων παραγωγής. 

3. Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
4. Ως σύμβουλοι τεχνολογίας, καινοτομίας και ασφάλειας τροφιμων, 

παραγωγικών επιχειρήσεων. 
 
Από το 2007 η ένωση μας είναι ο μοναδικός εθνικός εκπρόσωπος στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση Επστημόνων-Τεχνολόγων Τροφίμων (EFoFST) και 
καθώς και στην Παγκόσμια Ένωση (IUFoST). 
 
 
Ποιός είναι όμως ο ρόλος του Τεχνολόγου Τροφίμων  στην 
Ελληνική κοινωνια ; 
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Θα αναφέρω μερικούς από τους βασικούς μας στόχους: 
 

1. Δημιουργία ασφαλών συνθηκών στην παραγωγή τροφίμων από 
το χωράφι μέχρι το ράφι. 

2. Συνεργασία με επιστημονικούς ή επαγγελματικούς συλόγους για 
την επιτευξη κοινών στόχων. 

3. Συμβολή στην πρόοδο της Επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων 
με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελληνικής 
αγροτικής οικονομίας. 

4. Επικοινωνία με τους πολίτες και πληροφόρηση της ελληνικής 
κοινωνίας σε θέματα διατροφής. 

5. Συνεχής εκπαιδευση των μελών μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων 
και συνεδρίων. 

 
Τους περισσότερους απασχολεί το ερώτημα 
Η τεχνολογία τροφίμων μπορεί να συμβάλει στην προστασία του 
καταναλωτή; 
Είναι εχθρός ή σύμμαχος του ανθρώπου; 
 
Ας αναφέρουμε μερικά σημεία που νομίζουμε ότι συμβάλουν σ’ 
αυτο τον προβληματισμό και επιτευχθηκαν τα τελευταία χρόνια 
 
1) Καινοτόμες  Μεθόδοι Επεξεργασίας με οικολογικό προσανατολισμό. 
2) Ανίχνευσης νοθείας και απάτης στα τρόφιμα τόσο σε αναλυτικό 
επίπεδο όσο και σε διαδικαστικό μέσω των νεω συστημάτων πρόληψης. 
3) Ανιμετώπιση διατροφικών κρίσεων. 
4)Νέα προϊόντα για ειδικές κατηγορίες καταναλωτών ,ελεύθερα 
διαφόρων συστατικών. 
   
 Όπως τα προϊόντα ελέυθερα γλουτένης ,ξηρών καρπών, αυγού ή 
λακτόζης. 
 Δεν θα ήταν δυνατή η οργάνωση και η προστασία ευαίσθητων ομάδων 
του πληθυσμού χωρίς την τεχνολογική έρευνα.  
 
...................... 
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Ενδεικτικά στο επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο μπορούμε να 
αναφέρουμε  

1. Αντιμικροβιακές εδώδιμες μεμβράνες και επικαλύψεις (antimicrobia
l edible films and coatings) 

2. Επεξεργασία υψηλής πίεσης (high-pressure processing, HPP) 
3. Φαρμακοτρόφιμα και λειτουργικά συστατικά τροφίμων (nutraceutic

als and functional food components) 
4. Έλεγχος των μικροοργανισμών μέσω συνδυασμού μεθόδων – 

τεχνολογία των εμποδίων (hurdle technology) 
5. Συσκευασία υπό τροποποιημένη ατμόσφαιρα (MAP) 
6. Χρησιμοποίηση (και άλλων) περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων 

συντήρησης (π.χ. αντιμικροβιακές ενώσεις φυσικής προέλευσης, 
βακτηριοφάγοι, όζον, υπέρηχοι) για βελτίωση ασφάλειας και 
αύξηση διάρκειας συντήρησης τροφίμων 

7. Αντι-ρυπαντικές επικαλύψεις επιφανειών και νανοϋλικά (μείωση 
διασταυρωτής μόλυνσης) 

8. Οικολογική διαχείριση και αξιοποίηση υπο-προϊόντων βιομηχανιών 
τροφίμων 

9. Μελέτη και αξιοποίηση φυσικής ενδογενούς μικροχλωρίδας 
παραδοσιακών ζυμώμενων τροφίμων (προβιοτικά) 

 

Εκτός των ανωτέρω  

Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει έντονη τεχνολογική έρευνα γύρω από 

την παραγωγή πρωτεϊνών από νέες πηγές όπως η καλλιέργεια 

εντόμων γι αυτό το σκοπό. Ίσως για τα δυτικά πρότυπα να φαίνεται 

αηδιαστική η χρήση εντόμων στην διατροφή αλλά όταν μεγάλα μέρη του 

παγκόσμιου πληθυσμού υποφέρουν από πείνα οφείλουμε να 

προβλέπουμε λύσεις.  
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Τέλος είναι σημαντική η συμβολή της τεχνολογικής έρευνας στην 

ανασύνθεση των τροφίμων που προωθεί η Ε.Ε. καθ΄υπόδειξιν του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με στόχο την μείωση κατανάλωσης  

                       Κορεσμένων λιπών- Ζαχάρων-Αλατιού 

 

Όλες οι ανωτέρω εξελίξεις συμπυκνώνονται στις εξής λέξεις: 
 
6ο Διεθνές συνέδριο Τεχνολογίας τροφίμων   
Σάββατο 18-19/3 στα πλαίσια της 4ης FOODEXPO –METROPOLITAN 
EXPO  
Το συνέδριο οργανώνεται από 
την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων (Π.Ε.ΤΕ.Τ.) με την 
επιστημονική καθοδήγηση του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του 
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και την υποστήριξη του Συνδέσμου 
Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.),Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Παραγωγής Υλικών&Συσκευασίας.(ΣΥΒΙΠΥΣ),Ελληνική Ένωση 
Βιομηχανιών Ψύχους&Logistics. 
Το θέμα του συνεδρίου  

«Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές στον τομέα των τροφίμων : 
Από νεοφανείς ιδέες σε βιομηχανικές εφαρμογές» 

δίνει έμφαση στις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές 
ανακαλύψεις και επιχειρεί να προσεγγίσει δημιουργικά τις μελλοντικές 
βιομηχανικές εφαρμογές.Κατ’αυτήν την έννοια το το 6ο Διεθνές 
Συνέδριο Τεχνολογίας Τροφίμων,στοχεύει να επικεντρωθεί στον 
προσδιορισμό νέων τρόπων σκέψης και την αποτελεσματική επίλυση 
των τεχνολογικών προβλημάτων στον τομέα των τροφίμων ,μέσω 
διεπιστημονικής συνεργασίας και διασποράς της γνώσης και 
τεχνογνωσίας. 

Για χιλιάδες χρόνια στην Ελλάδα παράγονται τρόφιμα με παραδοσιακές 
μεθόδους.Ελαιόλαδο,κρασί φημισμενο,τυριά και γιαούρτι όπως και 
θαλασσινά και επεξεργασμενα προϊόντα κρέατος.Υψηλός μας στόχος 
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είναι κατά την διάρκεια του συνεδρίου να συνδιάσουμε τις αρχαίες 
Ελληνικές παραδόσεις με την καινοτομία,την ασφάλεια και τις σύγχρονες 
τεχνολογίες. 

Στο συνέδριο συμμετέχουν με ομιλίες και εργασίες διακεκριμένοι 

επιστήμονες από 28 χώρες τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και την 

Βιομηχανία Τροφίμων.  

 

Πιο συγκεριμένα οι 6 συνεδρίες περιλαμβάνουν 

 Δομή των τροφίμων –λειτουργικά τρόφιμα-Οργανοληπτικός 

έλεγχος 

 Νεοφανή υλικά και νανοϋλικά 

 Προοδος στην υγιεινή, ασφάλεια και αυθεντικότητα  των 

τροφίμων 

 Εφαρμογή στην παραγωγή καινοτόμων μεθόδων . 

 

Σας προσκαλώ να παρακολουθήσετε το συνέδριο μας προκειμένου να 
απολαυσετε μια εμπειρία νέων και προχωρημενων ιδεών από το 
παγκόσμιο γίγνεσθαι. 
 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στην διάθεση σας για 
ερωτήσεις και διευκρινίσεις. 


