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Τον τελευταίο καιρό, οι Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων και οι 
τοπικές αγορές τροφίμων στις οποίες ντόπιοι αγρότες και παραγωγοί 
τροφίμων πουλάνε τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές ή 
μέσω ενός ελάχιστου αριθμού διαμεσολαβητών, έχουν γνωρίσει άνθηση 
στην Ευρώπη, τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές. Οι εν 
λόγω αλυσίδες αποτελούν εναλλακτική λύση στις συμβατικές μεγάλες 
αλυσίδες τροφίμων όπου μικροί αγρότες ή οι συνεταιρισμοί έχουν 
μικρή διαπραγματευτική ικανότητα, και οι καταναλωτές δεν μπορούν 
να συνδέσουν το προϊόν με κάποιον παραγωγό ή γεωγραφική περιοχή 
προέλευσης.

Στα πλεονεκτήματα των σύντομων διαδρομών τροφοδοσίας 
περιλαμβάνονται η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, 
η πρόσβαση σε τοπικά παραγόμενα τρόφιμα γεωγραφικής προέλευσης, 
καθώς και η βιωσιμότητα μικρών παραγωγικών μονάδων και 
επιχειρήσεων. Τέτοια αγρο-τροφικά συστήματα έχουν την δυνατότητα 
να ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες όσο και στις δυνατότητες των 
αγροτών, των παραγωγών τροφίμων καθώς και των καταναλωτών.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ανάλογα με την επιλογή καναλιού πώλησης, οι πρωτοβουλίες 
των Βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων μπορούν να 
πάρουν διαφορετικές μορφές όπως αγροτικά καταστήματα 
(π.χ. αγορές εντός αγροκτημάτων), ηλεκτρονικά ή φυσικά 
καταστήματα (π.χ. αγροτικές αγορές, μηχανές πώλησης), 
πωλήσεις τύπου «εβδομαδιαίου κουτιού», σε οδικούς άξονες 
κυρίως επαρχιακούς, pick-your own αγορές και κοινοτικά 
υποστηριζόμενη γεωργία.
  
Η ανάπτυξη των Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων 
αποτελεί μία από τις προσεγγίσεις της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η ανθεκτικότητα τους 
και να προωθηθεί ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο για μια βιώσιμη, 
υγιεινή, τοπική και ηθικά παραγόμενη τροφή. Επιπλέον, 
δεδομένης της μεγάλης αβεβαιότητας σχετικά με την διάρκεια 
και την ένταση της τρέχουσας παγκόσμιας κρίσης, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί η ερευνητική δραστηριότητα ώστε
να παρέχονται τεχνικές και μη λύσεις  που θα αποσκοπούν στην 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των  Βραχειών Αλυσίδων 
Εφοδιασμού Τροφίμων και της τοπικής παραγωγής. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, το Ευρωπαϊκό αγρο-
τροφικό σύστημα γίνεται όλο και πιο σύνθετο, 
στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει διάφορες 
σημαντικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων, τη σίτιση 
ενός αυξανόμενου πληθυσμού, τη βελτίωση της 
διαφάνειας στην αγορά τροφίμων, και τη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην παραγωγή 
και διανομή τροφίμων. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε 
μια καινοτόμο αναδιοργάνωση της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων ώστε να προωθήσουμε μια πιο 
ανταγωνιστική και βιώσιμη βιομηχανία αγροτικών 
τροφίμων στην Ευρώπη. 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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ΤΟ EΡΓΟ SMARTCHAIN

Το έργο SMARTCHAIN είχε ως στόχο να προωθήσει και να επιταχύνει 
τη μετάβαση προς τις συνεργατικές βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού 
τροφίμων συνδέοντας επιστήμονες με επαγγελματίες τροφίμων 
αλλά και με διάφορους άλλους εμπλεκόμενους του κλάδου. Μέσα 
από συγκεκριμένες δράσεις και προτάσεις, το SMARTCHAIN 
εισήγαγε νέα βιώσιμα επιχειρηματικά  μοντέλα ανάπτυξης και 
καινοτόμες πρακτικές λύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα 
και τη βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού αγρο-τροφικού συστήματος. 
Μερικά παραδείγματα μπορούν να αναζητηθούν στο σύνολο 
περιλήψεων στο EIP Agri Practice Abstracts.

Οι συνεργάτες/εταίροι του SMARTCHAIN 
πραγματοποίησαν μια ενδελεχή ανάλυση 
διαφορετικών τυπολογιών των Βραχειών Αλυσίδων 
Εφοδιασμού Τροφίμων (απευθείας πωλήσεις εντός 
αγροκτημάτων, αγορές παραγωγών, εξειδικευμένα 
καταστήματα, Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία 
κ.α.) αναγνωρίζοντας τις κύριες παραμέτρους που 
επηρεάζουν τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και 
την αγροτική ανάπτυξη στις διάφορες περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το έργο έχει αναπτύξει συγκεκριμένη πολιτική και επιχειρηματικές 
προτάσεις και ανέλυσε 18 μελέτες περίπτωσης/case-studies 
ώστε να κατανοήσει τους διάφορους παράγοντες (τεχνολογικούς, 
θεσμικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς) που 
καθορίζουν την επιτυχία των Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού 
Τροφίμων.

https://www.smartchain-h2020.eu/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/smartchain-towards-innovation-driven-and-smart
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Susanne Braun, Dr. F. Javier Casado Hebrard & Dr. Dimitrios 
Argyropoulos Πανεπιστήμιο του Χόχενχάιμ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ SMARTCHAIN 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πολλά ζητήματα που εμποδίζουν τις Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού 
Τροφίμων  να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά μπορούν 
(τουλάχιστον μερικώς) να εξαλειφθούν, δημιουργώντας  μια διεθνή 
κοινότητα Βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων, ώστε να 
μοιράζονται ανησυχίες, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές, να συζητούν 
και να συνεργάζονται όλοι μαζί. 

Για αυτόν τον λόγο το SMARTCHAIN προώθησε 
και ισχυροποίησε τη συνεργασία διαφορετικών 
παραγόντων μέσω 9 κέντρων καινοτομίας και 
συνεργασίας, καθώς και μέσα από εργαστήρια 
καινοτομίας όπως και σεμινάρια εκπαίδευσης για 
αγρότες και για επιχειρηματίες Βραχειών Αλυσίδων 
Εφοδιασμού Τροφίμων. Επίσης, αναπτύχθηκε μια 
διαδικτυακή διαδραστική πλατφόρμα στην οποία 
συλλέγονται πρακτικές λύσεις και διαμορφώνεται 
μια στρατηγική που θα εδραιώσει μια διεθνή 
κοινότητα Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων, 
αξιοποιώντας την προσέγγιση της παιχνιδοποίησης.

Το SMARTCHAIN συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο του Χόχενχαϊμ και 
έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας του 
Ορίζοντα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας 
επιχορήγησης Αρ. 773785.

https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://smartchain-platform.eu/en/training
https://www.smartchain-platform.eu/
https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://smartchain-platform.eu/en/gain-model
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΒΡΑΧΕΙΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

https://www.nbc.nl/
https://www.actia-asso.eu/
https://en.uoc.gr/
https://campdenbri.hu/
http://www.bg.ac.rs/en/
http://www.ipb.ac.rs/en/
https://www.azti.es/
https://citoliva.es/
https://innogestiona.es/en/home/
https://www.admin.ch/gov/en/start.html
https://www.iseki-food.net/
https://www.fooddrinkeurope.eu/
https://www.eucofel.eu/
https://copa-cogeca.eu/
https://www.eufic.org/en
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite/
https://www.lwk-niedersachsen.de/
https://einkaufen-auf-dem-bauernhof.com/de/
https://int.alcenero.com/
https://www.arvaia.it/
http://www.organic-services.com/
https://www.amped.nl/en/
https://www.local2local.nl/
http://www.foie-gras-gers.com/
https://www.ctcpa.eu/home
https://www.couleurs-paysannes.fr/
https://www.facebook.com/Allotropon/
https://gaiabio.gr/
http://www.foodhub.hu/
http://zalatermalvolgye.hu/
https://www.polo-cacak.com/
http://preradjivacivocaipovrca.com/
https://www.unibo.it/en
https://www.latrufadealava.com/
https://www.lantegibatuak.eus/
https://www.biofruits.ch/fr/accueil/
http://www.fromagebesson.ch/
https://www.unito.it/
http://www.iamb.it/en
https://www.legacooppuglia.it/
https://www.confagricoltura.it/eng/
https://www.uu.nl/en
https://www.wur.nl/en.htm
https://www.uni-hohenheim.de/en
https://kisleptek.hu/en/
https://vleeschenco.nl/
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Ο κανονισμός αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ (1305/2013) ορίζει 
ως «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού» την αλυσίδα εφοδιασμού που 
συμπεριλαμβάνει περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, οι 
οποίοι έχουν ως βασικό τους στόχο τη συνεργασία, την ανάπτυξη 
της τοπικής οικονομίας, τη μείωση της γεωγραφικής και 
κοινωνικής απόστασης μεταξύ παραγωγών τροφίμων, μεταποιητών 
και καταναλωτών. Ωστόσο, το Άρθρο 11 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 807/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζει 
ότι «Η στήριξη για τη δημιουργία και την ανάπτυξη βραχειών 
αλυσίδων  εφοδιασμού (…) καλύπτει μόνο αλυσίδες εφοδιασμού 
που περιλαμβάνουν μόνο ένα διαμεσολαβητή μεταξύ γεωργού και 
καταναλωτή», ενώ άλλοι υπάρχοντες ορισμοί περιορίζουν τον 
αριθμό των οικονομικών φορέων / διαμεσολαβητών στο μηδέν.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι με έναν στενό ορισμό πολλά σχετικά 
παραδείγματα αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων θα έμεναν εκτός 
του πεδίου εφαρμογής μας, οι συνεργάτες του SMARTCHAIN 
συμφώνησαν για έναν πιο ολιστικό και  «λειτουργικό» ορισμό που 
θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου.

«Οι Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων 
αποτελούν συστήματα συνεργασίας τα οποία 
χαρακτηρίζονται από λίγους λίγους μεσάζοντες, 
αυξημένη βιωσιμότητα, διαφάνεια, κοινωνικές 
σχέσεις και δίκαιες τιμές για τους αγρότες και 
τους καταναλωτές. Τέτοιες αλυσίδες εφοδιασμού 
συνήθως περιλαμβάνουν τοπικούς παραγωγούς οι 
οποίοι συνεργάζονται για την προώθηση τοπικών 
τροφίμων, τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, 
ταξιδεύουν μόνο σε μικρή απόσταση, έτσι ώστε 
οι αγρότες και οι καταναλωτές να μπορούν να 
επικοινωνούν μεταξύ τους».

ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΙΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ SMARTCHAIN
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΕΙΩΝ 
ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δώστε προτεραιότητα στις καινοτομίες 
που προσδίδουν πραγματική αξία στα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες σας

Εστιάστε στις καινοτομίες οι οποίες 
μπορούν να διαφοροποιήσουν την 
εταιρεία σας από τους ανταγωνιστές σας, 
όπως πληροφορίες μάρκετινγκ ή κάτι 
που μπορεί να εκτιμηθεί θετικά από τους 
πελάτες σας.

Αναζητήστε καινοτομίες που είναι 
λειτουργικές σε άλλες παρόμοιες 
περιοχές, χώρες ή τομείς

Πριν βρείτε μια εντελώς νέα λύση σε ένα 
πρόβλημα, αναζητήστε καινοτομίες και 
μεθόδους που υπάρχουν ήδη και έχουν 
αποδειχθεί επιτυχημένες.

Οι καινοτομίες “χαμηλού κόστους” 
μπορεί να κάνουν τη διαφορά

Μερικές φορές, οι καινοτομίες με χαμηλό 
κόστος μπορούν να κάνουν τη διαφορά. 
Η καινοτομία δεν σχετίζεται με το υψηλό 
κόστος. Δεν χρειάζεται να ανανεώσετε 
πλήρως τον τρόπο παραγωγής σας. 
Είναι προτιμότερο να βελτιώσετε τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες σας βήμα-
βήμα, κάτι που συνεπάγεται μικρότερο 
κίνδυνο και μπορεί να σας εμπλουτίσει 
με νέες γνώσεις κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας.

Συνεργαστείτε με άλλους: κανείς δεν 
γνωρίζει τα πάντα!

Η συνεργασία είναι το κλειδί της 
επιτυχίας. Εάν θέλετε να καινοτομήσετε, 
επικοινωνήστε με τους ειδικούς που 
διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις 
οι οποίες τυχόν να λείπουν από τον 
οργανισμό σας.

Επωφεληθείτε από την καινοτομία στο 
χώρο του μάρκετινγκ

Επικοινωνήστε το γεγονός ότι είστε 
καινοτόμοι και τον τρόπο με τον οποίο 
έχετε βελτιώσει την επιχείρησή σας. 
Αυτό που δεν επικοινωνείται, δεν 
υπάρχει!

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D7.3_final.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D7.3_final.pdf
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 18 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΒΡΑΧΕΙΩΝ 
ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΟΥ SMARTCHAIN

1. Εκφράστε απλά και ξεκάθαρα την πρόταση
της καινοτομίας σας. Πείτε μια ιστορία για 
τα προϊόντα σας!

2. Θέστε σε εφαρμογή κοινωνικά εργαλεία
καινοτομίας όπως είναι η συν-δημιουργία 
και η συνεργασία

3. Προωθήστε τα προϊόντα σας σε εστιατόρια,
ξενοδοχεία και καφετέριες στην περιοχή σας

4.  Σκεφτείτε τους πελάτες σας
Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος της επιχείρησής σας. 
Προωθήστε τη δικτύωση και τις κοινωνικές 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των σχέσεων 
μαζί τους έτσι ώστε να ενισχύσετε την 
δέσμευσής τους. Κατανοήστε τις ανάγκες 
και τις προσδοκίες τους, για παράδειγμα, 
παράγετε τρόφιμα που ευθυγραμμίζονται 
με τις ανάγκες των καταναλωτών, 
διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τις αγορές 
τους κλπ. κ.λπ.

5. Διερευνήστε νέα κανάλια πώλησης. 
Οι διαδικτυακές αγορές έχουν περισσότερα 
οφέλη από τα διαδικτυακά καταστήματα.

μικρομεσαίες εταιρείες 
< 10 εκατ. ; < 50 άτομα
που μοιράζονται συνήθως πόρους με 
άλλους αγρότες και παραγωγούς. 

πώληση σε επαρχιακό / 
περιφερειακό επίπεδο (1,000 
-10,000 τετραγωνικά χλμ.)
μέσω διαφόρων καναλιών (ειδικοί 
λιανοπωλητές, ιδιόκτητα καταστήματα, 
παραδόσεις από πόρτα σε πόρτα, τοπικές 
αγορές και εστιατόρια).

χρήση ετικετών ποιότητας 
όπως βιολογική παραγωγή, ΠΟΠ 
(Προστατευόμενη ονομασία 
Προέλευσης), ΠΓΕ (Προστατευόμενη 
Γεωγραφική Ένδειξη), αναγνωριστικά 
σήματα περιφέρειας κλπ.

περιορισμένες επενδύσεις 
πόρων στο μάρκετινγκ και στην 
καινοτομία.

οι πελάτες βρίσκονται κυρίως 
σε αστικές περιοχές.

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D7.4_submitted.pdf
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 18 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΕΙΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΕΝΤΕ ΜΟΝΤΕΛΑ “ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ” ΕΧΟΥΝ 
ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ:

Συνεταιρισμός 
παραγωγών

Μεμονωμένοι 
παραγωγοί

Κοινοτικά 
υποστηριζόμενη 
γεωργία

Οι παραγωγοί των ίδιων ή παρόμοιων 
προϊόντων παράγουν, διανέμουν, 
εμπορεύονται και πωλούν τα προϊόντα 
τους σε συνεργασία μεταξύ τους.

• Όταν συνδυάζουν το μάρκετινγκ και
την πώληση, οι παραγωγοί μπορούν 
να αναπτύξουν περισσότερα αλλά και 
διαφορετικά κανάλια πώλησης.

• Γίνεται επιλογή της παραγωγής ενώ
η επεξεργασία των παραγόμενων 
προϊόντων είναι σχετικά δαπανηρή 
και πολλές φορές δύσκολο να 
καλυφθεί καλυφθεί σε ατομικό 
επίπεδο.

Ένα άτομο, μια οικογένεια ή μια μικρή 
ομάδα ατόμων κατέχει, ελέγχει και 
διευθύνει την επιχείρηση.

• Απαιτείται σχετικά απλή (ανέξοδη)
επεξεργασία ή διανομή.

• Συνήθως η πώληση γίνεται
διαδικτυακά ή άμεσα σε κάποιο 
αγρόκτημα.

• Εκτός από τη γεωργία, οι πρόσθετες
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
στις οποίες συμμετέχουν οι μη 
προνομιούχοι ή άτομα με αναπηρία, 
οδηγούν σε μεγαλύτερη συμμετοχή 
της κοινότητας και σε νέες ροές 
εσόδων.

Το παραδοσιακό αυτό μοντέλο δίνει 
έμφαση στη βιώσιμη γεωργία, το κοινό 
ρίσκο παραγωγής, τη συμμετοχή των 
καταναλωτών σε δραστηριότητες 
παραγωγής και στην αυθεντικότητα της 
εγχώριας προμήθειας. Με τα χρόνια, 
άλλοι τύποι ΚΥΓ έχουν εξελιχθεί:

• μοντέλο συνδρομής
(συμβόλαιο βάση συνδρομής)

• μοντέλο μετόχων (αγορά μετοχών και
γεωργικών προϊόντων)

• κοινοτικό μοντέλο (επένδυση και
εκμετάλλευση αγροκτήματος/γης 
και κατανομή των προϊόντων στην 
κοινότητα).
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Αγορά στο διαδίκτυο 
και αγορά δια ζώσης

Προώθηση πωλήσεων 
σε αγροκτήματα

Το διαδικτυακό λιανικό εμπόριο 
εξακολουθεί να αναπτύσσεται με 
ταχύ ρυθμό ενώ η πανδημία COVID-19 
οδήγησε σε μια πολλά υποσχόμενη 
θέση τις Βραχείες Αλυσίδες 
Εφοδιασμού Τροφίμων.

• Οι παραδοσιακές αγορές προσφέρουν
στους ανεξάρτητους παραγωγούς μια 
πλατφόρμα / ενημέρωσης της αγοράς 
και του μάρκετινγκ για την πώληση 
αγαθών χωρίς το βάρος ενός φυσικού 
καταστήματος.

• Οι διαδικτυακές αγορές προσφέρουν
πραγματικά οφέλη από τη δυνατότητα 
πώλησης τοπικών προϊόντων 24/7 
σε μια αυξανόμενη ομάδα δυνητικών 
πελατών.

Υποστηρίζει πωλήσεις σε αγροκτήματα 
αλλά και διαδικτυακές πωλήσεις από 
μεμονωμένους παραγωγούς, κάτι που 
εξασφαλίζει την προβολή των αγαθών 
στο αγρόκτημα.

• Η διεξαγωγή έρευνας μάρκετινγκ
σχετικά με τη συμπεριφορά 
των καταναλωτών σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και 
η ανταλλαγή γνώσεων μάρκετινγκ θα 
προσδώσει αξία.

• Αυτές οι πρωτοβουλίες
υποστηρίζονται συνήθως μέσω 
δημόσιων πόρων.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 18 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΕΙΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΕΝΤΕ ΜΟΝΤΕΛΑ “ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ” ΕΧΟΥΝ 
ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ:
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Ένας από τους κύριους στόχους του SMARTCHAIN ήταν να αναπτύξει 
μεθόδους για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις Βραχειών Αλυσίδων 
Εφοδιασμού Τροφίμων να σχεδιάσουν στρατηγικές βελτίωσης ώστε 
να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα τους στο 
πλαίσιο του σημερινού αγρο- διατροφικού συστήματος. Μία από τις 
μεθόδους που χρησιμοποιήθηκε επικεντρώθηκε στη διαφοροποίηση, 
συγκεκριμένα στην έννοια «σχέση ποιότητας-τιμής», ξεκινώντας από 
τον προσδιορισμό της συγκεκριμένης αξίας που μπορεί να παρέχει 
μια Βραχεία Αλυσίδα Εφοδιασμού Τροφίμων και τον λόγο για τον 
οποίο οι πελάτες θα επιλέξουν τα προϊόντα της.

Αυτές οι προτάσεις αξίας επικεντρώνονται στον καταναλωτή, 
εστιάζοντας στις αξίες των καταναλωτών/πελατών, ή μπορεί 
να είναι προτάσεις αξίας οι οποίες επικεντρώνονται στα οφέλη 
που μπορούν να αποκομίσουν τα μέλη των Βραχειών Αλυσίδων 
Εφοδιασμού Τροφίμων.

Ο προσδιορισμός των «προτάσεων αξίας» 
είναι απαραίτητος για τον προσδιορισμό 
πρόσφατων και περαιτέρω ευκαιριών 
ανάπτυξης.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Για να διερευνηθούν οι προτάσεις αξίας των Βραχειών 
Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων, το πρώτο βήμα είναι 
να εντοπιστούν  δύο βασικά στοιχεία:

• Οι παράγοντες επιτυχίας που συνδέονται με την
εκμετάλλευση των ευκαιριών και εξαλείφουν ή 
μειώνουν τυχόν κινδύνους.

• Δυσκολίες που μπορεί να παρεμποδίσουν την
εκμετάλλευση μιας ευκαιρίας ή να αυξήσουν τον 
αντίκτυπο τυχόν κινδύνων.
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Αυτή η μέθοδος εφαρμόστηκε στις 18 μελέτες 
περίπτωσης SMARTCHAIN και διατυπώθηκαν 
προτάσεις για κάθε οργανισμό με στόχο τη βελτίωση της 
απόδοσής του μέσω της εφαρμογής τεχνολογικών και μη 
τεχνολογικών καινοτομιών (δραστηριότητες, μέθοδοι, 
εργαλεία και λύσεις) που ενισχύουν τους παράγοντες 
επιτυχίας ή / και εξαλείφουν τυχόν εμπόδια.

Η μέθοδος βασίζεται στα παρακάτω βήματα:
 
1. Προσδιορίστε την τρέχουσα πρόταση αξίας

2. Αναλύστε την κατάστασή σας (ενδεχομένως με
ανάλυση SWOT –δυνατά σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες 
και απειλές-) και εντοπίστε τους παράγοντες επιτυχίας 
καθώς και τυχόν εμπόδια

3. Προσδιορίστε τις τρέχουσες καινοτομίες, τις
απαραίτητες δραστηριότητες, τα εργαλεία και τις 
μεθόδους για να αναπτύξετε τις επιχειρηματικές σας 
καινοτομίες

4. Αναβαθμίστε τις προτάσεις αξίας και την
προστιθέμενη αξία 

5. Προσδιορίστε τη στρατηγική (ή τις στρατηγικές) και
προετοιμάστε ένα σχέδιο δράσης

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την εν λόγω 
μέθοδο στο εγχειρίδιο Οδηγός που αφορά την 
εφαρμογή της της μεθόδου για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των Βραχειών Αλυσίδων 
Εφοδιασμού Τροφίμων μέσω της εφαρμογής 
καινοτομιών.

προϊόντα υψηλής 
ποιότητας που 
είναι τοπικά ή / 
και βιολογικά, 

φρέσκα και 
φυσικά

βιώσιμη 
παραγωγή

χαμηλό
κόστος 

μεταφοράς

παρουσία σε 
εκδηλώσεις

κοινό 
μάρκετινγκ 

(π.χ. ο 
λογότυπος 

και ο 
ιστότοπος)

καλή 
μεταχείριση 

των ζώων

προσβασιμότητα
σε διαφορετικά

σημεία πώλησης

αυθεντικότητα 
των προϊόντων

Παράγοντες 
επιτυχίας των 

Βραχειών Αλυσίδων 
Εφοδιασμού 
Τροφίμων:

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
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Το SMARTCHAIN εντόπισε, επίσης, ορισμένους παράγοντες που «εμποδίζουν» 
τη βιωσιμότητα των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων οι οποίοι 
υποδεικνύουν γιατί οι παραγωγοί και οι καταναλωτές δεν αγκαλιάζουν τις 
Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων:

• Περιορισμένοι ή/και απρόβλεπτοι όγκοι προϊόντων 

• Ευπάθεια των προϊόντων 

• Περιορισμένη πρόσβαση σε πόρους (υλικά, υποδομή,
τεχνολογία, κεφάλαια) 

• Περιορισμένη διαθεσιμότητα εργατικών χεριών

• Υψηλό κόστος εφοδιασμού / προϊόντων 

• Δυσκολίες στην άμεση πρόσβαση / σύνδεση με τους
καταναλωτές και χαμηλή συνειδητότητα των καταναλωτών 

• Έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων παραγόντων
της αλυσίδας

• Χαμηλή διαπραγματευτική δύναμη με εμπόρους λιανικής,
μεγάλους παρόχους υπηρεσιών, μεγάλους πελάτες, μεσάζοντες, 
τοπική αυτοδιοίκηση 

• Χαμηλή προσαρμοστικότητα στον ανταγωνισμό τιμών με
αποτέλεσμα τις υψηλές τιμές των προϊόντωv

• Έλλειψη πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με τις
δεξιότητες ανάπτυξης προϊόντων, τις προηγμένες 
τεχνολογίες, το μάρκετινγκ, την ευαισθητοποίηση για 
δυνατότητες δημόσιας χρηματοδότησης, την κατανόηση 
και τη συμμόρφωση σε νομικές απαιτήσεις

• Έλλειψη συνεργασίας με ενδιαφερόμενα μέλη και άλλα
μέλη Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων 

Αυτά τα στοιχεία μπορούν να αντισταθμιστούν με
την εφαρμογή διαφορετικών τεχνολογικών και μη 
τεχνολογικών λύσεων, που έχουν συγκεντρωθεί και 
παρουσιάζονται σε έναν κατάλογο καινοτομιών/αποθετήριο 
το οποίο διατίθεται στην πλατφόρμα του SMARTCHAIN.

Με την εφαρμογή των κατάλληλων 
καινοτομιών, η εμφάνιση, τα προϊόντα 
και οι υπηρεσίες των βραχειών αλυσίδων 
μπορούν να γίνουν πιο ελκυστικά στους 
καταναλωτές, ενισχύοντας την επιλογή 
τους για φρέσκα, υγιεινά και θρεπτικά 
τοπικά προϊόντα.
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Πολλές από αυτές τις καινοτομίες αξιολογήθηκαν από μικρές 
εταιρείες και ενώσεις που συμμετείχαν σε δραστηριότητες Βραχειών 
Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων. Οι πολλά υποσχόμενες καινοτόμες 
λύσεις χαρακτηρίζονται από πρακτική εφαρμογή, χρήση τεχνολογίας, 
οικονομική κάλυψη, κοινωνική καταλληλότητα και οργανωτικά 
μέσα προκειμένου να είναι κατάλληλες για διαφορετικούς τύπους 
Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων όπως αγορές αγροτών, 
εβδομαδιαία συστήματα παράδοσης/διανομής κουτιών, τοπικά 
φεστιβάλ / εκθέσεις τροφίμων, κοινοτικά υποστηριζόμενη 
γεωργία και δυνατότητες τροφοδοσίας κ.λπ. Μερικά παραδείγματα 
καινοτομιών που μπορείτε να βρείτε στον Κατάλογο-Αποθετήριο 
Καινοτομιών είναι τα εξής:

• βιοδιασπώμενη συσκευασία

• συνεταιριστική υπεραγορά

• διαδικτυακή αγορά τοπικών και φρέσκων προϊόντων

• ανοιχτές ξεναγήσεις στο αγρόκτημα

• μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων και άλλα εργαλεία
μάρκετινγκ (π.χ. αφήγηση)

• ετικέτες για την παρακολούθηση θερμοκρασίας 

• ένα σύνολο κανόνων, κανονισμών, κατευθυντήριων γραμμών
και ορθών πρακτικών προσαρμοσμένων στις Βραχείες Αλυσίδες 
Εφοδιασμού Τροφίμων

• σύστημα διασφάλισης ποιότητας για τις προδιαγραφές του
προϊόντος και από κοινού συμφωνημένες απαιτήσεις ποιότητας

• συνεργατικά σημεία πώλησης

• πλατφόρμα εικονικής αγοράς για τους αγρότες

Αυτές οι καινοτομίες μπορούν να βελτιώσουν 
την ανταγωνιστικότητα των Βραχειών 
Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων, οδηγώντας 
σε:

• αύξηση των πωλήσεων

• θετική διαφήμιση (δηλαδή η διαφήμιση από 
στόμα σε στόμα μπορεί να είναι επωφελής 
για τη δημοτικότητα των Βραχειών Αλυσίδων 
Εφοδιασμού Τροφίμων)

• βελτίωση του τρόπου τροφοδοσίας

• δημιουργία νέων καναλιών πώλησης

• αυξημένη προστιθέμενη αξία

• παρατεταμένη διάρκεια ζωής των προϊόντων
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Κοινωνικές καινοτομίες; Τι είναι;

Φυσικά, οι κοινωνικές καινοτομίες συχνά οδηγούν σε νέα ή 
βελτιωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Δεν προκαλεί έκπληξη το 
γεγονός ότι οι κοινωνικές καινοτομίες ωφελούν τους ανθρώπους 
που δραστηριοποιούνται σε οργανισμούς, σε κοινότητες, αλλά και 
την κοινωνία γενικότερα μέσω της άμεσης και έμμεσης επίτευξης 
ενός μεγαλύτερου κοινωνικού στόχου.

Γιατί οι κοινωνικές καινοτομίες είναι καλές για τις 
Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων;

Οι Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων δεν πρέπει να 
θεωρούνται απλώς ως εναλλακτικά δίκτυα τροφίμων ή άμεσες 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΕΙΕΣ 
ΑΛΥΔΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι κοινωνικές καινοτομίες δεν είναι ούτε 
προϊόντα, ούτε παρέχουν τεχνικές λύσεις. 
Είναι διαδικασίες που ενδυναμώνουν τους 
ανθρώπους και ενισχύουν την ικανότητά τους 
να δρουν. Αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο 
οι άνθρωποι συσχετίζονται, σκέφτονται ή 
αλληλεπιδρούν, και πώς τελικά ενεργούν 
από κοινού. Οι ΚΚ δημιουργούν κάτι νέο, 
όπως νέες σχέσεις, νέες νοοτροπίες και νέους 
τρόπους συνεργασίας με άλλους. 

εμπορικές δράσεις. Δεν είναι απλώς περιπτώσεις ανθρώπων 
που συναλλάσσονται άμεσα. Στην ουσία, οι Βραχείες Αλυσίδες 
Εφοδιασμού Τροφίμων μπορούν να θεωρηθούν ως συνεργατικά 
συστήματα διαφορετικών παραγόντων (στα οποία συμμετέχουν 
παραγωγοί, μεταποιητές και καταναλωτές) που επιλέγουν να 
δράσουν μαζί. Εάν οι παραπάνω εμπλεκόμενοι αγκαλιάσουν 
επίσης τις κοινωνικές καινοτομίες - εάν αλλάξουν τον τρόπο με 
τον οποίο σχετίζονται, σκέφτονται ή αλληλεπιδρούν - η μικρή 
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων τους θα είναι σε καλύτερη 
θέση για να μπορέσει να μετατραπεί σε ένα ακμαίο κοινωνικό 
σύστημα διαβίωσης που θα εξελίσσεται, θα ευδοκιμεί 
και θα έχει διαρκώς ένα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Οι 
κοινωνικές καινοτομίες μπορούν επομένως να συμβάλουν 
στην ενίσχυση της ικανότητας μιας κοινωνίας να είναι ενεργή 
και να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις τοπικές και παγκόσμιες 
προκλήσεις.



17

Πώς μπορούν οι άνθρωποι να προωθήσουν τις 
κοινωνικές καινοτομίες σε Βραχείες Αλυσίδες 
Εφοδιασμού Τροφίμων;
Εάν οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων επιθυμούν να 
θέσουν τις βάσεις για κοινωνικές καινοτομίες προκειμένου να 
έχουν κοινωνικό αντίκτυπο, πρέπει να απαρτίζονται από μια 
ομάδα αφοσιωμένων ανθρώπων που κατανοούν το ρόλο τους στην 
από κοινού τους δράση και στην από κοινού εφαρμογή λύσεων. 
Στα αρχικά στάδια, μπορεί να οργανώσουν ειδικά σεμινάρια 
επικοινωνίας και συνεργασίας, και να αναζητήσουν μια μικρή 
ομάδα «εμπνευστών» που θα είναι επικεφαλής και θα ηγηθούν 
των αλλαγών όπου όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα συ-σχετιστούν, 
θα σκεφτούν ή θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Στη συνέχεια, η 
έναρξη της δράσης και η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων 
και διαφορετικών παραγόντων είναι το κλειδί για τη διασφάλιση 
της συμμετοχής στην κοινή αυτή προσπάθεια. Σε γενικές γραμμές, 
οι συντελεστές μιας μικρής αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων 
μπορούν να υιοθετήσουν πρακτικές που τους βοηθούν να έρθουν 
κοντά ο ένας στον άλλον, μειώνοντας τόσο τη φυσική όσο και την 
κοινωνική τους απόσταση. Για παράδειγμα, μπορεί να επιλέξουν 

να μοιραστούν χώρους ή πόρους (ακόμη και με την ευρύτερη 
κοινότητα) ή μπορεί να επιλέξουν να χρησιμοποιούν όχι μόνο 
επίσημες αλλά και άτυπες συμφωνίες, βασισμένες στην 
εμπιστοσύνη.

Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα 
κοινωνικής καινοτομίας στο πλαίσιο μιας 
βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων;
Ας συζητήσουμε ένα παράδειγμα του SMARTCHAIN. Το 
«Αλλότροπον» είναι ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο λιανικής 
στην Ελλάδα και μια μελέτη του SMARTCHAIN. Από τη 
στιγμή της ίδρυσης αυτής της μικρής αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων, τα μέλη του «Αλλότροπον» αγκάλιασαν την έννοια 
της κοινωνικής καινοτομίας και την έκαναν πράξη. Δηλαδή, 
η ομάδα των εμπνευστών του «Αλλότροπον» επιχείρησαν 
να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται 
ένα μανάβικο από τους διάφορους συνεργάτες του, αλλά 
και από την ίδια την τοπική κοινωνία. Χρησιμοποίησαν το 
μανάβικο όχι μόνο ως χώρο πωλήσεων αλλά και ως χώρο 
για διάφορες δημιουργικές πρωτοβουλίες, προσελκύοντας 
καταναλωτές αλλά και ενεργούς πολίτες ενθαρρύνοντας 
έτσι την κοινωνική δραστηριότητα. Έχουν συνδιοργανώσει 
διάφορες ανοιχτές εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις τροφίμων, 
«γιορτές γης» (π.χ. ενημερωτικές εκδηλώσεις αφιερωμένες 
στην πραγματική αξία των σπόρων), πολιτιστικές εκδηλώσεις 
(π.χ. συναυλίες, προβολές ταινιών, παρουσιάσεις βιβλίων), 
ομιλίες και κοινωνικά προσανατολισμένες εκστρατείες 
(π.χ. συλλογή ειδών διατροφής για πρόσφυγες). Ως εκ 
τούτου, οι συντελεστές του «Αλλότροπον» δημιούργησαν 
νέες σχέσεις και νοοτροπίες, ώστε πολλοί άνθρωποι από 
την τοπική κοινωνία (και πέραν αυτής) είχαν και έχουν την 
ευκαιρία να επωφεληθούν, να επισκεφτούν το κατάστημά 
τους και να γίνουν συμμέτοχοι σε όλα αυτά που πρεσβεύει το 
«Αλλότροπον».
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Γιατί είναι σημαντικό να αξιολογηθεί το επίπεδο 
κοινωνικής καινοτομίας σε Βραχείες Αλυσίδες 
Εφοδιασμού Τροφίμων;
Κάθε μικρή αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων μπορεί να επωφεληθεί 
από την αξιολόγηση του επιπέδου της κοινωνικής καινοτομίας της. 
Αυτό μπορεί να δώσει μια άμεση και μετρήσιμη εικόνα για το πώς 
γίνονται αντιληπτές οι διαστάσεις της κοινωνικής καινοτομίας από 
τον ίδιο τον οργανισμό και πώς μετατρέπονται σε πραγματικές 
δράσεις κατά τη διάρκεια της παραγωγής / ή των διαφορετικών 
σταδίων αγοράς. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δίνουν στον 
οργανισμό τη δυνατότητα να κατανοήσει την κοινωνική αξία που 
δημιουργείται από τη δραστηριότητά του και να αναλογιστεί τη 
δράση του, τους στόχους και το όραμά του. Είναι ένας τρόπος να 
διασφαλιστούν διορθωτικές ενέργειες για τη μετάβαση σε μια πιο 
κοινωνικά καινοτόμο μικρή αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, εάν αυτή 
είναι η επιθυμία της αλυσίδας.

Πώς μπορούμε να εκτιμήσουμε το επίπεδο 
κοινωνικής καινοτομίας στις Βραχείες Αλυσίδες 
Εφοδιασμού Τροφίμων;
Κάθε Βραχεία Αλυσίδα Εφοδιασμού Τροφίμων μπορεί να αξιολογήσει 
το επίπεδο της κοινωνικής της καινοτομίας χρησιμοποιώντας ένα 
ειδικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης που ονομάζεται SIAT (Εργαλείο 
Αξιολόγησης Κοινωνικής Καινοτομίας) που έχει ως στόχο να 
διερευνήσει πέντε διαστάσεις ενός οργανισμού που λειτουργεί με 
αυτή τη μορφή: την οικονομική, την περιβαλλοντική, την κοινωνικο-
πολιτισμική, της διακυβέρνησης και τη διάσταση της επιρροής. 
Το εργαλείο SIAT, που χρησιμοποίησε το SMARTCHAIN για την 
αξιολόγηση των 18 μελετών περίπτωσης του έργου, αποτελεί ένα 
στρατηγικό και διαχειριστικό εργαλείο που βοηθά τους οργανισμούς 
εντός της αλυσίδας να εντοπίσουν το επίπεδο κοινωνικής 
καινοτομίας τους και να προσδιορίσουν τα σημεία όπου υπάρχει 
περιθώριο βελτίωσης και πιθανής αλλαγής στρατηγικών.

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα για έναν 
οργανισμό με την εφαρμογή του εργαλείου SIAT; 
Το εργαλείο SIAT επιτρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες 
πτυχές που καθορίζουν την κοινωνική καινοτομία της 
αλυσίδας. Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο 
έχουν τη δυνατότητα να δουν με σαφήνεια ποιος είναι ο βαθμός 
προσβασιμότητας στην αλυσίδα όσον αφορά τη συμμετοχή 
των πελατών, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μελών της 
αλυσίδας αλλά και θεσμικών οργάνων. Στη συνέχεια, μπορούν 
να αποφασίσουν, με βάση τα αποτελέσματα της κάθε διάστασης, 
εάν είναι σημαντικό ή απαραίτητο να αναθεωρηθούν ορισμένες 
από τις διαχειριστικές ενέργειες ή ορισμένες από τις πτυχές 
της εσωτερικής τους οργάνωσης.

Είναι αυτό το εργαλείο χρήσιμο μόνο για τον 
εκάστοτε οργανισμό; 
Επειδή επιτρέπει την ταυτόχρονη ερμηνεία τόσο των 
εσωτερικών όσο και των εξωτερικών σχέσεων του οργανισμού, 
το εργαλείο SIAT μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μεμονωμένα 
άτομα μιας Βραχείας Αλυσίδας Εφοδιασμού Τροφίμων αλλά και 
σε ευρύτερο πλαίσιο για τον σχεδιασμό της δημόσιας πολιτικής 
μιας συγκεκριμένης περιοχής. Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη τα 
στοιχεία κάθε διάστασης και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες 
στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τόσο ως προς τα θετικά 
όσο και ως προς τα «αρνητικά» αποτελέσματα. Το εργαλείο 
SIAT μπορεί δυνητικά να βοηθήσει στη διαμόρφωση τοπικών 
πολιτικών όταν εφαρμόζεται σε ικανοποιητικό αριθμό 
περιπτώσεων.
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Αν και οι καταναλωτές έχουν γενικά θετική αντίληψη για το 
τοπικό φαγητό, πολύ λίγοι από αυτούς αγοράζουν τακτικά από 
Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων. Για να βρεθεί λύση 
σε αυτό το πρόβλημα, το SMARTCHAIN διεξήγαγε τρεις μελέτες 
με καταναλωτές για να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι 
σχετίζονται με τις Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων έτσι 
ώστε να διερευνήσει τα εμπόδια αλλά και εκείνους τους παράγοντες 
που διευκολύνουν την αγορά προϊόντων μιας τέτοιας αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων. Αυτή η έρευνα οδήγησε σε προτάσεις 
σχετικές με μεθόδους αύξησης της αγοράς καταναλωτικών 
προϊόντων Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων. 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΕΙΩΝ 
ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

1. Οι Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων 
πρέπει να γίνουν πιο προσιτές
Οι καταναλωτές έχουν γενικά θετική εικόνα για τις Βραχείες 
Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων και την ποιότητα των 
προϊόντων τους. Ωστόσο, τείνουν να θεωρούν ευκολότερο 
να ψωνίζουν σε σούπερ μάρκετ, τοπικά καταστήματα και 
εκπτωτικά καταστήματα. Επίσης προτιμούν να ψωνίζουν 
μέσω προσβάσιμων πλατφόρμων οι οποίες προσφέρουν 
ένα ευρύ φάσμα εύκολα διαθέσιμων προϊόντων και άλλων 
διευκολύνσεων, όπως διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Ως 
εκ τούτου, οι Βραχείες Αλυσίδες  Εφοδιασμού Τροφίμων θα 
μπορούσαν να αυξήσουν την προσβασιμότητα των προϊόντων 
τους με τη:

• διάθεση των προϊόντων τους σε σημεία πώλησης που είναι
πιο κοντά στους καταναλωτές, όπως αγορές, σούπερ μάρκετ, 
τοπικά καταστήματα, μηχανήματα αυτόματης πώλησης

• συνεργασία με άλλους παραγωγούς (όπως μέσω ενός
συνεταιρισμού) για την παροχή μιας ευρύτερης ποικιλίας 
προϊόντων σε ένα σημείο πώλησης

• δυνατότητα παράδοσης στα σπίτια των καταναλωτών ή σε
σημείο παραλαβής, για παράδειγμα, σε συνεργασία με ομάδες 
αγορών καταναλωτών ή με τοπικούς εμπόρους λιανικής κοκ.

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D4.5_submitted.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D4.5_submitted.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D4.5_submitted.pdf
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2. Αυξήστε τις δραστηριότητες μάρκετινγκ ή / και 
βοηθήστε τους παραγωγούς να πράξουν αντίστοιχα
Οι καταναλωτές πιστεύουν ότι οι Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού 
Τροφίμων δεν προωθούνται ουσιαστικά και συχνά δεν γνωρίζουν 
καθόλου την ύπαρξη τους ή αγνοούν λεπτομέρειες σχετικά με την 
ποικιλία των προϊόντων τους. Δεδομένου ότι οι καταναλωτές σε 
γενικές γραμμές έχουν την πρόθεση να στηρίζουν τους τοπικούς 
παραγωγούς και να γνωρίζουν την προέλευση των τροφίμων, 
μπορεί να δοθεί έμφαση σε αυτές τις πτυχές με τη διαφήμιση των 
προϊόντων Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων:

•  Μέσω κοινοτικών εκστρατειών (π.χ. τοπικά φεστιβάλ)

• Με τη βοήθεια καναλιών επικοινωνίας παραγωγών
(π.χ. ιστότοποι παραγωγών / αγορών)

• Μέσω περιγραφών/αφηγήσεων που θα δίνονται στο σημείο
αγοράς ή στη συσκευασία του προϊόντος

• Μέσω πιο κλασικών καναλιών, όπως τοπικές εφημερίδες, μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ή διαφημιστικές πινακίδες κατά μήκος 
εθνικών οδών κλπ.

• Μέσω του ευρύ κοινού, με τη δημιουργία εκπαιδευτικών
μαθημάτων ή εκπαιδευτικών πλατφόρμων όπου οι παραγωγοί 
μπορούν να προωθούν τα προϊόντα τους.

3. Γνωστοποιήστε τις Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού
Τροφίμων και γιατί αξίζει να υποστηριχθούν

Η ηθική κατανάλωση και η προστιθέμενη αξία υποστήριξης ενός 
θεμιτού σκοπού είναι σημαντικοί παράγοντες για τις αγορές 
προϊόντων Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων. Οι 
καταναλωτές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να υποστηρίξουν τους 
τοπικούς παραγωγούς, καθώς και τη φιλική προς το παραγωγή 
και κατανάλωση, την ασφαλή διαβίωση των ζώων και την ηθικά 
εκτελούμενη εργασία. 

Αυτή η ηθική των Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων 
πρέπει να επισημανθεί κατά την επικοινωνία με τους 
καταναλωτές μιας και αποτελεί βασικό παράγοντα που 
επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών.

4. Εξηγήστε στους καταναλωτές γιατί οι τιμές
ενδέχεται να είναι υψηλότερες

Η συμπεριφορά των καταναλωτών και η προθυμία τους να 
πληρώσουν περισσότερο διαφέρει ανάλογα με τον τύπο 
του προϊόντος, με τους καταναλωτές να είναι πιο πιθανό 
να αγοράσουν και να είναι πιο πρόθυμοι να πληρώσουν 
περισσότερα για φρούτα, λαχανικά και αυγά, αν και 
παρατηρούνται μικρές διαφορές ανά χώρα. Ωστόσο, πολλοί 
καταναλωτές αποθαρρύνονται από το υψηλότερο κόστος των 
προϊόντων των Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων σε 
σύγκριση με τις μεγαλύτερες αλυσίδες. Ως εκ τούτου, ο λόγος 
αυτής της διαφοράς στην τιμή θα μπορούσε να αιτιολογηθεί 
καλύτερα στους καταναλωτές.

Όταν οι καταναλωτές καταλαβαίνουν 
καλύτερα πώς υπολογίζονται οι τιμές και 
ποια προσπάθεια βρίσκεται πίσω από την 
παραγωγή, είναι πιο πιθανό να αποδεχθούν 
μια αυξημένη τιμή για τα προϊόντα μιας 
Βραχείας Αλυσίδας Εφοδιασμού Τροφίμων.
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5. Παρέχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την προέλευση και την παραγωγή των τροφίμων

Οι καταναλωτές εκτιμούν τις Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού 
Τροφίμων επειδή τους επιτρέπουν πιο εύκολα να γνωρίζουν από 
πού προέρχονται τα τρόφιμά τους. Ωστόσο, ορισμένοι θα ήθελαν 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παραγωγής των 
τροφίμων και τι μέτρα υγιεινής εφαρμόζονται (ιδιαίτερα για τα 
τρόφιμα που είναι ευαίσθητα, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα).
Η παροχή αυτών των πληροφοριών για το προϊόν, το σημείο 
πώλησης, ή ακόμη και τον ιστότοπο του παραγωγού, θα μπορούσε 
επίσης να αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών όσο αφορά 
την ποιότητα και υγιεινή των τροφίμων που σχετίζονται με Βραχείες 
Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων, καθώς η έλλειψη εμπιστοσύνης 
φαίνεται να αποθαρρύνει ορισμένους καταναλωτές από το να τα 
αγοράσουν. Στην πραγματικότητα, πολλοί καταναλωτές ανέφεραν 
ότι θα ήθελαν να επισκεφθούν αγροκτήματα για να δουν πώς 
παράγονται τα τρόφιμα που αγοράζουν. Για να ικανοποιήσουν 
αυτή τους την επιθυμία, οι αγρότες θα μπορούσαν να προβάλλουν 
σε βίντεο τα αγροκτήματά τους και τις μεθόδους παραγωγής σε 
κάποιον προσωπικό ιστότοπο, εξηγώντας την ιστορία πίσω από τα 
προϊόντα τους. Αυτή η μέθοδος επικοινωνίας έχει επίσης προταθεί 
από το δίκτυο του Slow Food. 

6. Σχέση προσφοράς και ζήτησης
Είναι σημαντικό να καθοριστούν οι ανάγκες των φορέων που 
εμπλέκονται στις Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων σε 
σχέση με τους καταναλωτές, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν 
ανάλογα με συγκεκριμένους παράγοντες, όπως η γεωγραφική 
περιοχή και το προϊόν που πωλείται. Για παράδειγμα, εάν 
η ζήτηση είναι ανεπαρκής, ορισμένες Βραχείες Αλυσίδες 
Εφοδιασμού Τροφίμων ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσουν 
τον αριθμό καταναλωτών. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
την εξεύρεση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το 
αγοραστικό κοινό-στόχο τους, την προμήθεια προϊόντων με 
μεγαλύτερη ζήτηση ή / και την ενίσχυση της προσβασιμότητας 
και της ευκολίας αγοράς των προϊόντων τους. Όσον 
αφορά τους παραγωγούς που έχουν ήδη ιστότοπο ή σελίδα 
Facebook, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την Ανάλυση 
Επισκεψιμότητας (Google Analytics) για να μάθουν περισσότερα 
για τους καταναλωτές που επισκέπτονται τις διαδικτυακές 
τους σελίδες.

Τέλος, εάν η τροφοδοσία δεν επαρκεί για την κάλυψη των 
αναγκών των παραγωγών και τη διατήρηση του συμφέροντος 
των καταναλωτών, τότε ο στόχος μπορεί να είναι η ενίσχυση 
της τροφοδοσίας των Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού 
Τροφίμων, μέσω της υιοθέτησης για παράδειγμα, πιο 
αποτελεσματικών μεθόδων παραγωγής ή / και μέσω της 
βελτίωση της τροφοδοσίας από την πλευρά του παραγωγού / 
μεσάζοντα. Τέτοια μέτρα μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη 
μείωση του κόστους των προϊόντων των Βραχειών Αλυσίδων 
Εφοδιασμού Τροφίμων, τα οποία με τη σειρά τους ενδέχεται να 
αυξήσουν την ανταπόκριση των καταναλωτών.

https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/what-is-the-narrative-label/
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Η βιωσιμότητα των επιλεγμένων Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού 
Τροφίμων σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες συμβατικές αλυσίδες 
εφοδιασμού αξιολογήθηκε από το SMARTCHAIN με περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια  και οδήγησε σε μια σειρά 
προτάσεων για τους επαγγελματίες των αλυσίδων αυτών, ώστε να 
βελτιώσουν τη βιωσιμότητά τους συνολικά.

Αγρόκτημα-Κατάστημα, Πωλήσεις Στο 
Αγρόκτημα
Η καλύτερη περίπτωση είναι εάν οι πελάτες σας μπορούν 
να έρθουν με τα πόδια, με ποδήλατο ή με μέσα μαζικής 
μεταφοράς, καθώς οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε αυτήν 
την περίπτωση είναι ελάχιστες. Εάν, ωστόσο, έρχονται με 
αυτοκίνητο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένα σημεία. Οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις υπολογίζονται συνήθως από τα 
κιλά (kg) του προϊόντος που αγοράστηκε. Εάν οι πελάτες σας 
πρέπει να καλύψουν μια μεγάλη διαδρομή για να αγοράσουν 
μια μικρή προϊόντων, ο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
είναι το μέγιστο. Ωστόσο, αν είναι σε θέση να αγοράσουν 
πολλά από τα προϊόντα απευθείας από εσάς, τότε αυτό θα 
μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επειδή θα μειώσει 
την ανάγκη τους να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο κάπου 
αλλού. Επομένως, μια καλή στρατηγική για τους παραγωγούς 
θα μπορούσε να είναι η συνεργασία με γείτονες που θα 
μπορούσαν να ενισχύσουν συμπληρωματικά την παραγωγή 
σας, ώστε μαζί να μπορείτε να προσφέρετε μια ευρύτερη 
ποικιλία προϊόντων. Και μην ξεχνάτε να διαχειρίζεστε τις 
μεταφορές που σχετίζονται με αυτήν τη συνεργασία το ίδιο 
αποτελεσματικά. Εάν πουλάτε μόνο μια μικρή γκάμα προϊόντων, 
όπως για παράδειγμα κρέας, βεβαιωθείτε ότι ο πελάτης σας 
μπορεί να αγοράσει μεγάλο μέρος αυτού του προϊόντος μεμιάς 
και να το αποθηκεύσει στο σπίτι.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΒΡΑΧΕΙΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Από περιβαλλοντική άποψη, το πιο σημαντικό σημείο μιας μικρής 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων είναι η ευκολία μετακίνησης του 
καταναλωτή. Πώς μπορείτε, ως παραγωγός, να βοηθήσετε τους 
πελάτες σας να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα;
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Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D5.7_submitted.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D5.7_submitted.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D5.7_submitted.pdf
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Λαϊκή Αγορά
Το κύριο πλεονέκτημα της λαϊκής αγοράς είναι η παρουσία 
πλήθους αγροτών και παραγωγών που εμπορεύονται ένα εύρος 
συμπληρωματικών αγαθών. Ως εκ τούτου, μπορείτε να υποθέσετε 
πως οι πελάτες σας θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
βρουν ότι χρειάζονται άμεσα καθιστώντας την αγορά σας ως «ένα 
πολυκατάστημα» με επιπλέον όφελος το οικολογικό αποτύπωμα 
της μεταφοράς ανά μονάδα προϊόντος. Στην ιδανικότερη περίπτωση 
η αγορά βρίσκεται σε περιοχή με πολλά εμπορικά καταστήματα 
πλησίον, ενώ το αγρόκτημα είναι εύκολα προσβάσιμο με ποδήλατο ή 
με δημόσια συγκοινωνία, όταν για παράδειγμα βρίσκεται σε μια πόλη.

Υπηρεσίες διανομής
H επιλογή οχημάτων με χαμηλές εκπομπές ρύπων και ο σχεδιασμός 
έξυπνων διαδρομών αποτελούν απάντηση-κλειδί. Υπάρχουν πολλές 
εφαρμογές και λογισμικά που μπορούν να σας βοηθήσουν να 
υπολογίσετε τις συντομότερες διαδρομές.
 
Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία
Για να είναι η ΚΥΓ, φροντίστε το όχημα μεταφοράς και διανομής 
να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο γεμάτο και σχεδιάστε 
το πρόγραμμα διανομής στην πόλη ή πλησίον αυτής ώστε οι 
πελάτες σας να μπορούν να φτάσουν στο σημείο διανομής είτε 
με ποδήλατο, είτε με τη δημόσια συγκοινωνία. Επιπροσθέτως, αν 
θέλετε να μειώσετε το οικολογικό αποτύπωμα, σκεφτείτε τι όχημα 
χρησιμοποιείτε, καθώς και αν μπορείτε να μικρύνετε τη διαδρομή 
σας σε περίπτωση που έχετε πολλά σημεία διανομής. Ακόμα, 
μπορείτε να ενθαρρύνετε τους πελάτες σας να φέρουν τις δικές 
τους επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες μεταφοράς τροφίμων.

Η κοινωνικοοικονομική πλευρά της βιωσιμότητας μπορεί επίσης να 
βοηθήσει τους παραγωγούς να αποδώσουν καλύτερα, βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα την ευημερία των ιδίων αλλά και των ανθρώπων που 
συσχετίζονται με τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων: 
εργαζόμενους, παράγοντες ενασχολούμενοι με την αξία της 
αλυσίδας, καθώς επίσης και την τοπική κοινότητα και κοινωνία.

Η κοινωνικο-οικονομική διάσταση αποτελεί το κλειδί στον 
αντίκτυπο των Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων. Από 
την πλευρά των παραγωγών, το κύριο όφελος των Βραχειών 
Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων είναι η απευθείας σχέση με τους 
καταναλωτές, ο έλεγχος του προϊόντος μέχρι το τελικό στάδιο 
της αλυσίδας και η φιλική χρήση του προϊόντος. Επιπροσθέτως, οι 
Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων μπορούν να καλύψουν 
καλύτερα τις ανάγκες των παραγωγών που επεξεργάζονται 
μικρές αγρο-τροφικών προϊόντων και εστιάζουν στην ποιότητα/
μοναδικότητα αντί της ποσότητας. Εκτός από τις καλύτερες 
τιμές και τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, τα οποία αποτελούν 
προφανή οικονομικά οφέλη, οι παραγωγοί εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερη οικονομική βεβαιότητα και ασφάλεια, ιδίως με το 
μοντέλο της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας. Πέρα όμως από 
τα οικονομικά οφέλη και την αναγνωρισιμότητα προϊόντων που 
προέρχονται από βραχείες αλυσίδες, η κοινωνική αναγνώριση και 
το αίσθημα ότι κάποιος ανήκει σε μία κοινότητα αποτελούν τις πιο 
σημαντικές πηγές αυτοεκτίμησης και προσωπικής ικανοποίησης. 
Άλλες σημαντικές πτυχές είναι η ενδυνάμωση όσον αφορά την 
ανεξαρτησία και την ελευθερία στην τιμολόγηση και την οργάνωση 
της εργασίας, καθώς επίσης και ο έλεγχος της συνολικής αξίας της 
αλυσίδας.

Κοινωνικο-οικονομική
βιωσιμότητα
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Προτάσεις για παραγωγούς

Δώστε σημασία στη βελτίωση των σχέσεων σας τόσο με τους 
πελάτες, όσο και με τους παραγωγούς. Το να συμπεριληφθούν 
οι πολιτικές Κοινωνικής Ευθύνης στην επιχείρησή σας, θα σας 
βοηθήσει να εκτιμήσετε και να παρακολουθείτε την σχέση σας 
με την αλυσίδα αξιών σας. Αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει 
τον συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων 
στην αλυσίδα αξιών αυξάνοντας την επιπρόσθετη αξία των 
προϊόντων σας.

Η συναναστροφή με άλλους παραγωγούς πολλαπλασιάζει τα 
οφέλη των Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων, όπως 
είναι η αλληλεγγύη και η ευκολία/φιλικότητα στη χρήση. Αυτό 
είναι ωφέλιμο ωφέλιμο όσον αφορά τα επιχειρηματικά μοντέλα, 
μιας και επιτρέπει να διαμοιράζονται οι επενδύσεις και οι πόροι 
(π.χ. η λειτουργία ενός φυσικού ή ηλεκτρονικού καταστήματος) 
αποκτώντας κατά αυτό τον τρόπο μεγαλύτερη αναγνώριση.

Για να βελτιωθεί η ελαστικότητα και η απόδοση της επιχείρησής 
σας, σας, δοκιμάστε να αυξήσετε την διαθεσιμότητα των 
προϊόντων σας. Ένας συνδυασμός διαφορετικών αλυσίδων, 
συμπεριλαμβάνοντας και τις πιο παραδοσιακές, μπορεί να 
αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο. Διαδικτυακές πωλήσεις 
ή νέες τοπικές αγορές τροφίμων μπορούν να προσελκύσουν 
περισσότερο κοινό και να αυξήσουν την ζήτηση.

Για να εξασφαλισθεί η επιτυχία στις νέες αγορές, στιάζουμε 
την προσοχή μας στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης 
με τον καταναλωτή οργανωμένες καμπάνιες ενημέρωσης ή 
εκπαίδευσης οι οποίες επιδεικνύουν καμπάνιες ενημέρωσης 
ή εκπαίδευσης, επιδεικνύουν τη διαφάνεια και την 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων σας.

Για να ενισχυθεί η δυναμική του μάρκετινγκ που σχετίζεται 
με την ενδυνάμωση των σχέσεων με τους καταναλωτές, 
συνέργειες μπορούν να επιτευχθούν με άλλες δραστηριότητες 
όπως ο τουρισμός, καθώς και πολιτισμικές και παιδαγωγικές 
δραστηριότητες, που έχουν θετική επίδραση στις πωλήσεις.

Εν κατακλείδι, τα συνεργατικά μοντέλα, απαιτούν περισσότερη 
αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές, όπως η Κοινοτικά 
Υποστηριζόμενη Γεωργία, προσφέρουν μεγαλύτερη επαγγελματική 
βεβαιότητα και ασφάλεια τιμών. Πράγματι, οποιαδήποτε 
σύνδεση με ιδιωτική ή δημόσια πρωτοβουλία θα σας επιτρέψει 
να βελτιώσετε την αίσθηση που έχουν οι καταναλωτές για τα 
προϊόντα σας.

24
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Η Καινοτόμα Πλατφόρμα SMARTCHAIN μοιράζεται γνώσεις 
και καινοτόμες πρακτικές λύσεις για τις  Βραχείες Αλυσίδες 
Εφοδιασμού Τροφίμων.

Σε ποιούς απευθύνεται η Πλατφόρμα?
• Καταναλωτές
• Αγρότες και Εταίρους
• Βιομηχανία και Λιανεμπόριο
• Σχεδιαστές Χάραξης Πολιτικής
• Παρόχους τεχνολογίας

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ SMARTCHAIN
Τι ακριβώς μπορεί να βρει κανείς στην 
Πλατφόρμα? 
• Εθνικούς Κόμβους Καινοτομίας και Συνεργασίας : Κόμβοι 
στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία, στην 
Ιταλία , στην Ολλανδία, στη Σερβία, στην Ισπανία και στην 
Ελβετία συνεργάστηκαν με τις 2 εθνικές μελέτες περίπτωσης 
επιτυχημένων Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων. 
Διαβάστε για τους 9 Κόμβους και τις 18 μελέτες περίπτωσης 
και εμπνευστείτε!

• Αποθετήρια Καινοτομιών και Πρωτοβουλιών: Αυτά τα 
αποθετήρια εμπλουτίζουν διαρκώς τις βάσεις δεδομένων με 
δυνατότητα αναζήτησης σε: 

o Καινοτομίες Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού
Τροφίμων στην Ευρώπη, με διάφορα παραδείγματα 
από μηχανές και εξοπλισμό παραγωγής τυριών, μέχρι 
ιστοσελίδες και αυτόματους πωλητές. Απευθύνονται 
κυρίως στους επαγγελματίες των Βραχειών Αλυσίδων 
Εφοδιασμού Τροφίμων.

o  Πρωτοβουλίες με Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού
Τροφίμων, με παραδείγματα από εφαρμογές για τοπικές 
παραγγελίες μέχρι ιστοσελίδες αγροτουρισμού, 
διεθνείς ή τοπικές που απευθύνονται σε καταναλωτές, 
σχεδιαστές πολιτικών και άλλους.

Σας προσκαλούμε να καταχωρήσετε 
την καινοτομία ή την πρωτοβουλία 
της Βραχείας Αλυσίδας Τροφίμων σας 
στο αποθετήριο
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https://www.smartchain-platform.eu/en
https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://www.smartchain-platform.eu/en/innovation-inventory
https://www.smartchain-platform.eu/en/innovation-inventory
https://www.smartchain-platform.eu/en/initiative-inventory
https://www.smartchain-platform.eu/en/initiative-inventory
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• Πηγές: Εδώ θα βρείτε 2 βάσεις δεδομένων – μία για εκδόσεις
σχετικά με τα Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων 
(συμπεριλαμβανομένου τμήματος ανοικτών προς το κοινό 
παραδοτέων του SMARTCHAIN) και μία για υπερσυνδέσεις σχετικές 
με Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων. Μπορείτε να βρείτε 
όσα θέλετε να μάθετε για τις  Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού 
Τροφίμων διερευνώντας αυτές τις ιστοσελίδες. 

• Εκπαίδευση: Ελεύθερη πρόσβαση στο πρόγραμμα, όποτε το 
επιθυμείτε, μπορείτε να βρείτε εδώ:

o  Πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης 5 εβδομάδων με αντικείμενο
«Οι Καλύτερες Πρακτικές για τις Καινοτομίες των Βραχειών 
Αλυσίδων Εφοδιασμού Τροφίμων». Παρουσιάζει δημοφιλείς 
καινοτομίες τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό 
αλλά και εθνικό/διεθνές επίπεδο. Με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος λαμβάνετε ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης 
SMARTCHAIN. 

o  Οπτικό υλικό εκμάθησης της χρήσης και των χαρακτηριστικών
της πλατφόρμας SMARTCHAIN.

o Τα αποτελέσματα των 9 πολυσυμμετοχικών εργαστηρίων 
Καινοτομίας και Επίλυσης προβλημάτων το κάθε ένα στην εθνική 
γλώσσα και στοχευόμενο  στα τοπικά ζητήματα των Κόμβων 
Καινοτομίας και Συνεργασίας.

• Μοντέλο Gain: Κατανοήστε μέσα από το μοντέλο παιχνιδοποίησης
GAIN, πως η δικτύωση 4 επιπέδων δέσμευσης και συνεργασίας 
μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα της 
Βραχείας Αλυσίδας Εφοδιασμού Τροφίμων σας.

Ποιο είναι το μέλλον της Πλατφόρμας?
 
Με την λήξη του προγράμματος SMARTCHAIN (Αύγουστος 
2021), η Πλατφόρμα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με την 
υποστήριξη 5 νέων έργων Η2020.

Για να προλάβετε τις εξελίξεις εγγραφείτε 
στην Πλατφόρμα Καινοτομίας του 
SMARTCHAIN σήμερα.

https://www.smartchain-platform.eu/en/resources/publications
https://www.smartchain-platform.eu/en/resources/publications
https://www.smartchain-platform.eu/en/resources/weblinks
https://www.smartchain-platform.eu/en/resources/weblinks
https://www.smartchain-platform.eu/en/training
https://www.smartchain-platform.eu/en/training
https://moodle.iseki-food.net/course/index.php?categoryid=11
https://moodle.iseki-food.net/course/index.php?categoryid=11
https://www.smartchain-platform.eu/en/gain-model
https://www.smartchain-platform.eu/en/gain-model
https://www.smartchain-platform.eu/en/user/register
https://www.smartchain-platform.eu/en/user/register
https://www.smartchain-platform.eu/en/user/register
https://co-fresh.eu
https://ploutos-h2020.eu
https://lowinfood.eu
https://www.foodrus.eu
https://www.fairchain-h2020.eu
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Δημιουργώντας μια στρατηγική και έναν χάρτη για την εμπλοκή 
της κοινότητας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

Ευρωπαϊκή κοινότητα Βραχειών Αλυσίδων 
Εφοδιασμού Τροφίμων:
Η Ευρωπαϊκή κοινότητα Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού 
Τροφίμων έχει ως στόχο για τα επόμενα χρόνια την αντιμετώπιση 
και απομάκρυνση των κύριων εμποδίων που αυτές αντιμετωπίζουν. 
Μέσα από τη σύμπραξη επαγγελματιών, πρωτοβουλιών, 
οργανισμών, κέντρων γνώσεων και επιχειρηματιών, η κοινότητα 
των Βραχειών Αλυσίδων παράγει γνώση, έμπνευση και δεδομένα 
που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Αυτό επιτρέπει 
στους επαγγελματίες και στις πρωτοβουλίες να αναπτυχθούν, 
εξασφαλίζοντας κερδοφόρα μοντέλα εσόδων, ενώ δημιουργούν 
νέες συνεργασίες που επιτυγχάνουν μεγαλύτερο αντίκτυπο.
 
Στρατηγική Δέσμευσης 
Η πλατφόρμα Linkedln καθιστά εφικτό στα μέλη της να 
διαμοιρασθούν το περιεχόμενό της και ναπροσκαλέσουν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη με συναφή κατάρτιση από το δίκτυο τους, 
να συμμετάσχουν στην των Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού 
Τροφίμων, επιτρέποντας στην κοινότητα των Βραχειών Αλυσίδων 
του SMARTCHAIN να επεκταθεί επιτυχώς. Η κοινότητα ξεκίνησε 
με μέλη του έργου SMARTCHAIN. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε 
Ανάλυση του Κοινωνικού Δικτύου χρησιμοποιώντας τις βάσεις 
διασύνδεσης του Linkedln στο σύνολο των μελών της κοινότητας 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ LINKEDIN

ώστε να φανερωθούν οι κρυμμένες διασυνδέσεις και να 
προσκληθούν συσχετιζόμενοι άνθρωποι, δηλαδή οι κοινές 
επαφές τους, οι οποίες έχουν κοινά ενδιαφέροντα, στόχους 
και οράματα. Χάρη σε αυτήν, τα μέλη της κοινότητας 
αυξήθηκαν φτάνοντας σχεδόν τα 300. Επιπροσθέτως 
η κοινότητα Strength2Food μαζί με την κοινότητα της 
SMARTCHAIN έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και από κοινού 
δραστηριοποιούνται στην πλατφόρμα.

https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://www.strength2food.eu/
https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project
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Η δημιουργία ενός τέτοιου χάρτη οικοσυστήματος παρέχει 
επίγνωση της στρατηγικής που αφορά τους διαφορετικούς 
τύπους συνεργατών και πώς πρέπει να εκπροσωπηθούν ώστε
να υπάρξει συστημική συνοχή που θα αυτοί βοηθήσει στο:

Γίνε μέλος της κοινότητας!  
Μέλη της κοινότητας συχνά ποστάρουν γεγονότα, εκδόσεις 
ή πρακτικές συμβουλές και εξελίξεις οι οποίες σχετίζονται 
με τις Βραχείες Αλυσίδες Εφοδιασμού Τροφίμων ή ζητούν 
ανατροφοδότηση για μια νέα ιδέα από την κοινότητα των 
ενασχολούμενων και των ειδικών στο πεδίο. Συμμετέχετε 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού 
Τροφίμων και ξεκινήστε να συνεισφέρετε και να σε αυτό τις 
σχετικές επαφές σας. Περιμένουμε με ανυπομονησία να σας 
γνωρίσουμε!

• Να υποδείξει σε άλλες Βραχείες Αλυσίδες 
Εφοδιασμού Τροφίμων με ποιους 
εμπλεκόμενους φορείς ή ενεργούς πολίτες 
μπορούν να συνεργαστούν καθιστώντας κατά 
αυτό τον τρόπο τον εαυτό σας ως ισχυρό 
συνεργάτη.

• Να επιλέξετε μέλη ή συνεργάτες και να 
συνεργαστείτε με βάση το ποιος λείπει από το 
οικοσύστημά σας.

• Να σας κατευθύνει και να ιεραρχήσει τις
επικοινωνιακές και στρατηγικές 
δραστηριότητές σας.

Χρησιμοποιήστε τη δύναμη των Κοινωνικών 
Δικτύων και των Οικοσυστημάτων Καινοτομίας 

Τα θεμέλια για ισχυρά οικοσυστήματα καινοτομίας είναι η 
εμπιστοσύνη, το να γνωρίζει ο ένας τον άλλον και να μοιράζεται τις 
ίδιες αξίες και οράματα. Η Ανάλυση των Κοινωνικών Δικτύων είναι 
ένα αποτελεσματικό εργαλείο που επιταχύνει την διαδικασία της 
δημιουργίας έμπιστων δικτύων εμπλεκόμενων μερών. Η ανάλυση 
αυτών των δεδομένων και ο διαχωρισμός των εκπροσωπούμενων 
ανθρώπων, οργανισμών και κέντρων γνώσης σε διαφορετικούς 
τύπους συνεργατών του οικοσυστήματος καινοτομίας προσφέρει 
βαθιά κατανόηση τόσο ατομικά όσο και σε επίπεδο οργανισμού. 
Για παράδειγμα, δείτε τον χάρτη του οικοσυστήματος βραχειών 
αλυσίδων εφοδιασμού στην Ολλανδία και ανακαλύψτε τους 
διαφορετικούς τύπους συνεργατών στα δίκτυα συγκέντρωσης 
των πρωτοπόρων Ολλανδικών Βραχειών Αλυσίδων Εφοδιασμού 
Τροφίμων.

https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=44.508211766215766%2C8.512997499999969&z=4&mid=1DV9xMAeyhu0BitAhWJhabnL4lPs03Hwc
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=44.508211766215766%2C8.512997499999969&z=4&mid=1DV9xMAeyhu0BitAhWJhabnL4lPs03Hwc
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WWW.SMARTCHAIN-H2020.EU

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία 
HORIZON 2020, Grant Agreement 773785.

http://www.smartchain-h2020.eu/
https://twitter.com/Smartchain_EU
https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project/
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