Θεσσαλονίκη, 25-04- 2018
Δελτίο Τύπου

Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. στην Διεθνή Διάσκεψη στην Βαρκεώνη 2018 (WUWM)
Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης συμμετείχε στην Διεθνή Διάσκεψη της Παγκόσμιας
Ένωσης Αγορών Χονδρεμπορίου (WUWM) που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη,
16-18 Απριλίου.
Ο πρόεδρος Δημήτρης Χαμπίδης, και ο αντιπρόεδρος της αγοράς, Θόδωρος
Παπαδόπουλος, παρευρέθηκαν στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, συμμετείχαν στις
εργασίες του διεθνούς συνεδρίου και επισκέφθηκαν την κεντρική αγορά (Mercabanca).

Ο πρόεδρος και Διευθ.Σύμβουλος Δημήτρης Χαμπίδης, ο Αντιπρόεδρος Θόδωρος Παπαδόπουλος και η
Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΟΚΑΑ Στεφανία Γεωργακάκου – Κουτσονίκου στην τελετή έναρξης του συνεδρίου

Το θέμα του συνεδρίου ήταν η Υπευθυνότητα και Αποδοτικότητα των
χονδρεμπορικών Αγορών. Η επιλογή της Mercabarna δεν ήταν καθόλου
τυχαία μια και είναι μία από τις μεγαλύτερες και αποδοτικότερες αγορές της
Ευρώπης.
Συγκεκριμένα είναι μία αγορά-πόλη 700 επιχειρήσεων και 23000 εργαζομένων.
Έχει συνεχές ωράριο και τροφοδοτεί με φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ψάρια και
λουλούδια σε πάνω από 10εκατ. καταναλωτές.
Οι υπευθυνότητα της αγοράς αφορά κυρίως στις δεσμεύσεις για :
 την δημιουργία θέσεων εργασίας και την στελέχωση με εξειδικευμένους
επαγγελματίες του αγροδιατροφικού κλάδου,
 την μείωση των απωλειών τροφίμων
 την δημιουργία διατροφικής συνείδησης στις νεαρές ηλικίες
Η Mercabarna είναι ιδιαίτερα αποδοτική :
 στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στους επιχειρηματίες και τους
καταναλωτές
 Στην ανακύκλωση και στην μείωση των απωλειών τροφίμων
 Στην διακίνηση των προϊόντων
 Και στην μείωση των εκπομπών ρύπων
Η αγορά της Βαρκελώνης είναι άλλωστε η 3η αγορά σε πλήθος
επισκεπτών/ημέρα και 2η στον τζίρο/ επισκέπτη στην Ευρώπη.

Ο αντιπρόεδρος της ΚΑΘ Θόδωρος Παπαδόπουλος, η Διευθυνουσα Σύμβουλος και ο
Γενικός Δ/ντης του ΟΚΑΑ Στεφανία Γεωργακάκου – Κουτσονίκου και ο Ιωάννης
Τριανταφύλλης με τον νέο πρόεδρο της WOWM κ Zengjun Ma
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Η πρώτη μέρα της διεθνούς διάσκεψεις περιλάμβανε τις εκλογές της Ένωσης που
ανέδειξαν νέο πρόεδρο τον κ. Μα ενώ από τις εργασίες του συνεδρίου πάλι
αναδείχθηκε η ξεχωριστή σημασία της διάσωσης της τροφής καθώς και η μείωση και
η ορθότερη διαχείριση των οργανικών απορριμάτων που προκύπτουν από την
καθημερινή λειτουργία των αγορών.
Άλλωστε έγινε ξεχωριστή επίσκεψη και ξενάγηση στον χώρο συγκέντρωσης και
διαλογής των οργανικών της Mercabarna, μία πρωτοποριακή δράση που ξεκίνησε την
λειτουργία της το 2002 έφτασε στο συγκεκριμένο στάδιο ωριμότητας μετά από 3 χρόνια
μελέτης και δοκιμών.

Ο χώρος διαλογής και αξιοποίησης των απορριμάτων της Mercabarna

Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου παρουσιάστηκαν, στην ολομέλεια της ευρωπαϊκής
αντιπροσωπείας από τον πρόεδρο του ευρωπαϊκού τμήματος της WUWM Ιωάννη
Τριανταφύλλη, τα πεπραγμένα και οι πρωτοβουλίες των Ελληνικών Κεντρικών Αγορών
ΟΚΑΑ και ΚΑΘ στο θέμα της διάσωσης τροφής, όπως άλλωστε έχει δεσμευτεί η
ευρωπαϊκή επιτροπή που συστάθηκε στο συνέδριο της Ρώμης (Μάιος `17).
Τέλος, στο Ευρωπαϊκό τμήμα αποφασίστηκε να γίνει ένας σχεδιασμός για την
εκπόνηση ενός μανιφέστου – κοινή πολιτική και επιδιώξεις, που θα φέρει και την
καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αγορών. Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και επιγραμματικά
να αναφέρουμε ότι συντάσσεται με τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών:


Ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού



Διαφάνεια των εμπορικών συναλαγών



Νέα καταναλωτικά έθιμα (οργανικά, τοπικά, vegan(ωμά λαχανικά)



Την αναπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου
 Οικολογικά θέματα με την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας “last mile”
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