Θεσσαλονίκη, 02-06- 2017
Δελτίο Τύπου

Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. στην Διεθνή Διάσκεψη στην Ρώμη 2017 (WUWM)
Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης συμμετείχε στην Διεθνή Διάσκεψη της Παγκόσμιας
Ένωσης Αγορών Χονδρεμπορίου (WUWM) που πραγματοποιήθηκε στην Ρώμη, 17-19
Μαΐου.
Ο πρόεδρος, κ. Χαμπίδης Δημήτρης, και ο αντιπρόεδρος της αγοράς, κ.
Παπαδόπουλος Θόδωρος, παρευρέθηκαν στην αιώνια πόλη, συμμετείχαν στις
εργασίες του διεθνούς συνεδρίου και επισκέφθηκαν την κεντρική αγορά (Centro
Agroalimentare di Rome).

Ο τίτλος του φετινού, ιδιαίτερα ενδιαφέροντος, αλλά και καρποφόρου συνεδρίου ήταν
«Ο φρέσκος τρόπος για να τραφεί ο πλανήτης», και βασικό του θέμα ήταν η απώλεια
των τροφίμων.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών - FAO (Food and
Agriculture Organization of the United Nations), ο οποίος συνδιοργάνωσε το συνέδριο,
παρουσίασε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας
παραγωγής τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση δεν αξιοποιείται και
καταστρέφεται. Η σημασία της διαχείρισης των τροφίμων και ο ρόλος των Κεντρικών
Αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πλέον έκδηλος.
Το Ευρωπαϊκό τμήμα της WUWM (υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Τριανταφύλλη,
Διευθυντή Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Κ.Α.Α.) λαμβάνοντας υπόψιν
την αναγκαιότητα, αλλά και το ηθικό καθήκον για δραστηριοποίησή του, σεβόμενo
ωστόσο, τις διαφορές, τις ιδιαιτερότητες αλλά και τον διαφορετικό βαθμό ετοιμότητας
και τεχνολογίας, συμφώνησαν στις παρακάτω δράσεις:
 Δέσμευση για την καταπολέμηση των απωλειών τροφίμων
 Ευαισθητοποίηση εμπλεκόμενων οργανισμών και εταιριών
 Παρότρυνση και διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων
 Διευκόλυνση και ενημέρωση επιχειρησιακών μοντέλων καταπολέμησης των
απωλειών τροφίμων
 Συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των αγορών
 Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας κοινής θεματικής πλατφόρμας στην
ιστοσελίδα της ένωσης (http://www.wuwm.org/)
 Διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας με άλλους οργανισμούς και ενώσεις
σε θεσμικό επίπεδο
Παράλληλα, δημιουργήθηκε επιτροπή συντονισμού για να μελετήσει και να προτείνει
ένα κοινο πλαίσιο δράσεων, μέλος της οποίας είναι ο αντιπρόεδρος της ΚΑΘ, κ.
Παπαδόπουλος Θεόδωρος. To έργο της επιτροπής θα παρουσιαστεί σε επόμενο
συνέδριο στην Βαρκελώνη, τον Μάϊο του 2018.
Μεταξύ των υπολοίπων σημαντικών θεμάτων του συνεδρίου ήταν οι ενδεχόμενες
επιπτώσεις της εξόδου της Μ. Βρετανίας από την ΕΕ, το πλάνο δράσης σχετικά με το
μνημόνιο συνεργασίας της WOWM με του FAO, καθώς και η καμπάνια “Love Your
Local Market” με το θέμα του 2017 : “Markets for the new generation” (Αγορές για την
νέα γενιά).
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H επίσκεψη στην Κεντρική Αγορά της Ρώμης ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς δόθηκε η
δυνατότητα στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΚΑΘ, να συλλέξουν σημαντικά
στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας μιας Αγοράς αρκετά μεγαλύτερης από αυτήν της
Θεσσαλονίκης.
Πιο συγκεκριμένα, η Ρώμη διαθέτει περίπου 140 περιφερειακές αγορές, καθιστώντας
το δίκτυο των λιανικών αγορών το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Η Κεντρική Αγορά
(Centro Agroalimentare Roma) στεγάζει 380 επιχειρήσεις και έχει 2500 εργαζόμενους.
Με μεγάλο αριθμό αυτοματοποιημένων συστημάτων, ρομποτική και ηλεκτρικά οχήματα,
η διακίνηση αλλά και αποθήκευση σε μεγάλους χώρους ψύξης φρέσκων φρούτων,
λαχανικών, αλλά και αλιευμάτων, το CAR είναι ένα σύγχρονο agrologistic.
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Τα θέματα του συνεδρίου της Ρώμης, όπως και οι στόχοι που τέθηκαν, θα αποτελέσουν
αντικείμενο επεξεργασίας από την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, καθώς ο
εκσυγχρονισμός και η ανάγκη να συμβαδίσει ο οργανισμός με τις Διεθνείς Αγορές είναι
άμεσοι στόχοι της διοίκησης της αγοράς.
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