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Η δράση C4 του LIFE-IP CEI-Greece αφορά στην

Πρόληψη
Παραγωγής
Αποβλήτων
Τροφίμων

Το ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό έργο LIFE-IP CEI-Greece
Eφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα φιλοδοξεί
να συμβάλει στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Προγράμματος
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής
Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία.

Διάρκεια 8 έτη: 1/11/2019 – 31/10/2027
Προϋπολογισμός: 15,934,810 € (60% Συγχρηματοδότηση από ΕΕ 9,560,739 €)
Υλοποίηση: 4 διετείς φάσεις

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Υποδράση C4.3 > Δράσεις επίδειξης για την πρόληψη παραγωγής
αποβλήτων τροφίμων και περισσευμάτων

Στους βασικούς στόχους του έργου

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ) επιλέχθηκε κατόπιν

LIFE-IP CEI-Greece συγκαταλέγεται η

ολοκλήρωσης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών ανοικτής

εφαρμογή δράσεων για την πρόληψη

πρόσκλησης προς ενδιαφερόμενους που είχε προβλέψει το

δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων &

έργο LIFE-IP CEI-Greece, να συμμετέχει από την 2η διετή φάση

την

των

του έργου και έως τη λήξη του (Νοε 2021 – Οκτ 2027), ως

του

συνδικαιούχος του ευρωπαϊκού προγράμματος, με συντονιστή

ευρύτερου κοινού σχετικά με την

το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε συνεργασία με

έννοια της κυκλικής οικονομίας.

άλλους 18 στρατηγικούς εταίρους.
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Οι προβλεπόμενες δράσεις για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων
της ΚΑΘ στο πλαίσιο του LIFE-IP CEI-Greece
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➢

Συλλογή αδιάθετων τροφίμων από κεντρικές αγορές και συνεργαζόμενους φορείς (έμπορους και παραγωγούς).
Διαλογή και προσωρινή αποθήκευση.
Λειτουργία ενός συστήματος αναδιανομής τροφίμων.
Δικτύωση με τοπικούς φορείς και δίκτυα ωφελούμενων.
Συστηματική παρακολούθηση όλων των παραπάνω ενεργειών μέσω έξυπνων εφαρμογών και τεχνολογίας (κωδικοί QR, βάσεις δεδομένων κ.λπ.).

Η ΚΑΘ θα συμμετέχει σε δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE-IP CEI-Greece για την ενίσχυση της πρόληψης δημιουργίας
αποβλήτων τροφίμων.
Η ΚΑΘ μέσω της συμμετοχής της στο LIFE-IP CEI-Greece θα αναβαθμίσει τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες της για την άρτια υποστήριξη των
δράσεων επίδειξης πρόληψης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων οι οποίες περιλαμβάνουν:
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➢ Αναβάθμιση των υποδομών συλλογής, διαλογής αποθήκευσης και διανομής των αδιάθετων φρούτων και λαχανικών.
➢ Λειτουργία και συντήρηση – αναβάθμιση της πλατφόρμας πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων ‘Food Angels’ για τον λειτουργικό
εξορθολογισμό της και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.
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➢ Δημιουργία τυποποιημένων διαδικασιών για τη συλλογή, διαλογή και διάθεση των απούλητων φρούτων και λαχανικών.
➢ Παρουσίαση ενός τυποποιημένου μοντέλου Λειτουργικών Διαδικασιών και 2 εκπαιδευτικών εργαστηρίων για την τελειοποίηση ενός εγχειριδίου
για καλύτερη υιοθέτηση από τους τελικούς αποδέκτες.
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➢ Συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα (παραγωγοί, συνεταιρισμοί, δήμοι, χονδρέμποροι, ΜΚΟ κ.λπ.) για την
υπογραφή Μνημονίων Συναντίληψης με στόχο την αύξηση της ποσότητας των τροφίμων που αποτρέπονται από τα απόβλητα.
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Πρόληψη της σπατάλης τροφίμων σε αριθμούς…
Από Μάιο μέχρι Αύγουστο 2022 παρελήφθησαν 145.620 κιλά φρούτων και λαχανικών και μετά από διαλογή
προσφέρθηκαν σε φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Ανακτήθηκαν (kg)
Μάιος

24.859

Ιούνιος

26.984

Ιούλιος

33.610

Αύγουστος

19.764

Total

105.217
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Ακολουθεί…

Διοργάνωση Info Day
«Οι προοπτικές εξέλιξης των δράσεων πρόληψης
δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων για την Κεντρική
Αγορά Θεσσαλονίκης, ως νέου εταίρου του ευρωπαϊκού
προγράμματος LIFE IP – CEI Greece | Εφαρμογή της
Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα».
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022
Ώρα: 17:00 – 19:00
στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης,
Αίθουσα Μανόλης Αναγνωστάκης.
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ΕΤΑΙΡΟΙ του LIFE-IP CEI-Greece
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Επικοινωνήστε μαζί μας
Επισκεφθείτε το site μας: https://circulargreece.gr
circulargreece@prv.ypeka.gr
213 1513081

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. : https://kath.gr

grammateia@kath.gr
231 0764023

Το έργο LIFE-IP CEI-Greece στα social media:

Το έργο LIFE-IP CEI-GREECE (LIFE18 IPE/GR/000013) συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο LIFE-IP CEI-GREECE (LIFE18 IPE/GR/000013) συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.
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