
Σύγχρονες προκλήσεις 
Καινοτόμες λύσεις

Super Market Χαλκιαδάκης

Μιχάλης Τζαγκαράκης - Υπεύθυνος Marketing



Τι θα δούμε
Δύο σύγχρονα παραδείγματα επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ των Ακαδημαϊκών  
και Ερευνητικών Φορέων, της τοπικής κοινότητας και των συνεργατών μας,  
με στόχο την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων 

A. Παραγωγή πρώτων υλών ζωοτροφών μέσα από τα οργανικά απόβλητα της αλυσίδας  

προς όφελος των προμηθευτών μας και του τελικού καταναλωτή

B. Τράπεζα Τροφίμων Κρήτης 
Συνεργασία με τους προμηθευτές μας, τους λιανέμπορους και τις δομές αλληλεγγύης  

του τόπου μας με στόχο την κάλυψη βασικών αναγκών συνανθρώπων μας - ωφελούμενων  

σε φιλανθρωπικές δομές



Ζωοτροφές από οργανικά απόβλητα :  
Κυκλική Οικονομία στην πράξη



Ο ρόλος του 
Λιανέμπορου



Η πρόκληση

Προμηθευτές Λιανεμπόριο

• Αύξηση κόστους ζωοτροφών

• Έλλειψη πρώτων υλών ζωοτροφών 

λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής 

και πολιτικής κρίσης 

• Σωστή και οικολογική διαχείριση  

των οργανικών αποβλήτων μας 

(Φυτικά απόβλητα, άλευρα, ζυμαρικά) 

• Μείωση Food waste

Memo:

• Φρούτα και Λαχανικά > 520 tn
• Ζυμαρικά > 7 tn

Στοιχεία 2021



Ο στόχος
Η αξιοποίηση υλικών, που μέχρι τώρα αποτελούσαν  

απορρίμματα για τον λιανέμπορο για την παραγωγή  

προϊόντων αυξημένης προστιθέμενης αξίας.

Η ιδέα
Σε συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ να βρεθεί τρόπος παραγωγής συστατικών,  
με υψηλή θρεπτική αξία, που θα μπορούν με ασφάλεια να αποτελέσουν  

συστατικό σιτηρεσίων, όχι μόνο για ζώα συντροφιάς, αλλά και για μονογαστρικά  

παραγωγικά ζώα, με το μικρότερο δυνατό κόστος παραγωγής, με τη χρήση  

ως πρώτη ύλη των οργανικών αποβλήτων. 



Η διαδικασία

Δημιουργία και λειτουργία  
μονάδας μίξης και ξήρανσης  
υπολειμμάτων για την παρα-
γωγή συστατικών Ζωοτροφών 
με Α’ Ύλη τα οργανικά απόβλη-
τα του λιανέμπορου

Συγκέντρωση  
Οργανικών Αποβλήτων
Με τη μέθοδο του Reverse 
Logistic συγκεντρώνουμε  
στις κεντρικές εγκαταστάσεις:

• τα οργανικά μας απόβλητα 
από το μανάβικο επιλεγμένων 
καταστημάτων

• Ζυμαρικά/ Άλευρα  
προς καταστροφή

Τελικό παραγόμενο προϊόν 
διεργασίας ξήρανσης,  
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
ως συστατικό σιτηρεσίων 

Προμηθευτές
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα 
(ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)

Λιανέμπορος

100 ως 200lt 
την ημέρα

Αρχές Μαΐου

Παραλαβή συστατικών  
για τη παραγωγή ζωοτροφών Αρχές Απριλίου



Η διαδικασία
Αρχές Μαϊου
Παραλαβή συστατικών  
για τη παραγωγή  
ζωοτροφών 



Πώς φτάσαμε ως εδώ - 

επιτυχημένα παραδείγματα  
κυκλικής οικονομίας



Ένα επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα 
κυκλικής οικονομίας : ΕΛΜΕΠΑ - Χαλκιαδάκης
Φυτικά Απόβλητα  Κομπόστ



Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα  
κυκλικής οικονομίας :  
Sychem Crete Bioenergy - Χαλκιαδάκης
Ζωικά Υπολείμματα  Εδαφοβελτιωτικό για τους παραγωγούς μας!



Τράπεζα Τροφίμων Κρήτης



Τα δεδομένα
Για πόσο καιρό θεωρείτε  
οτι θα επηρεάζει ο πόλεμος  
στην Ουκρανία την ελληνική αγορά;

Συμφωνείτε με τις παρακάτω 
προτάσεις για τον πόλεμο  
στην Ουκρανία;

έως 1 μήνα; 0,3%

2-3 μήνες; 5%

Έως το τέλος  

του 2022; 22%

Περισσότερο; 67%

Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ

Συμφωνώ

Δεν επηρεάζει  

ούτε σήμερα; 5%
Η κρίση του πολέμου  

στην Ουκρανία είναι σημαντικό-

τερη της πανδημίας Covid-19

Ο πόλεμος δεν επηρεάζει  

καθόλου την Ελλάδα
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Πηγή ΙΕΛΚΑ, Απρίλιος 2022



• Highest level since  

its inception in 1990

• +12,6% Feb 2022

• New all-time highs for:  

vegetable oils, cereals  

and meat sub-indices

Πηγή: fao.org - The FAO Food Price Index* (FFPI) 

Τα δεδομένα



Τα δεδομένα
Tonnes of Food Waste 
Globally 121kg per capita (UN 2021)

Λιανεμπόριο

13%

HORECA

26%
Νοικοκυριά

61%



Η πρόκληση

Προμηθευτές / Λιανέμποροι Δομές Αλληλεγγύης

Δράσεις Ε.Κ.Ε. με στόχο την παροχή 

ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων 

σε αυτούς που πραγματικά το έχουν 

ανάγκη

Μείωση του Food waste με μείωση 

απορριμμάτων σε προϊόντα ποιοτικά 

και κατάλληλα για κατανάλωση  

αλλά όχι για πώληση (συσκευασία, 

κοντινή ημ. λήξης)

Εξασφάλιση απαραίτητων  

μέσων για την κάλυψη συνεχώς 

αυξανόμενων αναγκών 



Τι κάνουμε ως τώρα
• Ενίσχυση των χορηγικών δράσεων 

• App σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής 

Επιχειρηματικής Ευφυΐας του ΕΛΜΕΠΑ (A2U Food)  

προκειμένου ο χρήστης να οργανώσει λίστα με τα 

ψώνια του, να παρακολουθεί ημερομηνίες λήξης, 

συνταγές, κ.α

• Ξεκινάμε πιο “δυναμικά” το dynamic pricing 

προκειμένου να μειώσουμε το food waste  

εν καιρώ Ανατιμήσεων και Ελλείψεων



Η ιδέα
Η αξιοποίηση των δράσεων των λιανέμπορων και προμηθευτών  

σε μια δομή που θα διαχειρίζεται τις χορηγίες - και θα διανέμει  

τα προϊόντα στις δομές αλληλεγγύης.

Ο στόχος
Η δημιουργία της Τράπεζας Τροφίμων Κρήτης που θα δέχεται χορηγίες  

από λιανεμπόριο και προμηθευτές και θα προχωράει στην αξιοποίηση τους  

σε συνεργασία με δομές αλληλεγγύης, άμεσα.



Better together ή Μαζί πιο δυνατοί! 

Προμηθευτές

Λιανέμποροι

Δομές  
Αλληλεγγύης

Τοπική  
Κοινωνία



Επίσημα Εγκαίνια : 3/5/2022
Κάσσου και Παπανδρέου,  

Ηράκλειο Κρήτης



Σας ευχαριστώ!
Μιχάλης Τζαγκαράκης

Super market Χαλκιαδάκης


