
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ



Ένα έργο αλληλεγγύης. Ένα «κοινωνικό πιάτο» για όλους. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, οι δύο συνεργαζόμενες 
χώρες υλοποιούν το έργο Supporting Social Enterprises in combating poverty and social exclusion 
(“Social Plate”). 
Οι εταίροι που ανέλαβαν και υλοποιούν το έργο από την ελληνική πλευρά είναι η Κεντρική Αγορά 
Θεσσαλονίκης  (Κ.Α.Θ. Α.Ε.) ως επικεφαλής και το Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, Τεχνόπολις, μέσω 
της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνική Επισιτιστική Βοήθεια Αστική 
μη Κερδοσκοπική Εταιρεία». Αντίστοιχα, από την βουλγαρική πλευρά μετέχουν ο Δήμος Μπορίνο και 
η Active Youths NGO. Ο άξονας δράσης του έργου αφορά στην καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού και στη στήριξη κοινωνικών φορέων που έχουν τους ίδιους στόχους.
Την ιδέα του “Social Plate” την ανέπτυξε η Κ.Α.Θ. Α.Ε. ως λύση στα προβλήματα φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού. Στόχο του προγράμματος αποτελούν η σίτιση των ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων,  
η παροχή εργασίας σε μακροχρόνια άνεργους και ο περιορισμός απώλειας τροφίμων. Αναπόσπαστο 
κομμάτι του είναι η διάδοση της λύσης αυτής σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και η ενεργή τους συμμετοχή 
για αλλαγή πλεύσης και νοοτροπίας σε ό, τι αφορά θέματα απώλειας τροφίμων.

Από την ιδέα στην πράξη 

Από τη διακίνηση περίπου 800 τόνων οπωροκηπευτικών ημερησίως  οι 5 τόνοι καταλήγουν στα 
απορρίμματα ως μη εμπορεύσιμοι. Ωστόσο το 30% αυτών των 5 τόνων είναι απόλυτα ασφαλές για 
κατανάλωση. Αυτές τις μεγάλες ποσότητες φρούτων και λαχανικών που δεν έχουν εμπορική αξία, για 
λόγους εμφάνισης ή διάρκειας ζωής,  η διοίκηση της Κ.Α.Θ. Α.Ε. αποφάσισε να τις διαχειριστεί προς 
όφελος ανθρώπων που έχουν ανάγκη ένα πιάτο φαγητό. 
Κάθε μέρα, έμποροι της Κ.Α.Θ. Α.Ε παραδίδουν μη εμπορεύσιμα προϊόντα στο γραφείο διαχείρισης ΓΝΩΡΙΣΕ ΜΑΣ

Η ΚΑΘ Α.Ε. συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας  
«INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020», με τα εξής στοιχεία:
Τίτλος:  Στήριξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην καταπολέμηση της φτώχειας  

και του κοινωνικού αποκλεισμού
Διακριτικός τίτλος: «SOCIAL PLATE» 
Διάρκεια έργου: 24 μήνες
Άξονας Προτεραιότητας: 4. Μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς αποκλεισμούς
Θεματικός Στόχος: 09 - Καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού 
Επενδυτική Προτεραιότητα: 9c. Παροχή υποστήριξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως συνχρηματοδοτούμενοι εταίροι: 

ΑΡ. ΕΤΑΙΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑ - ΕΤΑΙΡΟΣ ΧΩΡΑ

LB (PB1) Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Ελλάδα

PB2
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ -  

Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαίδευσης
Ελλάδα

PB3 Δήμος Borino Βουλγαρία

PB4 Active Youths NGO Βουλγαρία

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από Ευρωπαϊκούς πόρους (European Regional Development Fund) 
και κατά 15% από Εθνικούς πόρους.



ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΙ ΕΣΥ

‣ Αλκυόνη
‣ Οικόπολις
‣ Ετεροτοπία
‣ A αποστολική εκκλησία
‣ Φάρος του κόσμου
‣ ΔΟΜ Γιαννιτσά
‣ Αρσις
‣ ΙΝ Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
‣ ΙΝ Αγίου Γεωργίου Νεάπολης
‣ ΙΝ Τριών Ιεραρχών Ευόσμου
‣  Care Center - Κέντρο Φροντίδας προσφύγων 
‣ Χαμόγελο του παιδιού
‣ ΚΕΘΕΑ Ιθάκη
‣ Όασις / Δαμιανός Δουίτσης
‣ Πνοή Ελπίδας
‣ Annapurna team
‣ Praxis
‣ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Θέρμης
‣ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Παύλου Μελά
‣  Τράπεζα Τροφίμων Δήμου Κορδελιού 

Ευόσμου
‣ Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
‣ Δήμος Νεάπολης Συκεών
‣ Κοιν.Παντ. Δ. Ωραιοκάστρου
‣ Παιδικά Χωριά SOS
‣ Κάριτας Ελλάς
‣ Τράπεζα τροφίμων Θεσ/νίκης
‣  Πολιτιστικός σύλλογος Αναζητητές Θεατρου/

Fix in art
‣ Μπορούμε
‣ Μέριμνα για τους φτωχούς
‣ Philoxenia - Food and kindness in action

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ SOCIAL PLATE οργανικών υπολειμμάτων της εταιρείας και υπό την εποπτεία του υπευθύνου για τον ποιοτικό έλεγχο τα 
προϊόντα διαχωρίζονται σε κατάλληλα για κατανάλωση και μη, κατόπιν με τη βοήθεια εθελοντών από τους 
φορείς που επωφελούνται από το πρόγραμμα ανασυσκευάζονται. Κοινωνικοί Φορείς της Περιφέρειας 
(Κοινωνικά παντοπωλεία, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, Συσσίτια εκκλησιών, Συλλογικότητες 
κ.α.) συνεργαζόμενοι με το πρόγραμμα παραλαμβάνουν τα ανακτημένα προϊόντα και τα διανέμουν 
μαγειρεμένα ή όχι, σε ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας. Έτσι, άστεγοι, άνεργοι, πρόσφυγες και όσοι 
χρειάζονται ένα πιάτο φαγητό, το έχουν χάρη στην εθελοντική συμμετοχή όλων αυτών των ανθρώπων 
που συνεργάζονται με το “ Social Plate”.
Στο πλαίσιο του έργου αναμένεται και η Δημιουργία της πλατφόρμας «food angels» όπου κοινωνικοί 
συνεταιρισμοί και άλλες εταιρείες θα μπορούν να δωρίζουν προϊόντα, να δηλώνουν τις ανάγκες τους σε 
τρόφιμα (Ελλάδα) με κοινή αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης (Βουλγαρία).

Αποτελέσματα & στόχοι

Από το ξεκίνημα του έργου (23/4/2018) και μέσα σε ένα τετράμηνο λειτουργίας του, η ομάδα του 
“Social Plate” διαχειρίστηκε 78.312,30 κιλά φρούτων και λαχανικών από τα οποία ανακτήθηκαν και 
προσφέρθηκαν 43.506,50 κιλά σε συνανθρώπους μας, ταυτόχρονα αποτράπηκε η μετατροπή αυτής της 
ποσότητας σε οργανικό απόβλητο. Οι φορείς που συμμετέχουν στη διανομή (Κοινωνικά Παντοπωλεία, 
ΜΚΟ, Ιδρύματα, Συσσίτια Εκκλησιών) φτάνουν προς το παρόν τους 35, με στόχο να γίνουν περισσότεροι.
Καθώς η απώλεια των τροφίμων έχει πολλαπλές προεκτάσεις, μία τέτοια πρωτοβουλία είναι κρίσιμη 
και σημαντική. Στόχοι της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης και όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν 
στο έργο είναι να περιοριστεί η απώλεια των τροφίμων, να καταπολεμηθεί ο υποσιτισμός και να γίνεται 
ανακύκλωση των συσκευασιών και σωστή διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων. 
Ευελπιστούμε πως η δράση μας θα αποτελέσει πηγή ενημέρωσης και έμπνευσης για όλο τον κόσμο. Θα 
είναι το έναυσμα για ενίσχυση της οικονομίας με τρόπο βιώσιμο, για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης 
απέναντι σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 
καθώς και απέναντι στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Χρειαζόμαστε την ενεργή συμμετοχή 
όλων, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Επιζητούμε τη στήριξη, σύμπραξη και συνεργασία μεγάλων 
κεντρικών φορέων, ιδιωτικών επιχειρήσεων, δομών αλληλεγγύης, συλλογικοτήτων και εθελοντών. 
Ευχαριστούμε όλους αυτούς που δίνουν από το χρόνο τους, τον κόπο τους και την αγάπη τους για να 
βοηθήσουν.   

SOCIAL PLATE

In the framework of the INTERREG V-A Greece - Bulgaria 2014-2020 programme, C.M.TH. SA is par-
ticipating as the head partner in the ‘Supporting Social Enterprises in combating poverty and social 
exclusion’ project, also known as ‘SOCIAL PLATE’.

The idea is based on the effort to combat poverty, discrimination, and social exclusion through 
the promotion of social enterprises in Greece and Bulgaria. The object of the project is to support 
the creation of a new social enterprise in C.M.TH. SA, and to promote that entity in Bulgaria through 
social franchising, namely the trans-border transfer of the social enterprise from one side of the 
border to the other.

With the participation of TECHNOPOLIS – International Educational Institute the Civic non Profit 
Company with the trade name ‘Social Food Aid Civic non Profit Company’ was created.
Since the beginning of the project and within four months of its operation the ‘Social Plate’ team 
handled 78,312.3 kilos of fruits and vegetables of which 43,506.5 kilos were recovered and offered 
to our fellow people. There are 35 bodies participating in the distribution (Social Grocery Stores, 
NGOs, Foundations, Church Kitchens) so far, and the goal is to increase their number.
As food loss has several consequences, such an initiative is crucial and important. The goals of the 
Central Market of Thessaloniki and all the people participating in the project is to limit the loss of 
food, to battle malnutrition, and to recycle packaging and properly manage organic waste. 



ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Ιδρύµατα ΜΚΟ - Συλλογικότητες ΟΤΑ - Κον. Παντ Συσσίτια Ναών
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Οι εταίροι 
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ. Α.Ε.) | Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, Τεχνόπολις 

Δήμος Μπορίνο | Active Youths NGO 

О Б Щ И Н А  Б О Р И Н О  MUNICIPALITY OF BORINO 
  * 4824 с.БОРИНО, обл.СМОЛЯН,  * 4824 BORINO, SMOLYAN distr., 

     ул. „Христо Ботев”№1; ИН B000614856  1, Hristo Botev Str.;   BG 000614856 

' 03042/20 40;   7 03042/21 44  ' 03042/20 40;   7 03042/21 44 
www.borino.bg;  e_mail:obshtina_borino@abv.bg 

 
  
 

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από Ευρωπαϊκούς πόρους (European Regional Development Fund) 
και κατά 15% από Εθνικούς πόρους.

Κ.Α.Θ. Α.Ε  
7o χλμ. Θεσσαλονίκης - Αθηνών  
Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκη | 54628 Greece   
Τ. 2310 764023 |  
F: 2310 760076 |  
Ε: grammateia@kath.gr , kathgram@otenet.gr

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από Ευρωπαικούς πόρους  
( Europeian Regional Development Fund και κατά 15% από Εθνικούς πόρουςwww.kath.gr

ACTIVE
YOUTHS
NGO


