
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ – 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 – 13:00 
 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 5ο ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ECOWASTE4FOOD ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας θα φιλοξενήσει το 5ο 

Διαπεριφερειακό Εργαστήριο του έργου ECOWASTE4FOOD που έχει ενταχθεί 

και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe. Το εργαστήριο 

θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη, 

στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2018.  

 

Το 5ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο είναι το τελευταίο εργαστήριο που θα 

διοργανωθεί στο πλαίσιο του έργου ECOWASTE4FOOD και έχει τον ιδιαίτερο 

στόχο της αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσεων των εταίρων του έργου. Τα 

Σχέδια Δράσης περιλαμβάνουν το σχεδιασμό επενδυτικών δράσεων για τη 

μείωση των απορριμμάτων τροφίμων στις περιφέρειες του έργου με στόχο την 

ενσωμάτωση των δράσεων αυτών στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα για την περίοδο 2014-2020. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Δυτικής Μακεδονίας θα παρουσιάσει το ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για τη 

Δυτική Μακεδονία και θα το θέσει προς αξιολόγηση στους εταίρους του έργου 

με στόχο την οριστικοποίηση του.  
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O τρόπος που θα γίνει η αξιολόγηση είναι η αξιολόγηση-από-ομότιμους (peer-

review) στο πλαίσιο σχετικών ομάδων εργασίας που θα δημιουργηθούν κατά 

τη διάρκεια του εργαστηρίου. Το 5ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο θα ξεκινήσει 

στις 29 Νοεμβρίου στις 14:15 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου στις 

13:00. Στις συναντήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι όλων των 

εταίρων, εμπειρογνώμονες περιφερειακού επιχειρησιακού σχεδιασμού και 

εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) των εταίρων του έργου.  

 

Μετά το τέλος του Εργαστηρίου θα δοθεί Συνέντευξη Τύπου από τον 

Συντονιστή του έργου και τον Τεχνικό Σύμβουλο του ΠΤΑΔΜ σχετικά με το 

έργο ECOWASTE4FOOD και τα Σχέδια Δράσης. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε την Παρασκευή 30 

Νοεμβρίου 2018, στις 13:00, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη 

Θεσσαλονίκη για τη Συνέντευξη Τύπου του έργου ECOWASTE4FOOD που 

διοργανώνει το ΠΤΑΔΜ.   

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ECOWASTE4FOOD μπορείτε να βρείτε 

στον διαδικτυακό τόπο https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/.  

 
 
 


