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Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου INNO.TRITION 

εγκαινιάζεται η νέα πλατφόρμα διασυνοριακού δικτύου με σκοπό την 

αντιστοίχιση της προσφοράς οργανικών αποβλήτων με τη ζήτηση 

 

23 Δεκεμβρίου 2020. 

Το έργο INNO.TRITION («Καινοτόμα χρήση αποβλήτων από προϊόντα ελιάς, 

οινοποιίας και τυριών στη διατροφή των ζώων για την παραγωγή λειτουργικών 

τροφίμων για ζώα», Απρίλιος 2019 - Σεπτέμβριος 2021), συγχρηματοδοτούμενο από 

το Πρόγραμμα Interreg VA Ελλάδας-Ιταλίας 2014 -2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα Εθνικά Ταμεία 

Ελλάδα και Ιταλία, με συνολικό προϋπολογισμό 602.725,25 ευρώ, παρουσιάζει την 

πλατφόρμα διασυνοριακού δικτύου για την αντιστοίχιση της προσφοράς οργανικών 

αποβλήτων με τη ζήτηση (https://app.interreginnotrition.eu).  

Έχοντας ως βάση πολλαπλές καινοτόμες τεχνολογίες, η πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί 

ως εικονικός χώρος με αρθρωτό, λογισμικό ανοιχτού κώδικα και επεκτάσιμο τρόπο για 

να διασφαλιστεί ότι οι προσφορές υποπροϊόντων τροφίμων και τα σχετικά αιτήματα 

φθηνών ζυμώσιμων θρεπτικών συστατικών θα αντιστοιχίζονται στην παραγωγή 

ζωοτροφών, όπως στη ενσίρωση (διαδικασία της ζύμωσης φυτικών προϊόντων με 

υψηλό περιεχόμενο υγρασίας και υπό αναερόβιες συνθήκες, με σκοπό τη διατήρηση 

του προϊόντος αλλά και τη βελτίωση της θρεπτικής του αξίας για χρήση ως ζωοτροφή.) 

Μετά την επίτευξη εικονικής συμφωνίας που βασίζεται σε μια ήδη ενεργή προσφορά 

και συνεπώς, επιτυγχάνεται η απόκτηση συγκεκριμένων αντικειμένων και ποσοτήτων, 

οι χρήστες μπορούν να κανονίσουν τη φυσική μεταφορά και επεξεργασία των 

υποπροϊόντων τροφίμων. 

Οι πιθανοί χρήστες αυτής της πλατφόρμας είναι, μεταξύ άλλων, βιομηχανίες τροφίμων 

που παράγουν μεγάλες ποσότητες οργανικών αποβλήτων (π.χ. ελαιοτριβεία, 

οινοποιεία, γαλακτοκομεία) και αγρότες που παράγουν απόβλητα με πιθανό 

περιεχόμενο βιοδραστικών ενώσεων (πολυφαινόλες, ίνες κ.λπ.). Οι εταιρείες 

παραγωγής ζώων (ζώα, πρόβατα, χοίροι, πουλερικά) μπορούν να επωφεληθούν 

χρησιμοποιώντας τα συστατικά που προσφέρονται στην πλατφόρμα INNO.TRITION 

στην «λειτουργική» παραγωγή τροφών στο αγρόκτημά τους. 

Γίνετε μέρος της πλατφόρμας Διασυνοριακού δικτύου INNO.TRITION! 

Οι εταίροι του INNO.TRITION: Επιμελητήριο Άρτας ως Επικεφαλής Εταίρος, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Γεωργίας, Πανεπιστήμιο Aldo Moro του Μπάρι και 

Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Ινστιτούτο Επιστημών Παραγωγής Τροφίμων (CNR-

ISPA) προσβλέπουν στην ενίσχυση και τη διατήρηση της πλατφόρμας με τη 

συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών (π.χ. βιομηχανίες τροφίμων, εταιρείες 
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παραγωγής ζώων). Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να επισκεφθούν την 

πλατφόρμα και να συμμετέχουν σε αυτήν! 

 

Για να περιηγηθείτε στην πλατφόρμα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο 

https://app.interreginnotrition.eu. 

Πληροφορίες: Επιμελητήριο Άρτας, Νάνσυ Διαμαντοπούλου, τηλ 2681028728, 

mail: innotrition@e-artas.gr, site: https://www.interreginnotrition.eu/ 
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www.greece-italy.eu 

 

 

 

Interreg V-A Greece-Italy Programme is an European Territorial Cooperation Programme 

that aims to help public institutions and local stakeholders to develop cross-border projects 

and pilot actions and to create new policy, products and services, with the final goal to improve 

the citizens’ quality of life. Strategically, the programme will enhance innovation in a number 

of fields such as blue growth, tourism and culture, agro food and cultural and creative 

industries. Interreg V-A Greece-Italy Programme aims to get maximum return from EUR 123 

million financed per 85% by European Regional Development Fund (ERDF) and per 15% by 

the 2 member states through a national co-financing. 
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