
 

 

 

Ανοικτή συζήτηση με επιχειρήσεις του τομέα της φιλοξενίας, εστίασης 
και τροφοδοσίας τροφίμων για θέματα διαχείρισης και επεξεργασίας 

των οργανικών βιοαποδομήσιμων αποβλήτων τροφίμων 

Στα πλαίσια του προγράμματος LIFE-FOODprint, διεξάγεται ανοικτή συζήτηση για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της φιλοξενίας, εστίασης και 
τροφοδοσίας τροφίμων και έχει σαν θέμα την ορθολογική διαχείριση και επεξεργασία των 
οργανικών αποβλήτων τροφίμων που δημιουργούνται  από τις επιχειρήσεις.  

Το πρόγραμμα LIFE-FOODprint έχει τίτλο «Awareness-raising campaign to 

prevent and manage food waste among consumers, the food and hospitality 

industries» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του 

προγράμματος LIFE.  

Στόχος του LIFE-FOODprint είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού και 

των εμπλεκόμενων φορέων, αναφορικά με το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων. Το 

έργο στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ευαισθητοποίησης και της 

συμπεριφοράς των ενδιαφερόμενων μερών, σχετικά με το περιβαλλοντικό πρόβλημα των 

οργανικών αποβλήτων τροφίμων στην Κύπρο. Στις διάφορες δράσεις του προγράμματος, 

περιλαμβάνονται διαβουλεύσεις με επιχειρήσεις του τομέα φιλοξενίας εστίασης και 

τροφοδοσίας τροφίμων, με σκοπό, την καταγραφή διαφόρων προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο θέμα και τους πιθανούς τρόπους 

επίλυσής τους. 

Η ομάδα έργου αποτελείται από τους πιο κάτω εταίρους: 

1. Συγκρότημα Δίας: Συντονιστής  

2. Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος: Εταίρος 

3. Φίλοι της Γης, Κύπρος: Εταίρος 

4. Opinion & Action Services Ltd: Εταίρος 

5. Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ): Εταίρος 

6. Parpounas Sustainability Consultants Ltd: Εταίρος 

http://www.foodprintcy.eu/?fbclid=IwAR2AePhO1UfmEX0p7DNz0QFvebGTRc8HamN4J8fCOF-M2EqYvpQAfu1UCTs
http://www.foodprintcy.eu/?fbclid=IwAR2AePhO1UfmEX0p7DNz0QFvebGTRc8HamN4J8fCOF-M2EqYvpQAfu1UCTs


 

 

 

Ετοιμάστηκε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο το οποίο θα βοηθήσει στην ανταλλαγή 

πληροφοριών, με τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις  ως προς την παραγωγή, πρόληψη, 

μείωση, αξιοποίηση και διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων.  Απώτερος στόχος είναι η 

δημιουργία προτάσεων και τεχνικών μείωσης των οργανικών αποβλήτων που 

απορρίπτονται και κατά συνέπεια, μείωση των εξόδων των επιχειρήσεων. 

Το ερωτηματολόγιο θα αποτελέσει βάση συζήτησης κατά τις συναντήσεις της 

Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με τις εμπλεκόμενες 

επιχειρήσεις.      

 

Ερωτήσεις προς συζήτηση  

1. Στην επιχείρηση, ελέγχεται και καταγράφεται η ποσότητα  των αποβλήτων τροφίμων 
που δημιουργείται; Αν ναι, με ποιο τρόπο γίνεται;  

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

2. Στην επιχείρηση, έχουν γίνει προσπάθειες μείωσης των αποβλήτων τροφίμων; Αν ναι, 
ποιες μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν και πόσο ποσοστό επιτυχίας είχαν τα αντίστοιχα 
μέτρα; Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης;  

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

3. Θεωρείτε ότι το προσωπικό σας είναι επαρκώς καταρτισμένο και ενημερωμένο στα 
θέματα πρόληψης, μείωσης, ελαχιστοποίησης και διαχείρισης αποβλήτων τροφίμων; 
Θεωρείτε ότι χρειάζεται κάποιο είδος εκπαίδευσης-ενημέρωσης του προσωπικού σε 
θέματα διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων τροφίμων; 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 



 

 

4. Υπάρχει στην επιχείρηση σας σύστημα υπολογισμού κόστους των αποβλήτων 
τροφίμων που πετάγονται; Θεωρείτε ότι μπορεί να μειωθεί αυτό το κόστος; Αν ναι με 
ποιο τρόπο; 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

5. Ποιο θεωρείτε σαν επιχείρηση ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε 
στην διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων; Έχετε συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες 
σχετικές με τις δωρεές τροφίμων; 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 
6. Σε ποιο σημείο της επιχείρησης σας θεωρείτε ότι γίνεται η μεγαλύτερη σπατάλη 

τροφίμων; Κατά την παράδοση από τους προμηθευτές; Κατά την ετοιμασία του 
φαγητού στην κουζίνα; Δεν καταναλώνεται το φαγητό από τους πελάτες; Κατά την 
αποθήκευση των τροφίμων;  

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

7. Θεωρείτε ότι, οι πλατφόρμες ενημέρωσης για παραχώρηση φαγητών ή τροφίμων σε 
ευάλωτες ομάδες, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του φαγητού που πετάγεται; 
Θα συμμετείχατε σε τέτοιες πλατφόρμες; Υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες που πιθανόν 
να αντιμετωπίσετε μέσω της χρήσης τέτοιων πλατφόρμων; Πως πιστεύετε ότι 
μπορούν να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες; Παρακαλώ εξηγήστε.  

  



 

 

 

8. Θα σας ενδιέφεραν τεχνολογικές λύσεις για πρόληψη και μείωση της σπατάλης 
τροφίμων;  

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

9. Ποιες δράσεις θεωρείτε ότι θα ήταν εφικτό να γίνουν, από τις επιχειρήσεις του τομέα 
της φιλοξενίας, εστίασης και τροφοδοσίας τροφίμων για ενημέρωση των πελατών στο 
θέμα της σπατάλης τροφίμων; (π.χ. να χρεώνεται ο πελάτης στην περίπτωση που 
σπαταλά φαγητό λόγο ανάληψης μεγάλων ποσοτήτων από μπουφέδες ή παρέχοντας 
του την επιλογή και διευκόλυνση να πάρει μαζί του το φαγητό που περίσσεψε). 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

10. Ποιες πιστεύετε θα πρέπει να είναι οι πολιτικές μείωσης σπατάλης τροφίμων (π.χ. 
μέσω νομοθετημάτων, παροχής κινήτρων, υιοθέτησης σχημάτων επιβράβευσης, 
δημιουργία δικτύου συνεργασίας) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Θα χαρούμε για τη συμμετοχή σας στην ανοιχτή συζήτηση των πιο πάνω 
θεμάτων.  

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο και την συμμετοχή σας! 

 

 

 
Δήλωση αποποίησης ευθύνης (disclaimer): Το περιεχόμενο αυτής της έρευνας αντιπροσωπεύει την άποψη 
των συνεργαζόμενων φορέων του έργου FOODPrint. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή EASME δεν φέρει καμία 
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 


