Δηµοσιογραφική διάσκεψη
28.1.2021
Αντώνης Καρατζιάς, Διευθυντής Τµήµατος Ανάπτυξης & Καινοτοµίας,
Συντονιστής έργου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

Κύπρος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Συνολικό ποσό:

1.018.869€

Αιτούµενο ύψος χρηµατοδότησης ΕΕ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
ΕΝΑΡΞΗ:

54,25% (552.736€)

32 µήνες
1η Σεπτεµβρίου 2020

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ:
Επικεφαλής Εταίρος: Εκδοτικός Οίκος Δίας Δηµόσια Λτδ
Συνεργαζόµενοι εταίροι:
❑
❑
❑
❑
❑

Τµήµα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος
Φίλοι της Γης, Κύπρος
Opinion & Action Services Ltd
Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων
Parpounas Sustainability Consultants

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Σπατάλη τροφίµων: πρόβληµα µε οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
προεκτάσεις
Ευρωπαϊκή Ένωση:

179 κιλά/άτοµο κατά µέσο όρο στην ΕΕ
70 εκατοµµύρια τόνοι CO2

Κύπρος [Project Baseline Report, November 2020]:
47% των ετήσιων αποβλήτων των Δήµων είναι οργανικά απόβλητα
257.260 τόνοι κατ’έτος
≈321 κιλά/άτοµο
Οι καταναλωτές αγοράζουν περισσότερα τρόφιµα απ’όσα χρειάζονται
Οι καταναλωτές δεν θεωρούν τη σπατάλη τροφίµων ως ένα σηµαντικό
περιβαλλοντικό πρόβληµα
Στόχος: ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβληµα της σπατάλης τροφίµων
µε απώτερο στόχο τη µείωση της σπατάλης τροφίµων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (οµάδες στόχος,
τρόπος και µέσα)
Οµάδες στόχοι:
1. Ευρύ κοινό: καταναλωτές/νοικοκυριά, νέοι (µαθητές/φοιτητές)
2. Επιχειρήσεις & επαγγελµατίες στη φιλοξενία και την εστίαση
3. Εθνικοί, τοπικοί και άλλοι φορείς/οργανώσεις
4. Δηµόσιος τοµέας, φορείς χάραξης πολιτικής (Κύπρος & ΕΕ)
Τρόπος & Μέσα
1. Εκστρατείες επικοινωνίας (Διαδικτυακά, Έντυπα & Τηλεοπτικά µέσα)
2. Έρευνα για την υφιστάµενη κατάσταση
3. Σεµινάρια σε παιδιά δηµοτικής εκπαίδευσης
4. Διαβουλεύσεις µε επιχειρήσεις, επαγγελµατίες και οργανωµένα σύνολα
5. Δίκτυο Συνεργασίας για προσφορά τροφίµων & περιβαλλοντικές δράσεις
6. Βραβείο για καλές περιβαλλοντικές πρακτικές
7. Ανάπτυξη δικτύου µε προγράµµατα στο εξωτερικό

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Μετρήσιµα)
Εκστρατεία επικοινωνίας
➢ 500.000 συµπολίτες µας θα ενηµερωθούν για τη σπατάλη τροφίµων
➢ 100.000 ενδιαφερόµενοι φορείς θα αλλάξουν συµπεριφορά
(επιχειρήσεις, επαγγελµατίες, οργανωµένα σύνολα)
➢ 10% µείωση παραγόµενων αποβλήτων από τη σπατάλη τροφίµων από
τις οµάδες στόχους (π.χ. επιχειρήσεις, καταναλωτές, τοπικές αρχές)
Σεµινάρια/διαβουλεύσεις
➢ Πέραν των 1.000 παιδιών θα ενηµερωθούν για τη σπατάλη τροφίµων
➢ Εκπαίδευση 275 επαγγελµατιών και φοιτητών τοµέων εστίασης και
φιλοξενίας για µείωση σπατάλης τροφίµων
➢ Ενηµέρωση τουλάχιστον 5.000 επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας
➢ 15% µείωση απώλειας τροφίµων στην αλυσίδα παραγωγήςεπεξεργασίας-τροφοδοσίας

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ (αριθµητικά)
Μείωση αερίων του θερµοκηπίου
✓ Διοξείδιο του άνθρακα: 28.000 τόνοι/χρόνο
✓ Μεθάνιο: 567.450 m3/χρόνο
Διαχείριση αποβλήτων
✓ Πρόληψη: 7.800 τόνοι/χρόνο
✓ Ανακύκλωση: 4.700 τόνοι/χρόνο
Μείωση κατανάλωσης φυσικών πόρων
✓ Αγροτικά προϊόντα: 5.000 τόνοι/χρόνο
✓ Άλλα προϊόντα: 2.800 τόνοι/χρόνο
Ενέργεια:
✓ 0,1% της παραγόµενης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Καλές πρακτικές
❖ Οδηγός καλών πρακτικών για επιχειρήσεις
❖ Οδηγός µε έξυπνους τρόπους µείωσης της σπατάλης τροφίµων από τα
νοικοκυριά
❖ Εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά δηµοτικής εκπαίδευσης
❖ Εκπαιδευτικό υλικό για φοιτητές στους τοµείς εστίασης και φιλοξενίας
Διαχείριση αποβλήτων/άσκηση πολιτικής
❖ Έκθεση αποτελεσµάτων για χρήση από το Τµήµα Περιβάλλοντος
❖ Ενηµέρωση από το Τµήµα Περιβάλλοντος ενδιαφερόµενων φορέων &
φορέων άσκησης πολιτικής
❖ Ένταξη των αποτελεσµάτων σε σεµινάρια που θα υλοποιηθούν από το
Τµήµα Περιβάλλοντος
❖ Επαφή µε Ευρωπαϊκούς φορείς

ΣΥΝΕΧΙΣΗ (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ)
Αναπαραγωγή & µεταφορά του έργου
➢ Συµµετοχή των εταίρων του έργου σε εκδηλώσεις δικτύωσης και επισκέψεις σε άλλα
έργα στην ΕΕ
➢ Διαδικτυακές συναντήσεις µε ενδιαφερόµενους φορείς στην ΕΕ
➢ Ενηµέρωση φορέων άσκησης πολιτικής από την ΕΕ
Διατήρηση του έργου
➢ Υλικό εκστρατείας επικοινωνίας & όλοι οι οδηγοί διαθέσιµοι από την ιστοσελίδα και τα
ΜΚΔ του προγράµµατος
➢ Δίκτυο Συνεργασίας: συνέχιση λειτουργίας σε εθελοντική βάση
➢ Επιπρόσθετα εργαστήρια µε ενδιαφερόµενους φορείς
➢ Διαδικτυακά κανάλια & εφαρµογές: διαθέσιµα δωρεάν

