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Το έργο LIFE-IP CEI-Greece (LIFE18IPE/GR/000013) συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν 

πληροφοριών. 

 

 

Το έργο LIFE-IP CEI-Greece (LIFE18IPE/GR/000013) συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. 

 

 

 

 

 

The project LIFE-IP CEI-Greece (LIFE18 IPE/GR/000013) is co-funded by the LIFE Programme of the European Union. The 

sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may 

be made of the information contained therein. 

 

The project LIFE-IP CEI-Greece (LIFE18 IPE/GR/000013) is co-funded by the Green Fund. 
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Περίληψη 

Το 1ο Φόρουμ για την Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων, με θέμα τη «Μέτρηση, πρόληψη και 

διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων στον τομέα της εστίασης» πραγματοποιήθηκε στις 20 

Οκτωβρίου 2022, στο Ελληνικό Μεσογειακό Παν/μιο στο Ηράκλειο Κρήτης, παράλληλα με το 

συνέδριο Retaste 2022-Rethink Food Waste, στο πλαίσιο της δράσης C7.2 “Ανάπτυξη φόρουμ 

διαλόγου ενδιαφερόμενων μερών για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων” του έργου 

LIFE IP CEI-GREECE για την Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα (LIFE18 

IPE/GR/000013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και το Πράσινο Ταμείο.  

 

Το 1ο Φόρουμ απευθύνθηκε στον τομέα της εστίασης και φιλοξενίας, καθώς στον τομέα αυτό 

υπάρχει μεγάλο περιθώριο εφαρμογής δράσεων πρόληψης με σημαντικό περιβαλλοντικό, 

οικονομικό και κοινωνικό όφελος, γι’ αυτό και ο πρόσφατος νόμος 4819/2021 εισάγει σχετικές 

υποχρεώσεις αλλά και νέες δυνατότητες διαχείρισης και χρέωσης για τα απόβλητα αυτά. Στο 

πρώτο μέρος του Φόρουμ, έγιναν παρουσιάσεις από εκπροσώπους του ΥΠΕΝ, της ακαδημίας και 

των ΜΚΟ. Ακολούθησε συζήτηση (στρογγυλό τραπέζι) με εκπροσώπους του τομέα της φιλοξενίας. 

Το Φόρουμ είχε υβριδική μορφή.  
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Executive Summary 

The 1st Forum on Food Waste Prevention, with the title "Measurement, prevention and 

management of food waste in catering sector" was held on 20 October 2022, at the Hellenic 

Mediterranean University in Heraklion, Crete in parallel with the conference Retaste 2022, Rethink 

Food Waste and in the framework of action C7.2 "Development of stakeholder dialogue forums on 

waste prevention food" of the LIFE IP CEI-GREECE project for the Implementation of the Circular 

Economy in Greece (LIFE18 IPE/GR/000013), which is co-financed by the LIFE Program of the 

European Union and the Green Fund. 

 

The 1st Forum was addressed to the catering and hospitality sector, as this sector provides ground 

for the implementation of food waste prevention actions with significant environmental, economic 

and social benefits. In the first part of the Forum, presentations were given by representatives of 

the Ministry of Environment and Energy of Greece, academia and NGOs. A discussion (round table) 

followed, with the participation of representatives of the hospitality sector. 
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1.  Γενικές πληροφορίες  

Το 1ο Φόρουμ για την Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων του έργου LIFE IP CEI-GREECE για την 

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα (LIFE18 IPE/GR/000013), πραγματοποιήθηκε στο 

Ηράκλειο Κρήτης, στις 20 Οκτωβρίου 2022. Το Φόρουμ ήταν υβριδικό (δυνατότητα συμμετοχής 

δια ζώσης ή εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου), ενώ φιλοξενήθηκε από το Συνέδριο RETASTE 2022: 

Rethink Food Waste (https://retaste.gr), το οποίο συνδιοργάνωσε το Ελληνικό Μεσογειακό 

Πανεπιστήμιο και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Εικόνα 1).  

Με θέμα τη «Μέτρηση, πρόληψη και διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων στον τομέα της 

εστίασης», το 1ο Φόρουμ απευθύνθηκε στον τομέα της εστίασης και φιλοξενίας, καθώς στον 

τομέα αυτό υπάρχει μεγάλο περιθώριο εφαρμογής δράσεων πρόληψης με σημαντικό 

περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό όφελος, γι’ αυτό και ο πρόσφατος νόμος 4819/2021 

εισάγει σχετικές υποχρεώσεις αλλά και νέες δυνατότητες διαχείρισης και χρέωσης για τα 

απόβλητα αυτά.  

 

 
Εικόνα 1, Γενική άποψη της αίθουσας. 

 

1.1 Ομιλητές   

Κύριοι ομιλητές του φόρουμ ήταν οι εξής (κατά αλφαβητική σειρά): 

Αρφανάκου Αναστασία Προϊσταμένη Δ/νσης Διαχείρισης Αποβλήτων, ΥΠΕΝ 

Θεοδωρίδης Αλέξανδρος, Ιδρυτικό μέλος, ΜΚΟ «Μπορούμε» 

Κορυζή Κατερίνα, Εμπειρογνώμονας, ΥΠΕΝ  

Λαζαρίδη Κάτια, Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  

https://retaste.gr/
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Μάνη Σοφία, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Αποβλήτων και Συντονίστρια του έργου LIFE-IP 

CEI-Greece, ΥΠΕΝ  

Μανιός Θρασύβουλος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  

Πληθάρας Αχιλλέας, Υπεύθυνος προγραμμάτων πρόληψης αποβλήτων, WWF Ελλάς  

Στη  συζήτηση (στρογγυλό τραπέζι) συμμετείχαν οι κ.κ.: Σοφία Μάνη (Προϊσταμένη Τμήματος 

Διαχείρισης Αποβλήτων και Συντονίστρια του έργου LIFE-IP CEI-Greece, ΥΠΕΝ), Νίκος Στυλιανίδης 

(Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΣΔΑΚ), Κώστας Πατεράκης (Γενικός Δ/ντής ΔΕΔΙΣΑ), Σταυρούλα 

Τριανταφυλλοπούλου Πρόεδρος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων «Ηριδανός – Οινάμπελος, Δανάη 

Αντωνάκη (Phaea Resorts). Τη συζήτηση συντόνισε η Κάτια Λαζαρίδη,  

Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα του 1ου Φόρουμ δίνεται ως Παράρτημα Ι.  

 

1.2 Παρουσιάσεις - συζήτηση  

 

Η κ. Κάτια Λαζαρίδη (Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, πρώην Πρόεδρος ΕΟΑΝ) έδωσε την 

εναρκτήρια ομιλία, και παρουσίασε συνοπτικά το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του Φόρουμ. 

Επιπλέον, έκανε μια πολύ σύντομη αναφορά στο έργο LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής 

Οικονομίας στην Ελλάδα», LIFE18 IPE/GR/000013 και τις εφαρμογές των ερευνητικών και 

πιλοτικών του προεκτάσεων στο σύνολο της χώρας. Στο τέλος απηύθυνε ευχαριστίες σε όλους 

τους παριστάμενους. 

Το λόγο αμέσως μετά πήρε η κ. Αναστασία Αρφανάκου (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Αποβλήτων, ΥΠΕΝ), η οποία πολύ διεξοδικά και αναλυτικά παρουσίασε τα βασικά εργαλεία 

διαμόρφωσης της εθνικής πολιτικής για τα απόβλητα. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόληψη 

δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων καθώς και στη σκοπιμότητα της ποσοτικοποίησης σε εθνικό 

επίπεδο.  Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στη συλλογή δεδομένων για την πρώτη έκθεση που 

υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (30 Ιουνίου 2022). Στο δεύτερο σκέλος της ομιλίας της η κ. 

Αρφανάκου ξεχώρισε τις προβλέψεις του νομικού πλαισίου για τη μέτρηση αποβλήτων τροφίμων 

στην εστίαση και συγκεκριμένα επεσήμανε τα άρθρα 20, 37 και 50 του Ν. 4819/2021, για τα οποία 

(άρθρα) ανέπτυξε εκτεταμένη συλλογιστική. Στο παράρτημα προσαρτάται υλικό από την 

παρουσίαση της κας Αρφανάκου (Παράρτημα ΙΙ). 

Ακολούθως, στο ακροατήριο απευθύνθηκε η κ. Σοφία Μάνη (Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης 

Αποβλήτων και Συντονίστρια του έργου LIFE-IP CEI-Greece, ΥΠΕΝ), η οποία παρουσίασε διεξοδικά 

το ολοκληρωμένο έργο LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», 

LIFE18 IPE/GR/000013, τους εταίρους, τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις 

προεκτάσεις αυτών στην ελληνική πραγματικότητα, και τις κύριες δράσεις του έργου (Εικόνα 2). 

Το υλικό από την παρουσίαση της κας Μάνη προσαρτάται στο παράρτημα (Παράρτημα ΙΙΙ). 
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Εικόνα 2, Η κ. Σοφία Μάνη, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Αποβλήτων και Συντονίστρια του έργου LIFE-IP CEI-

Greece, ΥΠΕΝ. 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε εκ νέου η κ. Κάτια Λαζαρίδη η οποία αναφέρθηκε εκτεταμένα στις 

υφιστάμενες εγχώριες αλλά και διεθνείς προκλήσεις στη μέτρηση αποβλήτων τροφίμων στην 

εστίαση, καθώς και στις προοπτικές που προκύπτουν στην πρόληψη αυτών. Η αναλυτική 

παρουσίαση της κας Λαζαρίδη επισυνάπτεται στο παράρτημα (Παράρτημα IV). 

Κατόπιν, ο κ. Αχιλλέας Πληθάρας (Υπεύθυνος Προγραμμάτων Πρόληψης Αποβλήτων, WWF Ελλάς) 

ανέπτυξε στους παριστάμενους εργαλείο μέτρησης και πρόληψης αποβλήτων τροφίμων, πως 

αυτό εφαρμόστηκε, καθώς και τα ευρήματα και τα συμπεράσματα από το πρόγραμμα WWF Hotel 

Kitchen, αναδεικνύοντας τη συνεργασία της WWF Ελλάς και του ξενοδοχειακού κλάδου για τη 

μείωση της ποσότητας των αποβλήτων τροφίμων. Αναλυτικά στοιχεία από την παρουσίαση του 

κου Πληθάρα βρίσκονται στο παράρτημα (Παράρτημα V). 

Αμέσως μετά, η κ. Λαζαρίδη έδωσε το λόγο στον κ. Αλέξανδρο Θεοδωρίδη (Εκπρόσωπος της ΜΚΟ 

«Μπορούμε») δίνοντάς του την ευκαιρία να αναπτύξει επισταμένα το πως η ΜΚΟ «Μπορούμε» 

απαντά στην πράξη στο ιδιαίτερο αυτό ζήτημα της σπατάλης τροφίμων. Όλο το υλικό από την 

ανάπτυξη του θέματος από τον κο Θεοδωρίδη, προσαρτάται στο παράρτημα (Παράρτημα VI). 

Τον λόγο αμέσως μετά πήρε ο κ. Θρασύβουλος Μανιός (Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ελληνικό 

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) ο οποίος προέβαλε τα αποτελέσματα και την εμπειρία από την 

υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου LIFE F4F – Food for Feed, με βαθιά επιστημονική ματιά προς 

το μέλλον ως προς τις προοπτικές αξιοποίησης αποβλήτων τροφίμων του ξενοδοχειακού κλάδου 

για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ζώων του γεωργικού – αγροτικού τομέα.  
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Με την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων παρουσιάσεων του 1ου Φόρουμ για την Πρόληψη 

Αποβλήτων Τροφίμων, και στο πλαίσιο των όσων αναλυτικά παρουσιάστηκαν, με συντονίστρια 

την κ. Λαζαρίδη, αναπτύχθηκε από τους παριστάμενους συζήτηση με αντικείμενο τη μέτρηση, 

πρόληψη και διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων στον τομέα της εστίασης. Πιο συγκεκριμένα, 

αναπτύχθηκαν απόψεις για την επικείμενη δια νόμου υποχρέωση του ξενοδοχειακού κλάδου για 

καταχώρηση των παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων σε ειδική πλατφόρμα. Επιπλέον, 

συζητήθηκε η υποχρέωση των Ο.Τ.Α. για εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω» για 

τα αστικά απόβλητα που παράγονται από ξενοδοχειακά καταλύματα.  

Συνοπτικά, το λόγο πήρε ο κ. Νίκος Στυλιανίδης (Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΕΣΔΑΚ) ο οποίος 

αφού μετέδωσε την υφιστάμενη κατάσταση για το θέμα στην Κρήτη, μίλησε για μια επερχόμενη 

μελέτη η οποία θα διευκολύνει το πρόβλημα της οικονομικής δαπάνης που βαρύνει τους Ο.Τ.Α.. 

Επιπλέον αναφέρθηκε και στο οικονομικό βάρος του Φ.Π.Α. για υπηρεσίες σχετικές με τη 

διαχείριση απορριμμάτων και την κυκλική οικονομία, και υπογράμμισε ότι ενδεχόμενη σημαντική 

μείωσή του θα βοηθούσε ουσιαστικά. 

Ακολούθησε η κ. Σοφία Μάνη, η οποία απηύθυνε ερώτηση στον κύριο Στυλιανίδη για το κατά 

πόσο βρίσκονται σε συνεννόηση με τον ξενοδοχειακό κλάδο για την ολιστική αντιμετώπιση του 

ζητήματος της διαχείρισης των αποβλήτων τροφίμων. 

Ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε ότι παρότι μια τέτοια συνεννόηση είναι αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α., ως 

ΕΣΔΑΚ παραμένουν στη διάθεση του συνόλου των παραγωγικών φορέων προς ανάπτυξη 

αμοιβαίας συνεργασίας και την εδραίωση συνεργειών προς όφελος αμφοτέρων μερών και της 

κοινωνίας. 

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην κα Γεωργία Δανάη Αντωνάκη (Υπεύθυνη Διαχείρισης Ολικής 

Ποιότητας Phāea Resorts), η οποία ως εκπρόσωπος του ξενοδοχειακού κλάδου επεσήμανε ότι οι 

πλείστες επιχειρήσεις φιλοξενίας είναι και πρόθυμες, αλλά και έτοιμες να συνεργαστούν με τους 

αρμόδιους φορείς προκειμένου να συμβάλλουν στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι 

εξελίξεις που προκύπτουν από τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία είναι ταχύτατες σε όλους 

τους τομείς, και οι επιχειρήσεις οφείλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές και στην αιχμή των 

εξελίξεων, αλλά ταυτόχρονα και να επιδείξουν εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η κ. Λαζαρίδη έδωσε την σκυτάλη στην κα Σταυρούλα Τριανταφυλλοπούλου 

(Πρόεδρος Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων «Ηριδανός – Οινάμπελος»). 

Η κ. Τριανταφυλλοπούλου (Εικόνα 3), αναφέρθηκε επισταμένα στο ζήτημα της πρόληψης και 

διαχείρισης αποβλήτων. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην εφαρμογή του συστήματος KITRO, το 

οποίο βασίζεται στη τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να μετρά και να ποσοτικοποιεί τη σπατάλη 

τροφίμων στους χώρους εστίασης, με σκοπό να αναγνωριστούν οι κύριες πηγές παραγωγής βιο-

αποβλήτων και με κατάλληλο σχεδιασμό και μέτρα πρόληψης να μετριαστούν. Η Πρόεδρος 

επεσήμανε την ιδιαίτερη αποδοχή που έτυχε η εφαρμογή του συστήματος από τους πελάτες του 

ομίλου, με την οποία αποδοχή επετεύχθη σε σύντομο χρονικό διάστημα η ολοκληρωμένη 

εφαρμογή του συστήματος με σημαντική απόδοση. Τέλος, αναφέρθηκε και στην έλλειψη 

(ιδιωτικών ή κρατικών) μονάδων απόθεσης (βιο-)αποβλήτων στη γεωγραφική περιοχή της κύριας 

δραστηριότητας του ομίλου. 
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Εικόνα 3, Η κ. Σ. Τριανταφυλλοπούλου, Πρόεδρος των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων «Ηριδανός – Οινάμπελος», 

συμμετείχε διαδικτυακά στη συζήτηση (στρογγυλό τραπέζι).  

Με αφορμή την αναφορά της κας Τριανταφυλλοπούλου στην έλλειψη (ιδιωτικών ή κρατικών) 

μονάδων απόθεσης (βιο-)αποβλήτων στη γεωγραφική περιοχή της κύριας δραστηριότητας του 

ομίλου, το λόγο αμέσως πήρε η κ. Μάνη, προσυπογράφοντας την επισήμανση αυτή για τον 

νησιωτικό χώρο, τονίζοντας ότι ως ΥΠΕΝ θα ενσκήψουν ανάλογα σε αυτό το πραγματικό 

πρόβλημα. 

Στη συνέχεια, η κ. Λαζαρίδη έθεσε επί τάπητος το ζήτημα της επικείμενης εφαρμογής του 

συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετάω» όπως αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι κ. Τριανταφυλλοπούλου και Αντωνάκη καταρχάς ανέφεραν ότι δεν έχουν κάποια επίσημη 

ενημέρωση από την πολιτεία σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετάω». 

Εντούτοις, η κυρία Αντωνάκη ανέφερε ότι ένα τέτοιο σύστημα στην ουσία του αποτελεί ευκαιρία 

και εκσυγχρονισμό. Διευκρίνισε ότι αποτελεί οδηγό για «έξυπνες» λύσεις προς όφελος της 

κοινωνίας και των επιχειρήσεων, και πλέον αποτελεί το μέλλον των επιχειρήσεων τουριστικής 

φιλοξενίας στο πλαίσιο της βιωσιμότητας (sustainability), της κυκλικής οικονομίας (circular 

economy) και της ανθεκτικότητας (resilience). Ταυτόχρονα υπογράμμισε τη στην πράξη 

συμμετοχή του ομίλου σε πληθώρα πιλοτικών πρωτοβουλιών σε συνεργασία με ερευνητικούς και 

ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα. Μάλιστα, μετέφερε την 

αισιοδοξία την οποία αισθάνθηκε και από την αναφορά της κας Τριανταφυλλόπουλου στην 

εφαρμογή του συστήματος KITRO, αναφερόμενη εκ νέου στο γεγονός της υφιστάμενης 

ετοιμότητας των επιχειρήσεων τουριστικής φιλοξενίας για μετάβαση στην πράξη στην κυκλική 

οικονομία. 

Η κ. Λαζαρίδη, αφού ευχαρίστησε τους παρισταμένους για τη συμμετοχή τους και τη συμβολή 

τους σε αυτή την ομολογουμένως ζωντανή και ουσιαστική συζήτηση, κλείνοντας τον κύκλο 

συζητήσεων υπογράμμισε ότι η ευθύνη εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας βαραίνει κυρίως του 

Ο.Τ.Α. ως προς την εξεύρεση των καταλληλότερων λύσεων σε συνεργασία με τους 
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επιχειρηματικούς φορείς, ενώ χειροκρότησε την αισιόδοξη εικόνα που εκπέμπουν οι επιχειρήσεις 

τουριστικής φιλοξενίας προς την κατεύθυνση μετάβασης στην πράξη προς μια κυκλική 

οικονομία.  

 

1.3 Συμμετέχοντες 

Στο 1ο Φόρουμ για την Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων, με θέμα «τη «Μέτρηση, πρόληψη και 

διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων στον τομέα της εστίασης», συμμετείχαν 25 εκπρόσωποι 

φορέων (18 μέσω διαδικτύου και 7 δια ζώσης). Οι φόρμες συμμετοχής επισυνάπτονται στο 

παράρτημα (Παράρτημα VIα- VIγ). 

 

 

 
Εικόνα 4, Ο κ. Ν. Στυλιανίδης, η κ. Κ. Λαζαρίδη και η κ. Μάνη. 

 
 
 
 

 


