
Έντυπο Κατηγορίες Βραβείων 

 

 

Αξιολόγηση & Κριτήρια   

Οι κατηγορίες βραβείων Α, Β και Γ αφορούν ξενοδοχεία, εστιατόρια και 
επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα αντίστοιχα.  

Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί από επταμελή κριτική 
επιτροπή στη βάση κριτηρίων που έχουν καθοριστεί και παρουσιάζονται πιο κάτω. 

Οι κριτές θα εξετάζουν την περιβαλλοντική πολιτική των επιχειρήσεων ως προς 
την σπατάλη τροφίμων, τις πρωτοβουλίες και εθελοντικές δράσεις/ενέργειες που 
πραγματοποιούνται από την επιχείρηση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του προσωπικού και των πελατών της, όπως επίσης και τις διάφορες 
πιστοποιήσεις ή/και μηχανολογικές λύσεις/ εσωτερικούς κανονισμούς που 
εφάρμοσε η επιχείρηση και συμβάλλουν στην μείωση της σπατάλης τροφίμων και 
στην καλύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών τροφίμων. 

Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να παραθέσουν τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν για 
τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και της καλύτερης διαχείρισης των πρώτων 
υλών. Πιθανές μετρήσεις και καταγραφές που έχουν πραγματοποιήσει οι 
επιχειρήσεις και παρουσιάζουν εξοικονόμηση πρώτων υλών και μείωση των 
αποβλήτων τροφίμων θα συμβάλουν θετικά στην αξιολόγηση.        

Τέλος, η Επιτροπή Αξιολόγησης, θα εξετάζει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της 
επιχείρησης, το όραμα και τις μελλοντικές δράσεις που θα συμβάλει θετικά στην 
εξοικονόμηση των πρώτων υλών τροφίμων και στη μείωση των αποβλήτων 
τροφίμων.    

 

Κριτήρια Αξιολόγησης για τις Α, Β και Γ Κατηγορίες βραβείων (20 
μονάδες) 

• Εφαρμογή διάφορων τεχνολογικών - τεχνικών λύσεων και συστημάτων 
καταγραφής αποβλήτων τροφίμων, αριθμό παραγγελιών ή άλλων ενεργειών 
με σκοπό την μείωση της απόρριψης τροφίμων. Θα εξετάζεται η 
δημιουργικότητα, καινοτομία και αποτελεσματικότητα των 
τεχνολογικών/τεχνικών/δράσεων που υλοποιήθηκαν στην επιχείρηση, επίσης 
θα ελέγχεται παράλληλα κατά πόσον οι επενδύσεις βασίζονται σε 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και εμπίπτουν στην κυκλική οικονομία (8 
Μονάδες) 



Έντυπο Κατηγορίες Βραβείων 

 

 

• Έλεγχος Περιβαλλοντικής Πολιτικής της επιχείρησης με έμφαση στη μείωση 
της σπατάλης τροφίμων, εφαρμογή διαφόρων εσωτερικών κανονισμών που 
αποτρέπουν την αλόγιστη σπατάλη τροφίμων και συμβάλλουν στην 
καλύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών τροφίμων (4 μονάδες) 

• Αριθμός δράσεων και εκδηλώσεων συμμετοχής της επιχείρησης με θέμα τη 
μείωση της σπατάλης τροφίμων (4 μονάδες) 

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσωπικού σε θέματα διαχείρισης των πρώτων 
υλών και κατ΄επέκταση της μείωσης της σπατάλης τροφίμων. Θα εξετάζεται 
το επίπεδο συμμετοχής του προσωπικού της επιχείρησης στις διάφορες 
εκπαιδεύσεις, καθώς και η συχνότητα των εκπαιδεύσεων (2 μονάδες) 

• Έλεγχος των μακροπρόθεσμων σχεδιασμών της επιχείρησης για τα θέματα 
της σπατάλης τροφίμων και διαχείρισης πρώτων υλών (όραμα επιχείρησης) 
(2 μονάδες) 
 

Κριτήρια και Δομή βαθμολογίας 

Κριτήρια Βαθμολογία 

Εφαρμογή διάφορων τεχνολογικών-τεχνικών λύσεων και 
συστημάτων καταγραφής ή άλλων καλών πρακτικών μείωσης της 
σπατάλης τροφίμων 

8 

Περιβαλλοντική Πολιτική με έμφαση στη μείωση της σπατάλης 
τροφίμων  

4 

Αριθμός δράσεων και εκδηλώσεων που συμμετείχε η επιχείρηση με 
θέμα την σπατάλη τροφίμων 

4 

Εκπαιδεύσεις προσωπικού για μείωση σπατάλης τροφίμων  2 

Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της επιχείρησης (όραμα) για τον 
περιορισμό της σπατάλης τροφίμων  

2 

TOTAL 20 

 

 

 


