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Τρία παραδείγματα καλών πρακτικών

- Espigoladors, ES

- Friendly City Food Co-op, ΗΠΑ

- Oleicola el Tejar, ES



Espigoladors, ES

• Μη κερδοσκοπ ικός οργανισμός στην
Καταλονία της Ισπανίας

• Από το καταλανικό "espigolar", "gleaner" στα
αγγλικά

• Καταπολέμηση της σπατάλης και των
απωλειών τροφίμων, με παράλληλη
ενδυνάμωση των ατόμων που κινδυνεύουν
από κοινωνικό αποκλεισμό

• Ιδρύθηκε το 2014

• Δίκτυο αποτελούμενο από άνω των 600 

εθελοντών

Πηγή: https://espigoladors.cat/en/



Τομέας εργασίας

- Η Espigoladors εργάζεται για τρεις κοινωνικές ανάγκες: 

- Καλύτερη χρήση τροφίμων
- Εγγύηση του δικαιώματος σε υγιεινή διατροφή
- Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για συλλογικότητες που κινδυνεύουν από

κοινωνικό αποκλεισμό

- Το μοντέλο της Espigoladors βασίζεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας: στόχος
είναι η παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων και η μεγιστοποίηση της χρήσης
τους, με παράλληλη μείωση της παραγωγής αποβλήτων.

- Οι δράσεις των Espigoladors ευθυγραμμίζονται με τους ακόλουθους στόχους βιώσιμης
ανάπτυξης (SDGs): 

2 Μηδενική πείνα – 10 Μείωση των ανισοτήτων
3 Καλή υγεία και ευημερία - 12 Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
8 Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη - 13 Προστασία του περιβάλλοντος και
του κλίματος



Δραστηριότητες 1/2

- Συλλογές: 

- συγκομιδή φρούτων και λαχανικών
ακατάλληλων για την αγορά

- Εθελοντές
- Μέσω καθιερωμένων συμφωνιών με τους
αγρότες

- Δωρεά:

- Διανομή των συλλεχθέντων φρούτων και
λαχανικών σε κοινωνικούς φορείς

- Το 90-95% της συγκομισθείσας τροφής
δωρίζεται σε συσσίτια. 



Δραστηριότητες 2/2

- Μετασχηματισμός:
- Μετατροπή των ανακτημένων προϊόντων σε κονσέρβες, δίνοντας

παράλληλα ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα που κινδυνεύουν από
κοινωνικό αποκλεισμό, νέους και γυναίκες άνω των 45 ετών.

- 5-10% της συγκομιδής
- Μαρμελάδες, κρέμες και σάλτσες με την επωνυμία "es imperfect"

- Μπορεί να παράγει και να συσκευάσει περίπου 1.300 βάζα μαρμελάδας
την ημέρα

- Ευαισθητοποίηση:
- Δημιουργία ενός κινήματος πολιτών μέσω της ευαισθητοποίησης και της

εκπαίδευσης
- Προώθηση της αλλαγής της κοινωνικής συνείδησης προς μια κουλτούρα

αξιοποίησης των τροφίμων στο έπακρο
- Εργαστήρια σε σχολεία, μαθήματα, κατάρτιση, εκπαιδευτικά

προγράμματα, εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σπατάλη
τροφίμων και δραστηριότητες ΕΚΕ



"Στο Espigoladors δίνουμε
δεύτερες ευκαιρίες στα

άσχημα και ατελή φρούτα
και λαχανικά και στους
όμορφους ανθρώπους. " 



Τι έχουν επ ιτύχει (από τον Σεπτέμβριο του 2021) 



Δίδαγμα

• Τα μέτρα για την οικολογική και την
κοινωνική βιωσιμότητα μπορούν να
συνδυαστούν στο μοντέλο της κυκλικής
οικονομίας.

• Μια αρχαία πρακτική σε συνδυασμό με
νέες ιδέες μπορεί να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

• Ένα μεγάλο δίκτυο με διάφορα ιδρύματα, 

επ ιχειρήσεις, κοινωνικές οντότητες και
τον αγροτικό τομέα επ ιτρέπει τόσο μεγάλο
αντίκτυπο.



ΦΙΛΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

• Η ιδέα ξεκίνησε το 2006 από τον Steve Cook 

λόγω της ανάγκης για ένα πλήρες, φυσικό
και βιολογικό παντοπωλείο που να
επ ικεντρώνεται στους τοπικούς αγρότες και
τα τοπικά προϊόντα.

• Με έδρα τη Βιρτζίνια, ΗΠΑ

• Το 2011, ο πρώτος Friendly City Food Co-op 

άνοιξε τις πόρτες του

• Μια επ ιχείρηση που ανήκει και ελέγχεται
δημοκρατικά από μια μεγάλη ομάδα
τοπ ικών ιδιοκτητών

Πηγή: https://friendlycity.coop/



Τομέας εργασίας

- Το Friendly City Food Co-op είναι ένα βιολογικό παντοπωλείο που δεσμεύεται
- ως τοπ ικός συνεταιρισμός
- δίνοντας έμφαση στην υγιεινή διατροφή, τα τοπ ικά προϊόντα και τα προϊόντα

που παράγονται με βιώσιμο τρόπο
- δημιουργώντας δίκαιες και φιλικές σχέσεις, μια ζωντανή τοπ ική οικονομία, υγιείς

και ενημερωμένους καταναλωτές
- ευσυνείδητη και βιώσιμη χρήση των πόρων.

- Δεν είναι ούτε κερδοσκοπ ικά ούτε μη κερδοσκοπ ικά (τα κέρδη είτε επανεπενδύονται
στο κατάστημα, είτε στα μέλη, είτε επενδύονται στην τοπ ική κοινωνία). 

- Εκτιμώνται οι αρχές της ισότητας μεταξύ των ιδιοκτητών, του εμπλουτισμού της
κοινότητας και της υποστήριξης των τοπ ικών βιώσιμων προϊόντων.



Δραστηριότητες

- Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων: 

- Τα προϊόντα, τα σάντουιτς και οι σαλάτες που δεν
πωλούνται διατίθενται σε τοπ ικό επ ίπεδο. 

- Τα προϊόντα που δεν είναι αρκετά καλά για δωρεά, 

δίνονται σε ένα πρόγραμμα κήπου ως κομπόστ. 

- Μέρος των προϊόντων που προκύπτουν πωλείται στη
συνέχεια στο Friendly City Food Co-op, για να ολοκληρωθεί
ο βιώσιμος κύκλος. 

- Κοινοτικό Ταμείο Friendly City Food Co-op: για εκδηλώσεις με
βάση την κοινότητα στη βιολογική αγορά



Οι 7 αρχές συνεργασίας (1/2)

- Εθελοντική και ανοικτή ιδιότητα μέλους - Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, 
ανοικτές σε όλα τα άτομα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και είναι
πρόθυμα να αναλάβουν τις ευθύνες της ιδιότητας του μέλους, χωρίς κοινωνικές, φυλετικές, 
πολιτικές ή θρησκευτικές διακρίσεις.

- Δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη - Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικοί οργανισμοί που
ελέγχονται από τα μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στον καθορισμό των πολιτικών τους
και στη λήψη αποφάσεων.

- Οικονομική συμμετοχή των μελών - Τα μέλη συνεισφέρουν ισότιμα και ελέγχουν δημοκρατικά
το κεφάλαιο του συνεταιρισμού τους. Τουλάχιστον ένα μέρος αυτού του κεφαλαίου αποτελεί
συνήθως κοινή περιουσία του συνεταιρισμού. Τα μέλη λαμβάνουν συνήθως περιορισμένη
αποζημίωση, αν υπάρχει, για το κεφάλαιο που εγγράφεται ως προϋπόθεση της ιδιότητας του
μέλους.

- Αυτονομία και ανεξαρτησία - Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αυτοβοήθειας που
ελέγχονται από τα μέλη τους.



Οι 7 αρχές συνεργασίας (2/2)  

- Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση - Οι συνεταιρισμοί παρέχουν
εκπαίδευση και κατάρτιση για τα μέλη τους, τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, 
τα διευθυντικά στελέχη και τους υπαλλήλους τους. Ενημερώνουν το ευρύ κοινό -

ιδίως τους νέους και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης - για τη φύση και τα
οφέλη της συνεργασίας.

- Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών - Οι συνεταιρισμοί εξυπηρετούν τα
μέλη τους π ιο αποτελεσματικά και ενισχύουν το συνεταιριστικό κίνημα
συνεργαζόμενοι μέσω τοπ ικών, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών δομών.

- Μέριμνα για την κοινότητα - Οι συνεταιρισμοί εργάζονται για τη βιώσιμη
ανάπτυξη των κοινοτήτων τους μέσω πολιτικών που εγκρίνονται από τα μέλη
τους.



Δίδαγμα

• Ο Friendly City Food Co-op βασίζεται στην
τοπ ική κοινότητα. Αυτό το γεγονός τους
επ ιτρέπει να παράγουν τοπ ικά και βιώσιμα
και να τα επ ιστρέφουν στην τοπ ική
κοινότητα, ενώ προσπαθούν να
ελαχιστοποιήσουν τα απόβλητα τροφίμων. 

• Σημαντικό μέρος της κοινωνικής
επ ιχειρηματικότητας είναι η δημοκρατική
λήψη αποφάσεων και η ισότητα μεταξύ των
μελών και της (τοπ ικής) κοινότητας.

• Οι οργανισμοί δεν χρειάζεται να είναι μη
κερδοσκοπ ικοί ή κερδοσκοπ ικοί, αλλά
μπορεί να μην είναι ούτε το ένα ούτε το
άλλο.



Oleicola el Tejar, ES

• Αγροτικός συνεταιρισμός δεύτερης βαθμίδας

• Ολοκληρωμένη χρήση των υποπροϊόντων
της ελιάς

• Ιδρύθηκε το 1967 από πέντε συνεταιρισμούς

• Σήμερα, υπάρχουν 240 συνδεδεμένες
οντότητες που επεξεργάζονται ελιές από
περισσότερους από 80000 αγρότες.

• Η κορυφαία εταιρεία στον τομέα
παγκοσμίως

Πηγή: https://eltejar.sbsoftware.es/



Τομέας εργασίας

- Ο εταιρικός σκοπός της Oleicola el Tejar είναι η ολοκληρωμένη
χρήση των υποπροϊόντων του ελαιώνα, ιδίως του υγρού
πυρήνα που προκύπτει από τη βιομηχανία ελαιοτριβείου. 

- Χρήση των υποπροϊόντων της ελιάς για την παραγωγή
ανανεώσιμης ενέργειας (βιομάζα)

- Ανταποκρινόμενη στην εξέλιξη του τομέα, η εταιρεία είναι
πρωτοπόρος στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (π .χ. στην
εξαγωγή πυρηνελαίου ή στη χρήση της βιομάζας του ελαιώνα).



"Τα σκουπ ίδια του ενός
είναι ο θησαυρός του

άλλου;" 



Σύστημα ανάκτησης αποβλήτων βιομηχανίας ελαιολάδου

- Η αυξανόμενη ανάπτυξη του πετρελαιοπαραγωγικού τομέα
- αύξηση της επ ιφάνειας που προορίζεται για την

καλλιέργεια της ελιάς
- βελτίωση του είδους
- παραγωγή πετρελαίου άνω των 1.500.000 Tm 

- Ο συνολικός όγκος των αποβλήτων που παράγονται κατά
τη συγκομιδή φτάνει τους 6.000.000 τόνους.

- Η Oleicola el Tejar ανέπτυξε διαδικασίες που επ ιτυγχάνουν την
εξάλειψη αυτών των αποβλήτων χωρίς να επ ιβαρύνουν τον
τομέα ή τις περιβαλλοντικές συνθήκες.



Δίνοντας νέα χρήση στα απόβλητα

- Επεξεργασία των αποβλήτων
- Οι συνεταιρισμοί-μέλη που παράγουν ελαιόλαδο φέρνουν τα απόβλητά τους

("alperujo"), τα οποία είναι ένα μείγμα νερού βλάστησης, στερεών μερών της
ελιάς (κουκούτσι και φλοιός) και λιπαρών υπολειμμάτων, στις εγκαταστάσεις της
Oleícola del Tejar.

- Εκεί, το "alperujo" φυγοκεντρείται για να διαχωριστούν τα έλαια, ξηραίνεται και
εξάγεται το περιεχόμενό του.

- Νέα χρήση
- Ένα μέρος του "alperujo" χρησιμοποιείται για τη διατροφή των ζώων. 

- Από το υπόλοιπο εξάγεται το ελαιόλαδο orujo, το οποίο αναμιγνύεται με το έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο και στη συνέχεια χρησιμοποιείται για ανθρώπ ινη
κατανάλωση.

- Τα απόβλητα αυτής της εξόρυξης αξιοποιούνται με τη χρήση τεχνικών
συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή
ανανεώσιμης ενέργειας.



Δίδαγμα

• Η Oleicola el Tejar χρησιμοποιεί τα απόβλητα
της βιομηχανίας ελαιολάδου για την
παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, 

ζωοτροφών και ενός διαφορετικού είδους
ελαιολάδου.

• Ως αποτέσμα, χρησιμοποιείται το 100% της
ελιάς χωρίς κανένα απόβλητο. Κυκλική
οικονομία

• Η ευέλικτη προσαρμογή στις αλλαγές της
πετρελαϊκής βιομηχανίας τους κατέστησε
ηγέτες στον τομέα τους.  

• Έχουν παραγάγει 26.000.000 τόνους βιομάζας
που έχουν συμβάλλει στην αποφυγή της
εκπομπής 8.000.000 τόνων CO .2



ΑΤΟΜΙΚΗ/ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργασία - 2,5 ώρες

- Εντοπ ίστε τρία παραδείγματα καλών πρακτικών στη χώρα σας ή στην
Ευρώπη.

- Επ ιλέξτε ένα αγαπημένο παράδειγμα και συνοψίστε τα βασικά στοιχεία
αυτής της κοινωνικής επ ιχείρησης.

- Εξηγήστε το σε έναν από τους συναδέλφους σας και περιγράψτε τις π ιο
συναρπαστικές πτυχές του.



ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Εργασίας - 1 ώρα

- Μοιραστείτε με τον προϊστάμενό σας τι ανακαλύψατε μέχρι στιγμής
και πού αντιμετωπ ίσατε δυσκολίες.



Έργο TRAIN-CE-FOOD

Συντάκτες: Eder, Martin Moser (STRATECO)

michael.eder@strat.eco, martin.moser@strat.eco

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επ ιτροπή, και τη Γενική Διεύθυνση
Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επ ιχειρηματικότητας και ΜΜΕ. GA: SI2.823699.

Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και των συντελεστών και
η Επ ιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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