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Προς τους μαθητές του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου 
 
 
Αγαπητοί μαθητές, 
 
Με μεγάλη χαρά κι ενδιαφέρον διαβάσαμε εγώ και οι συνάδελφοί μου την επιστολή 
στην οποία μας μεταφέρετε την ανησυχία σας σχετικά με τους περιορισμούς στη 
δυνατότητα ανακύκλωσης των σκευών των σχολικών γευμάτων. Και αναφέρω τη 
λέξη «χαρά» γιατί είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς τη θέλησή σας να 
αφήσετε πίσω κακές συνήθειες του παρελθόντος και να συμμετάσχετε ενεργά στην 
προστασία του περιβάλλοντος.  
 
Σας γράφω, λοιπόν, εκ μέρους της ομάδας της Hellenic Catering για να σας 
διαβεβαιώσω ότι – στο βαθμό που μας αναλογεί - θα είμαστε σύμμαχοί σας σε αυτή 
την προσπάθεια! Είχαμε ήδη εντοπίσει το θέμα της αδυναμίας διαχωρισμού του C-
PET μαύρου χρώματος στα κέντρα διαλογής (ΚΔΑΥ), το οποίο οφείλεται στην 
τεχνολογία που χρησιμοποιούν  στο στάδιο του διαχωρισμού των υλικών. Για το λόγο 
αυτό, έχουμε ήδη δρομολογήσει τη σταδιακή αντικατάστασή του από αντίστοιχο 
σκεύος σε γκρι χρώμα, για το οποίο έχουμε όλες τις διαβεβαιώσεις από τον 
προμηθευτή μας ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στη διαδικασία της 
ανακύκλωσής του. Πολύ σύντομα, λοιπόν, θα παραλαμβάνετε το φαγητό σας στα νέα 
σκεύη τα οποία θα σας βοηθήσουν να συνεχίσετε την προσπάθεια που κάνετε.  
 
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην υλοποίηση του προγράμματος, και καλή δύναμη 
στην ολοκλήρωση αυτής της δύσκολης σχολικής χρονιάς. Και όταν οι συνθήκες μας 
το επιτρέψουν, θα σας περιμένουμε με χαρά στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας στη 
Σίνδο ώστε να σας ξεναγήσουμε στους χώρους παραγωγής μας και να απαντήσουμε 
από κοντά σε όλες σας τις απορίες. 
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Προς τους δασκάλους του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου 
 
Αγαπητοί δάσκαλοι, 
 
Πρώτα απ’ όλα θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για τις σημαντικές πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνετε ώστε να μεταλαμπαδεύσετε στους μαθητές σας τη γνώση και το 
ενδιαφέρον για αυτό το ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα. Όπως θα διαβάσατε και 
παραπάνω, έχουμε ήδη δρομολογήσει τις απαραίτητες αλλαγές.  
 
Για τη δική σας ενημέρωση αλλά και για την πληροφόρηση των μαθητών σας, στις 
επόμενες σελίδες θα βρείτε κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με τη διαρκή 
προσπάθεια που καταβάλει η εταιρία μας με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού 
της αποτυπώματος. Τόσο εγώ όσο και οι αρμόδιοι συνάδελφοί μου είμαστε στη 
διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτό το 
θέμα.  
 
Σας ευχόμαστε πάνω από όλα να είστε υγιείς, να παραμείνετε ασφαλείς και να έχετε 
τη δύναμη να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της δύσκολης καθημερινότητας που 
βιώνουμε όλοι αυτή την ιδιαίτερη περίοδο. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Ελλη Ραίση 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας  
Σχολικών Γευμάτων  
 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ HELLENIC CATERING 

 
H Hellenic Catering ακολουθεί και είναι πιστοποιημένη εδώ και περίπου 20 χρόνια με 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το παγκόσμιο πρότυπο ISO 
14001 από την TUV Hellas. 
 
Το ISO 14001 είναι ένα σύστημα που επιτρέπει στους  οργανισμούς  να αναλάβουν, 
σε εθελοντική βάση, τη δέσμευση να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τις επιδόσεις 
τους σε θέματα περιβάλλοντος και να προλαμβάνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
της λειτουργίας τους. Σε αυτό το πλαίσιο, στην εταιρία μας έχουν καθιερωθεί 
συγκεκριμένες διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου σε όλο το εύρος της 
δραστηριότητάς μας σχετικά με:  
 

 Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα 
 Την ποιότητα των υγρών αποβλήτων 
 Τις αέριες εκπομπές 
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 Το θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων 
 Την κατανάλωση ενέργειας, καυσίμων και νερού 
 Την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος μέσω σχεδιασμού των 

λειτουργιών μας με κριτήρια ελαχιστοποίησης, επαναχρησιμοποίησης και 
ανακύκλωσης των υλικών παραγωγής και των αναλώσιμων 

 Την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση καθώς και την ασφαλή αποθήκευση, 
μεταφορά & διάθεση των στερεών αποβλήτων – παραπροϊόντων, 

Επιπλέον, η Hellenic Catering συμμετέχει ενεργά στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
Έρευνας και Καινοτομίας με τίτλο «Effort» και «Vegan Burger», σε συνεργασία με 
πανεπιστήμια και βιομηχανίες από 13 χώρες της ΕΕ. Σκοπός των προγραμμάτων είναι 
ο περιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της μείωσης στην 
κατανάλωση ενέργειας σε μήκος όλης της αλυσίδας των τροφίμων. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών αλλά και μέσω του 
αποδοτικότερου σχεδιασμού των υπαρχόντων τεχνολογιών σε όλα τα στάδια της 
αλυσίδας, από την προμήθεια των α υλών την παραγωγή των γευμάτων, την 
επεξεργασία, τη συντήρησηέως και τη μεταφορά και παράδοση. . Η εταιρία μας 
συμμετέχει εφαρμόζοντας νέες ΙΤ τεχνολογίες στην αλυσίδα logistics, και 
υλοποιώντας κινήσεις βελτιστοποίησης της ψυκτικής  αλυσίδας τροφίμων καθώς και 
της βιομηχανικής παραγωγής και επεξεργασίας των γευμάτων.  
 
Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες για τα σκεύη  C-PET 
ως προς τους λόγους για τους οποίους τα έχουμε επιλέξει για τη συσκευασία των 
γευμάτων μας. Οι βασικοί λόγοι είναι κυρίως η  εξαιρετική αντοχή τους καθώς και οι 
προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που συνεισφέρουν στην ορθή διαχείριση 
του φαγητού καθ’ όλη την αλυσίδα συσκευασίας & διανομής. Ένα σημαντικό 
χαρακτηριστικό τους είναι η μεγάλη αντοχή στη διατήρηση εν «θερμώ», γεγονός που 
διασφαλίζει ότι τα γεύματα θα σας παραδοθούν ζεστά και ασφαλή. Τα σκεύη CPET 
είναι από τα καλύτερα ανακυκλώσιμα υλικά και ανήκουν στην κατηγορία «1», σε 
αντιδιαστολή με υλικά συσκευασίας που παράγονται από άλλα 
μείγματα  πολυμερών. Επιπλέον, ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 
ορίζονται στη διακήρυξη του έργου για την  παροχή υπηρεσιών παρασκευής και 
διανομής των σχολικών  γευμάτων. 
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