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Περίληψη στα Ελληνικά
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει στόχο να μελετήσει την έκταση του προβλήματος των
αποβλήτων τροφίμων στο τελευταίο στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα νοικοκυριά μέσα
από την παρατήρηση της στάσης τους ως προς την παραγωγή αποβλήτων τροφίμων και την
εύρεση βέλτιστων τρόπων πρόληψης απέναντι στη σπατάλη αυτή. Στο πρώτο μέρος, γίνεται μία
σύντομη αναφορά σε ορισμούς όπως είναι τα στερεά απόβλητα και τα οικιακά απόβλητα.
Ο ορισμός των αποβλήτων τροφίμων αναλύεται εκτενέστερα όπως και οι επιμέρους ορισμοί που
προκύπτουν από την κατηγοριοποίηση τους. Ύστερα, παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που
εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ελλαδικό χώρο. Εν συνεχεία, αναφέρονται τα
αίτια παραγωγής αποβλήτων τροφίμων καθώς και οι επιπτώσεις που προκύπτουν στην
οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Έπειτα, παρατίθενται κάποια στατιστικά
δεδομένα από χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτείνονται κάποιες
πρακτικές και μέτρα πρόληψης τους. Τέλος, κρίθηκε σημαντικό να γίνει μία αναφορά στον τρόπο
που ο Covid-19 επηρέασε τα επίπεδα των αποβλήτων τροφίμων και τον τρόπο διαχείρισής τους.
Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής εστιάζει στο κομμάτι της έρευνας. Εφόσον γίνει
περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήσαμε, θα γίνει ποσοτική ανάλυση των στοιχείων
που προέκυψαν από την συμπλήρωση των ημερολογίων καταγραφής αποβλήτων τροφίμων.
Τέλος, θα γίνει σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας και θα αναφερθούν προτάσεις. Το
κομμάτι αυτό της εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι θα αποκτήσουμε μία πιο καθαρή
εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά νοικοκυριά. Με αυτό τον τρόπο, οι
ενέργειες για την μείωση των αποβλήτων τροφίμων θα είναι πιο στοχευμένες.

Λέξεις-κλειδιά: Απόβλητα τροφίμων, επιπτώσεις, πρόληψη, νοικοκυριά, προτάσεις
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Abstract
The present thesis aims to study the extent of the food waste problem in the last stage of the
supply chain, i.e. households, through the investigation of their attitude towards food waste
production, with ultimate goal to find optimal ways food waste prevention. In the first part, a
brief reference is made to definitions such as solid waste and household waste.
The definition of food waste is analyzed in more detail as the individual definitions resulting from
their categorization. Then, the legislative and policy framework of European Union and Greece is
presented. The causes of food waste production as well as its effects on the economy, society and
the environment are then reported. Then, some statistical data from countries inside and outside
the European Union are presented and some practices and measures for their prevention are
proposed. Finally, it was considered important to report on how Covid-19 affected food waste
levels and how they are managed.
The second part of this paper focuses on the research part. Following the presentation of
methodology, a quantitative analysis of the data obtained from the completion of food waste
diaries was performed. Finally, the results of the research are discussed and suggestions are
indicated. This part of the work is particularly important because it provides a clearer picture of
the situation that prevails in Greek households. In this way, actions to reduce food waste will be
more targeted.

Keywords: food waste, impacts, prevention, households, suggestions
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Α΄ Μέρος
Εισαγωγή
Παγκοσμίως, περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται για ανθρώπινη κατανάλωση
καταλήγουν ως απόβλητα (Schanes et al., 2018). Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού συνεπάγεται
περισσότερα τρόφιμα με αποτέλεσμα την αύξηση της επισιτιστικής ανασφάλειας. Ωστόσο, η
σίτιση του πληθυσμού δεν εξαρτάται τόσο από το μέγεθος του πληθυσμού όσο από τον τρόπο
διαχείρισης των αποβλήτων τροφίμων (Caldeira et al., 2019). Κατά μήκος της εφοδιαστικής
αλυσίδας τροφίμων παρατηρείται πως τα νοικοκυριά αντιπροσωπεύουν τον τομέα με την
μεγαλύτερη παραγωγή αποβλήτων τροφίμων (Schanes et al., 2018). Οι χώρες υψηλού
εισοδήματος ευθύνονται κατά κύριο λόγο για το μεγαλύτερο μέρος της σπατάλης αυτής
(Graham-Rowe et al., 2014).
Οι επιπτώσεις αυτού του ζητήματος είναι πολυδιάστατες στο κοινωνικό, οικονομικό και
περιβαλλοντικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως προτεραιότητα την ελαχιστοποίηση της
παραγωγής αποβλήτων τροφίμων μέσω της μείωσης κατά το ήμισυ της κατά κεφαλήν σπατάλης
τροφίμων έως το 2030 στο λιανικό εμπόριο και στην κατανάλωση καθώς και τον μετριασμό της
απώλειας τροφίμων καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας παραγωγής, εφοδιασμού και κατανάλωσης
(Ευρωπαϊκό Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019).
Κατά συνέπεια, η παρούσα πτυχιακή εργασία κινείται βάση της παραπάνω θεματολογίας και
έχει ως σκοπό την παρουσίαση της κατάστασης που επικρατεί στον ελλαδικό χώρο εστιάζοντας
στα νοικοκυριά σε σχέση με την παραγωγή αποβλήτων τροφίμων.
Αυτή η εργασία απαρτίζεται από δύο μέρη: α) Βιβλιογραφική Επισκόπηση και β) Εμπειρική
Έρευνα Πεδίου. Όσον αφορά το μέρος της βιβλιογραφικής επισκόπησης, αρχικά στο 1ο κεφάλαιο
γίνεται ανάλυση των ορισμών των στερεών αποβλήτων, των οικιακών αποβλήτων και των
αποβλήτων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου των επιμέρους κατηγοριών τους. Επιπλέον,
γίνεται μία σύντομη περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο
και στην Ελλάδα.
Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ελλάδας αλλά και στις πολιτικές που ακολουθούνται στο ζήτημα των αποβλήτων
τροφίμων και των αποβλήτων γενικότερα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την Θεματική
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Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Οδηγία 1999/31/ΕΚ για τα βιοαποικοδομήσιμα στους
χώρους υγειονομικής ταφής, την Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση
ορισμένων οδηγιών, την Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»,
τον νόμο 4042 για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος καθώς και άλλων πολιτικών.
Στο 3ο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στα αίτια της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων κατά μήκος
της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, στις γνώσεις και στην συμπεριφορά που έχει το
καταναλωτικό κοινό καθώς και στις επιπτώσεις που υφίστανται το περιβάλλον, η οικονομία και
η κοινωνία.
Ύστερα, στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται μελέτες και στατιστικά στοιχεία από διάφορες χώρες
εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια, στο 5ο κεφάλαιο αναφέρονται πρακτικές και τρόποι πρόληψης των αποβλήτων
τροφίμων από το στάδιο της παραγωγής ενός τρόφιμου μέχρι το στάδιο της κατανάλωσης.
Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία σύντομα αναφορά στον τρόπο με τον οποίο
επηρέασε η πανδημία Covid-19 τα επίπεδα των αποβλήτων τροφίμων και στις αλλαγές που
επέφερε κατά την διάρκεια του lockdown στην διαχείριση των τροφίμων στα νοικοκυριά.
Το δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής αποτελεί η εμπειρική έρευνα πεδίου. Πιο συγκεκριμένα,
στο κεφάλαιο 7 περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας και στο κεφάλαιο 8 αναλύονται και
σχολιάζονται τα στοιχεία που προέκυψαν από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και
ημερολογίων καταγραφής αποβλήτων τροφίμων. Τέλος, στο κεφάλαιο 9, αναφέρονται τα
συμπεράσματα που προέκυψαν από όλη αυτή την ανάλυση των στοιχείων, καθώς και προτάσεις
για δράσεις πρόληψης αποβλήτων τροφίμων στα νοικοκυριά.
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Σκοπός της πτυχιακής εργασίας
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση της παραγωγής
αποβλήτων τροφίμων στα ελληνικά νοικοκυριά. Η εκτίμηση της ποσότητας των αποβλήτων
τροφίμων που παράγονται κρίνεται σημαντική για την εύρεση τρόπων μείωσης και πρόληψης
τους. Τα αποτελέσματα της αναμένονται να συμβάλλουν στο σχεδιασμό δράσεων για βελτίωση
της συμπεριφοράς των ελληνικών νοικοκυριών και της στάσης τους απέναντι στην πρόληψη και
παραγωγή αποβλήτων τροφίμων. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη α) Βιβλιογραφική
Επισκόπηση και β) Εμπειρική Έρευνα Πεδίου. Στο πρώτο μέρος δίνεται ο ορισμός των
αποβλήτων τροφίμων, αναφέρεται η νομοθεσία που υφίσταται σε ευρωπαϊκό και ελληνικό
επίπεδο, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις των αποβλήτων τροφίμων σε οικονομικό, κοινωνικό και
περιβαλλοντικό επίπεδο, δίνονται κάποιες πρακτικές μείωσης και πρόληψης του φαινομένου
αυτού και τέλος γίνεται αναφορά στον τρόπο που επηρέασε η πανδημία Covid-19 τα επίπεδα
των αποβλήτων τροφίμων. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται η παρουσίαση των
αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων της εμπειρικής έρευνας
πεδίου. Στην παρούσα έρευνα βασικό ερευνητικό εργαλείο συλλογής των δεδομένων αποτέλεσε
ένα ερωτηματολόγιο και ημερολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε ηλεκτρονικά σε καταναλωτές από
διάφορα μέρη της Ελλάδας. Μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο αντικατοπτρίζεται καλύτερα η
καταναλωτική συμπεριφορά των νοικοκυριών μέσα από το ποσοστό και το είδος των αποβλήτων
τροφίμων που παράγουν. Η ανάλυση αυτών των αποτελεσμάτων συνδυαστικά με τα
συμπεράσματα που διαπιστώθηκαν και τις προτάσεις που ακολούθησαν για την πρόληψη του
συγκεκριμένου φαινομένου μπορούν να αποτελέσουν μία καλή ευκαιρία για την αντιμετώπιση
του προβλήματος των αποβλήτων τροφίμων.

16

Κεφάλαιο 1: Απόβλητα Τροφίμων

1.1. Ορισμοί

1.1.1. Ορισμός και τύποι αστικών στερεών αποβλήτων

Τα απόβλητα τροφίμων αποτελούν ένα παγκόσμιο πρόβλημα με κοινωνικές, οικονομικές αλλά
και περιβαλλοντικές πτυχές (Secondi et al., 2015). Έχει παρατηρηθεί πως το ένα τρίτο των
τροφίμων που παράγονται ετησίως για ανθρώπινη κατανάλωση χάνεται ή σπαταλάτε, καθ’ όλο
το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, από την αγροτική παραγωγή ως και την τελική κατανάλωση
από τα νοικοκυριά (FAO, 2011: 4). Το ζήτημα της διαχείρισης των τροφίμων είναι ιδιαίτερα
σημαντικό καθώς η αύξηση του πληθυσμού όπως και της κατανάλωσης οδηγεί στην αύξηση των
αποβλήτων τροφίμων (Chalkias & Lasaridi, 2011). Η αυξημένη παραγωγή αποβλήτων προκαλεί
επίσης και μεγαλύτερη περιβαλλοντική υποβάθμιση όπως είναι η ρύπανση του εδάφους, του
νερού και του αέρα (Zaman & Swapan, 2016).
Βάσει της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης
Νοεμβρίου 2008 περί των αποβλήτων και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (Άρθρο 3,
Παράγραφος 1) «ως απόβλητο ορίζεται κάθε ουσία ή αντικείμενο το οποίο o κάτοχος του
απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει». Με βάση την σύστασή τους τα
απόβλητα μπορούν να υπάρχουν είτε ως φυσικές πηγές όπως είναι τα θρεπτικά συστατικά είτε
να εισέρχονται στο περιβάλλον ως ξένα στοιχεία όπως είναι οι διοξίνες. Ανάλογα με την φυσική
τους κατάσταση διακρίνουμε τρεις κατηγορίες αποβλήτων, τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια
(Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2011).
Σύμφωνα με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας «ως στερεά απόβλητα νοούνται οι ουσίες ή τα
αντικείμενα που εμφανίζονται κυρίως σε στερεά φυσική κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος
τους θέλει ή υποχρεούται να απαλλαγεί. Με άλλα λόγια, τα στερεά απόβλητα είναι τα στερεά ή
ημιστερεά υλικά, τα οποία κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες δεν έχουν αρκετή αξία ή
χρησιμότητα για τον κάτοχό τους, οπότε το κόστος απόρριψής τους είναι μικρότερο από το
κόστος διατήρησής τους» (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2011). Τα στερεά απόβλητα
αποτελούν ένα από τα αναδυόμενα προβλήματα της κοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο με
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σημαντικές επιπτώσεις σε ποικίλους τομείς. Ένας τρόπος διάκρισης των στερεών αποβλήτων
είναι με βάση την προέλευσή τους χωρίζοντάς τα σε τέσσερις κατηγορίες:
•

τα αστικά στερεά απόβλητα

•

τα αδρανή απόβλητα

•

τα γεωργικά απόβλητα και

•

τα ειδικά απόβλητα (Οικονόμου, 1997: 14).

Στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων δίνεται ο ορισμός των αστικών στερεών αποβλήτων (ΕΚΑ,
2000/532/ΕΚ). Σύμφωνα με αυτόν, τα αστικά στερεά απόβλητα ανήκουν στην κατηγορία
αποβλήτων 20 00 00 δηλαδή τα «Αστικά απόβλητα από οικιακά απόβλητα και παρόμοια
απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων
των χωριστά συλλεχθέντων μερών». Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα εξής :
20 01: Χωριστά συλλεχθέντα μέρη: χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, μικρά πλαστικά, άλλα πλαστικά,
μικρά μέταλλα, άλλα μέταλλα, ξύλο, οργανικά απόβλητα κουζίνας, ρούχα, υφάσματα, διάφοροι
τύποι επικίνδυνων αποβλήτων (διαλύτες, οξέα, παρασιτοκτόνα κ.λπ.).
20 02: απόβλητα κήπων και πάρκων (συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων νεκροταφείων):
βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα, χώματα και πέτρες και άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
20 03: άλλα αστικά απόβλητα: ανάμεικτα αστικά απόβλητα, απόβλητα από αγορές,
υπολείμματα οδοκαθαρισμού, λάσπη σηπτικής δεξαμενής, απόβλητα από τον καθαρισμό
λυμάτων, ογκώδη απόβλητα καθώς και άλλα δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι συνήθεις
πηγές και τύποι των αστικών στερεών αποβλήτων. Με βάση αυτό τον Πίνακα, τα αστικά στερεά
απόβλητα μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει την
ομαδοποίηση των αστικών στερεών αποβλήτων βάσει της πηγής από την οποία προέρχονται. Η
δεύτερη κατηγορία ομαδοποιείται βάσει του είδους του απόβλητου από το οποίο είναι
κατασκευασμένα. Παραδείγματος χάριν, αν είναι ζημιογόνο για το περιβάλλον ή για την
ανθρώπινη υγεία χαρακτηρίζεται ως τοξικό ή επικίνδυνο. Τέλος, η τρίτη κατηγορία
ομαδοποιείται βάσει της ικανότητάς των αστικών στερεών αποβλήτων να ανακυκλώνονται ή να
επαναχρησιμοποιούνται όπως αποτελεί το πλαστικό ή το γυαλί (Παναγιωτακόπουλος, 2007: 7).
Άξιο αναφοράς αποτελεί η κατηγορία των μολυσματικών και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων
από εγκαταστάσεις παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, όπως είναι τα νοσοκομεία, τα
εργαστήρια, τα διαγνωστικά κέντρα κτλ. Η κείμενη νομοθεσία απαιτεί την καύση των
μολυσματικών νοσοκομειακών αποβλήτων σε ειδικούς αποτεφρωτικούς κλιβάνους μέσα στα
νοσοκομεία σε περίπτωση που δεν παρουσιάζουν ομοιότητες στα χαρακτηριστικά τους με την
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κατηγορία των «οικιακών αποβλήτων». Η φύση των μολυσματικών και επικίνδυνων αποβλήτων
είναι επικίνδυνη τόσο για την δημόσια υγεία όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος
(Παναγιωτακόπουλος, 2002).

Πίνακας 1: Γενική διάκριση αστικών στερεών αποβλήτων - Πηγή: Παναγιωτακόπουλος, 2007
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ή ΤΥΠΟΙ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΠΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ
ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Κατοικίες, Πολυκατοικίες

Τροφικά

Υπολείμματα,

Ζυμώσιμα,

Χαρτιά,Χαρτόνια,

Πλαστικά,

Υφάσματα,

Δέρματα,
Κήπων,

Ξύλα,

Απόβλητα

Γυαλιά,

Μέταλλα,

Τέφρα, Ογκώδη Αντικείμενα,
Επικίνδυνα/

τοξικά

οικιακά

απόβλητα, Ηλεκτρικά είδη/
συσκευές κτλ.
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Καταστήματα,

Εστιατόρια, Χαρτιά, Χαρτόνια Πλαστικά,

Γραφεία, Ξενοδοχεία, Μικρές Ξύλα, Τροφικά υπολείμματα ,
Βιοτεχνίες,

Τυπογραφεία, Γυαλιά,

Συνεργεία,

Ελαφρά Απόβλητα

Βιομηχανία, κτλ.

Μέταλλα,

Ειδικά

(ηλεκτρικές

συσκευές, άλλες συσκευές ,
επικίνδυνα/ Τοξικά απόβλητα
κτλ.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Σχολεία,

Νοσοκομεία, Χαρτιά, Χαρτόνια, Πλαστικά

Διοικητήρια, κτλ.
(Δεν

περιλαμβάνονται

Μολυσματικά απόβλητα)

Ξύλα Τροφικά υπολείμματα,
τα Γυαλιά,
Απόβλητα

Μέταλλα,

Ειδικά

(ηλεκτρικές

συσκευές, άλλες συσκευές,
επικίνδυνα/ Τοξικά απόβλητα
κτλ.
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Νέες
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

κατασκευές

κτιρίων, Ξύλα,

δρόμων, κτλ. Κατεδαφίσεις

Σκυρόδεμα,

Καλώδια,

Μέταλλα,

Τούβλα,
Χώμα,

Πέτρες, κτλ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Καθαρισμός Οδών, Πάρκων, Σκουπίδια, Ξύλα, Κλαδιά κτλ.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Παραλίων

Χώρων,

Χώρων

Αναψυχής
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καύση Αποβλήτων, Βιολογικοί Τέφρα , Ιλύς (λυματολάσπη)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Καθαρισμοί,

Σηπτικές

Δεξαμενές

Επομένως, με βάση την οδηγία 2018/851 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου
της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (Άρθρο 3,
Παράγραφος 1) «ως αστικά απόβλητα ορίζονται τα ανάμεικτα απόβλητα και τα απόβλητα που
συλλέγονται χωριστά από τα νοικοκυριά, μεταξύ άλλων χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, μέταλλα,
πλαστικά, βιολογικά

απόβλητα, ξύλο, προϊόντα

κλωστοϋφαντουργίας, απορρίμματα

συσκευασίας, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα ηλεκτρικών
στηλών και συσσωρευτών, ογκώδη απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων στρωμάτων και επίπλων
καθώς και τα ανάμεικτα απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά από άλλες πηγές,
όταν παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τη φύση και τη σύνθεση με αυτή των
οικιακών αποβλήτων». Σημειώνεται ότι στα αστικά απόβλητα δεν περιλαμβάνονται απόβλητα
παραγωγής, γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας, σηπτικών δεξαμενών και απόβλητα από δίκτυα
αποχέτευσης και επεξεργασίας αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ιλύος καθαρισμού
λυμάτων, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους ή απόβλητα από κατασκευές και
κατεδαφίσεις. Εν κατακλείδι, τα αστικά στερεά απόβλητα αποτελούν την πολυπληθέστερη
ομάδα παραγωγής στερεών αποβλήτων καθώς οι καταναλωτικές συνήθειες του πληθυσμού όλο
και αυξάνονται με επίκεντρο τα αστικά κέντρα (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 2011). Τέσσερις
είναι οι παράμετροι που επηρεάζουν σημαντικά τις ποσότητες των αστικών στερεών αποβλήτων.
Αρχικά το νοικοκυριό που ασκεί επιρροή μέσα από το μέγεθός του, τις καταναλωτικές του
προτιμήσεις, το βιοτικό και το μορφωτικό του επίπεδο καθώς και άλλων συνιστωσών οι οποίες
μπορούν να μεταβάλλουν την παραγωγή των αστικών στερεών αποβλήτων. Έπειτα, το
γεωγραφικό διαμέρισμα και τα χαρακτηριστικά του αποτελεί μία παράμετρο η οποία μπορεί να
επηρεάσει τις ποσότητες των αστικών στερεών αποβλήτων μέσα από το μέγεθος του
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διαμερίσματος, την άφιξη των τουριστών, την πολεοδομία καθώς και άλλων παραγόντων.
Ύστερα, η μακροοικονομία μέσω του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της, της οικονομικής
ανάπτυξης που μπορεί να έχει, τις οικονομίες κλίμακας και του ετήσιου οικογενειακού
εισοδήματός της. Τέλος, επίδραση ασκούν και τα προϊόντα μέσα από την χρήση του
τεχνολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή και κατανάλωση τους, την διάρκεια ζωής τους, του
χρονικού διαστήματος που μπορούν να αξιοποιηθούν με ασφάλεια καθώς και άλλων
συνιστωσών ακόμα (Παναγιωτακόπουλος, 2002).

1.1.2. Ορισμός οικιακών αποβλήτων

Όπως προαναφέρθηκε τα οικιακά απόβλητα αποτελούν υποκατηγορία των αστικών στερεών
αποβλήτων. Ο ορισμός των οικιακών αποβλήτων παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των χωρών.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος «ως οικιακά απόβλητα ορίζονται τα
στερεά απόβλητα που αποτελούνται από απορρίμματα τα οποία συνήθως προέρχονται από τα
νοικοκυριά» (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2017). Το μεγαλύτερο ποσοστό ροής των
αστικών στερεών αποβλήτων, το οποίο εκτιμάται γύρω στο 80% του συνόλου τους προέρχεται
από τα οικιακά απόβλητα (Ανδρεαδάκης κ.ά., 2008). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω και στον
Πίνακα 1, τα οικιακά απόβλητα παράγονται στις κατοικίες και στις πολυκατοικίες και
αποτελούνται από τα τροφικά υπολείμματα, τις ζυμώσεις, τα χαρτιά και τα χαρτόνια, τα
πλαστικά, τα υφάσματα, τα δέρματα, τα ξύλα, τα απόβλητα κήπων, τα γυαλιά, τα μέταλλα, την
τέφρα, τα ογκώδη αντικείμενα, τα επικίνδυνα/τοξικά απόβλητα, τα ηλεκτρικά είδη/ συσκευές
και άλλα πολλά. Τα απόβλητα χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανομοιογένεια μεταξύ των υλικών
τους (Καρβούνης και Γεωργακέλλος, 2016). Βάσει της ομάδας διαλογής των υλικών τα
απορρίμματα χωρίζονται στις εξής επτά κατηγορίες όπως απεικονίζεται και στο παρακάτω
Διάγραμμα 1 :
1 Ζυμώσιμα
2 Χαρτί- χαρτόνι
3 Ξύλο
4 Μέταλλα
5 Πλαστικά
6 Γυαλί
7 Λοιπά
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Παρατηρώντας το Διάγραμμα 1, γίνεται φανερό πως το κυρίαρχο συστατικό σύνθεσης των
αστικών στερεών αποβλήτων αντιστοιχεί στα ζυμώσιμα υλικά, με ποσοστό 44,3%. Στην δεύτερη
θέση, βρίσκεται το χαρτί με ποσοστό 22,2% και έπειτα ακολουθούν τα πλαστικά με ποσοστό
13,9%. Τα λοιπά υλικά όπως είναι τα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ακολουθούν με ποσοστό 6,8%, το ξύλο με ποσοστό 4,6%, τα
μέταλλα με ποσοστό 4,3% και τέλος το γυαλί με ποσοστό 3,9%. Η σύσταση των οικιακών
απορριμμάτων παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια τόσο μεταξύ των χωρών όσο και μεταξύ των
περιοχών μιας συγκεκριμένης χώρας. Η διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται στο βιοτικό επίπεδο
του πληθυσμού, στους τρόπους συλλογής και διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, στο
καταναλωτικό πρότυπο κυριαρχίας της κάθε περιοχής και στις εποχές του έτους (Den Boer et al.,
2010).

Διάγραμμα 1: Μέση τιμή σύνθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα
Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας, 2015

Στον Πίνακα 2, τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν την κατά κεφαλήν παραγωγή οικιακών
αποβλήτων (Kg κατά κεφαλήν, με βάση τον ετήσιο μέσο όρο του πληθυσμού) στην Ευρωπαϊκή
Ένωση των 27 κρατών μελών, των 28 κρατών μελών καθώς και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα
παρουσιάζεται μια μικρή μείωση της παραγωγής οικιακών αποβλήτων κατά κεφαλήν από το
2004 έως το 2008. Μεταξύ του 2008 και του 2010 διακρίνεται μία σταδιακή αύξηση, αγγίζοντας
τα 413 Kg κατά κεφαλήν παραγωγής οικιακών αποβλήτων ενώ από το 2010 μέχρι και το 2016
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ξανά έχουμε μία μικρή μείωση της παραγωγής οικιακών αποβλήτων κατά κεφαλήν. Από το 2016
μέχρι και το 2018 αυτή η μεταβολή σταθεροποιείται. Αντιθέτως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27
κρατών μελών, η κατά κεφαλήν παραγωγή οικιακών αποβλήτων ακολουθεί μία σταδιακή
καθοδική πορεία από το 2004 έως και το 2018. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την Ευρωπαϊκή
Ένωση των 28 κρατών μελών. Η πτωτική πορεία των οικιακών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση μπορεί να οφείλεται στην καλύτερη διαχείριση των αστικών αποβλήτων μέσω της
ελάττωσης του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται προς υγειονομική
ταφή σε 23,4% έναντι της Ελλάδας η οποία οδηγεί περίπου το 80% των απορριμμάτων της εκεί
με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης αγγίζοντας το 19% έναντι του μέσου όρου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 46,2% (Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος, 2019).

Πίνακας 2: Κατά Κεφαλήν Παραγωγή Οικιακών Αποβλήτων (kg/άτομο) - Πηγή: Eurostat, 2020a:
Generation of waste be waste category
Κατά Κεφαλήν Παραγωγή Οικιακών Αποβλήτων (kg/άτομο)
2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Ε.Ε.- 27

286

282

280

277

262

246

245

240

Ε.Ε. -28

301

294

287

275

259

244

243

238

Ελλάδα

385

371

357

413

377

363

381

381

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική αρχή, τα νοικοκυριά αποτελούν την τρίτη σε κατάταξη αιτία
δημιουργίας στερεών αποβλήτων. Αναλυτικότερα με βάση το Διάγραμμα 2, τα «Ορυχεία και
λατομεία» αποτελούν το 56,4% του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων, η «Μεταποίηση»
αποτελεί το 11,8% και τα «Νοικοκυριά» το 10,1% (ΕΛΣΤΑΤ, 2020). Στις περισσότερες χώρες, τα
νοικοκυριά ευθύνονται για την δημιουργία του 60 με 90% των αστικών αποβλήτων (Οικολογική
Εταιρεία Ανακύκλωσης, 2013). Επομένως, τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
παραγωγή των αστικών αποβλήτων.
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Διάγραμμα 2: Ποσοστιαία διάρθρωση (%) παραγωγής αποβλήτων, στους τομείς της
στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2) και στα
νοικοκυριά, 2018*
*Προσωρινά Στοιχεία
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2020:3

1.1.3. Ορισμός αποβλήτων τροφίμων και κατηγορίες

Τα απόβλητα τροφίμων ανήκουν στην κατηγορία των βιολογικών αποβλήτων. Βάσει της οδηγίας
2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την
τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (Άρθρο 3, Παράγραφος 4) «ως βιολογικά
απόβλητα ορίζονται τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών
και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, χονδρεμπόριο, κυλικεία, παρόχους υπηρεσιών εστίασης
και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης
τροφίμων». Τα βιολογικά απόβλητα αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό των αστικών
στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη, το οποίο εκτιμάται γύρω στο 30-45% (European Commission,
2010). Τα απόβλητα τροφίμων αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των βιολογικών αποβλήτων και
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα με βάση την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851
για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ «ως απόβλητα τροφίμων ορίζονται όλα τα
τρόφιμα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τα οποία έχουν καταστεί απόβλητα» (Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018). Με βάση το άρθρο 2 «ως τρόφιμα νοούνται οι ουσίες ή τα προϊόντα,
είτε αυτά έχουν υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για βρώση
από τον άνθρωπο ή αναμένεται ευλόγως ότι θα χρησιμεύσουν για τον σκοπό αυτόν» (Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002). Τα απόβλητα τροφίμων αποτελούνται από
ακατέργαστα ή μαγειρεμένα τρόφιμα και περιλαμβάνουν υλικά τροφίμων που απορρίπτονται
καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής του τροφίμου, από το αγρόκτημα μέχρι το πιάτο
(European Commission, 2010). Σε διεθνές επίπεδο, ο καθορισμός της έννοιας των αποβλήτων
τροφίμων δεν είναι ενιαίος καθώς δεν υπάρχει μία κοινή μεθοδολογία για την μέτρησή τους. Ο
Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) χρησιμοποιεί τον δικό του
ορισμό σε αντίθεση με τα κράτη- μέλη που χρησιμοποιούν τους δικούς τους ορισμούς ξεχωριστά
το ένα από το άλλο (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2016). Η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και
Γεωργίας πρότεινε ένα πλαίσιο ορισμού για τα απόβλητα τροφίμων (food waste) λόγω του ότι
πολλές φορές ο ορισμός αυτός συγχέεται με την απώλεια τροφίμων (food loss) και την σπατάλη
τροφίμων (food wastage). Τα «απόβλητα τροφίμων» (food waste) αναφέρονται στα τρόφιμα
που είναι κατάλληλα προς ανθρώπινη κατανάλωση, εξαιρουμένων των ζωοτροφών και
τμημάτων προϊόντων που δεν είναι βρώσιμα και πραγματοποιείται στο τέλος της αλυσίδας
εφοδιασμού, δηλαδή κατά την μεταπώληση στο λιανεμπόριο ή την απόρριψη της τροφής από
τα νοικοκυριά. Η «απώλεια τροφίμων» (food loss) αναφέρεται στη μείωση της βρώσιμης μάζας
ή της θρεπτικής αξίας της τροφής που προοριζόταν αρχικά για ανθρώπινη κατανάλωση. Η
απώλεια τροφής πραγματοποιείται κατά τα πρώτα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, δηλαδή
μετά την συγκομιδή και την επεξεργασία. Επιπλέον, οι φυσικές καταστροφές διαδραματίζουν
ρόλο (FAO, 2013). Τέλος, η «σπατάλη τροφίμων» (food wastage) αναφέρεται σε οποιαδήποτε
τροφή χάνεται λόγω αλλοίωσης ή σκόπιμης απόρριψης ενώ είναι κατάλληλη προς κατανάλωση.
Αυτό συμβαίνει στο τελευταίο μέρος της τροφικής αλυσίδας, σε εταιρείες τροφίμων, χονδρικής
πώλησης, λιανικής πώλησης καθώς και στα νοικοκυριά (Fusions, 2014).
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Στάδια πριν την κατανάλωση

Στάδια μετά την κατανάλωση

Σπατάλη τροφίμων
Απόβλητα τροφίμων

Απώλεια Τροφίμων

Κατανάλωση
(νοικοκυριά)
Αγροτική
Παραγωγή

Φάση της
παραγωγής μετά
τη συγκομιδή και
αποθήκευση

Επεξεργασία
τροφίμων

Διανομή
τροφίμων

Λιανεμπόριο

Διάγραμμα 3: Επισκόπηση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και της κατανομής μεταξύ
της απώλειας τροφίμων και της σπατάλης, αποβλήτων τροφίμων
Πηγή: Van der Werf, 2018

Τα απόβλητα τροφίμων μπορεί να είναι βρώσιμα ή μη βρώσιμα. «Βρώσιμα απόβλητα τροφίμων
θεωρούνται τα αποτρεπτά ή και αυτά που χαρακτηρίζονται ως «πιθανώς» αποτρεπτά βάση του
WRAP επειδή ορισμένα τρόφιμα δεν θεωρούνται ομόφωνα βρώσιμα ενώ ως μη βρώσιμα
θεωρούνται τα αναπότρεπτα απόβλητα τροφίμων» (European Commission, 2010). Με βάση
τους Quested & Johnson (2009) τα απόβλητα τροφίμων κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες
ανάλογα με το πόσο αποτρεπτά είναι:
•

Αποτρεπτά: αποτελούν τα απόβλητα τροφίμων και ποτών που απορρίπτονται επειδή δεν
πληρούν κάποια κριτήρια του καταναλωτή ή επειδή περίσσεψαν ή επειδή πέρασε η
ημερομηνία λήξης τους. Η πλειοψηφία των αποτρεπτέων τροφίμων αποτελείται από
βρώσιμα υλικά, ακόμα και αν ένα μέρος τους δεν είναι βρώσιμο κατά την στιγμή της
απόρριψης λόγω φθοράς (π.χ. σήψη, αποσύνθεση).

•

«Πιθανώς» αποτρεπτά: αποτελούν τα τρόφιμα και τα ποτά που κάποιοι άνθρωποι τρώνε
και άλλοι όχι (π.χ. φλούδες μήλου), αυτά που μπορούν να καταναλωθούν όταν
παρασκευάζονται με διαφορετικό τρόπο (π.χ. φλούδες πατάτας) ή τα τρόφιμα που
ταξινομούνται λόγω κάποιων ειδικών ποιοτικών κριτηρίων και απορρίπτονται (π.χ.
καρότα με κύρτωση).
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•

Αναπότρεπτα: αποτελούν τα απόβλητα τροφίμων που προέρχονται από την
προετοιμασία τροφών και ποτών, και δεν είναι βρώσιμα, δηλαδή κατάλληλα προς
κατανάλωση. Για παράδειγμα, τέτοιου είδους απόβλητα αποτελούν τα υπολείμματα
σφαγής ζώων, τα τσόφλια του αυγού, τα φύλλα του τσαγιού κ.λ.π. (Beretta et al., 2013).

Αξίζει να αναφερθεί πως σε πολλές πρόσφατες μελέτες η κατηγορία των «πιθανών»
αποτρεπτέων τροφίμων εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των αναπόφευκτων τροφίμων,
έχοντας εν τέλει δύο κατηγορίες αντί για τρεις αποβλήτων τροφίμων με βάση το πόσο
αποτρεπτά είναι. Σύμφωνα με τους Lebersorger & Schneider (2011) τα απόβλητα τροφίμων
διακρίνονται στα αποτρεπτά απόβλητα τροφίμων και στα αναπότρεπτα απόβλητα τροφίμων. Τα
υπολείμματα παρασκευής εντάσσονται στην κατηγορία των αναπότρεπτων αποβλήτων
τροφίμων που περιλαμβάνει μέρη του φαγητού που δεν είναι βρώσιμα ή συνήθως δεν
καταναλώνονται όπως είναι τα τσόφλια του αυγού και τα εξωτερικά φύλλα του μαρουλιού. Τα
αποφάγια συνήθως εντάσσονται στην κατηγορία των αποτρεπτέων τροφικών αποβλήτων
(Lebersorger & Schneider, 2011)
Στο Διάγραμμα 4, παρουσιάζονται και σχηματικά οι κατηγορίες αποβλήτων τροφίμων που
αναφέρθηκαν παραπάνω και δίνεται από ένα παράδειγμα ενός τρόφιμου κάθε φορά ανάλογα
με την κατηγορία του τροφικού αποβλήτου (αποτρεπτέου, μερικώς αποτρεπτέου και
αναπότρεπτου) στην οποία ανήκει.

Αποτρεπτά
5.3 εκατομμύρια τόνοι

«Βρώσιμα»
απόβλητα
Απόβλητα τροφίμων
8.3 εκατομμύρια
τόνοι*

«Πιθανώς» αποτρεπτά
1.5 εκατομμύρια τόνοι

«Υπολείμματα
κουζίνας»

Αναπότρεπτα
1.5 εκατομμύρια τόνοι

Διάγραμμα 4: Κατηγορίες αποβλήτων τροφίμων και παράδειγμα αποτρεπτέου,
μερικώς αποτρεπτέου και αναπότρεπτου τροφικού αποβλήτου
Πηγή:(*) “Household Food and Drink Waste in the UK”, WRAP, 2009
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Όπως γίνεται φανερό από το Διάγραμμα 5, το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων τροφίμων
συντίθεται από τα αποτρεπτά απόβλητα τροφίμων, των οποίων η πλειονότητα προέρχεται από
τα νοικοκυριά (Abeliotis, 2015). Σύμφωνα με μία προπαρασκευαστική μελέτη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την παραγωγή αποβλήτων τροφίμων στην ΕΕ-27, τα νοικοκυριά κατέχουν την
πρώτη θέση μεταξύ των τεσσάρων τομέων που εξετάστηκαν στην παραγωγή αποβλήτων
τροφίμων της ΕΕ με ποσοστό 42%. Ένα αρκετά μεγάλο μέρος του όγκου των αποβλήτων
τροφίμων προέρχεται από τον τομέα της μεταποίησης με ποσοστό αρκετά κοντά με αυτό των
νοικοκυριών, αγγίζοντας το 39%. Ακολουθούν, οι υπηρεσίες τροφίμων - τροφοδοσίας οι οποίες
παράγουν το 14% του συνόλου και στην τελευταία θέση βρίσκεται το χονδρικό και λιανικό
εμπόριο με ποσοστό 5% (European Commission, 2010).

Διάγραμμα 5: Ποσοστιαία κατανομή των αποβλήτων τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου το
2018 ανά τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας
Πηγή: WRAP, 2020a

Σύμφωνα με την WRAP, παρακάτω παρουσιάζεται το ποσοστό των αποβλήτων τροφίμων και
ποτών και κατατάσσονται ανά ομάδα τροφίμων. Το διάγραμμα 6, δείχνει ότι η ομάδα τροφίμων
που συμμετείχε με ποσοστό 23%, συγκριτικά μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες ομάδες τροφίμων
στην δημιουργία αποβλήτων τροφίμων και ποτών ήταν τα φρέσκα λαχανικά και οι σαλάτες.
Μετά ακολουθούν τα ροφήματα μαζί με τις υπόλοιπες κατηγορίες αποβλήτων τροφίμων με
ποσοστό 18% και 17% αντίστοιχα, τα φρέσκα φρούτα με ποσοστό 13%, τα αρτοσκευάσματα
όπως και το κρέας με το ψάρι με ποσοστό 8%, τα γεύματα με ποσοστό 8%, τα γαλακτοκομικά και
τα αυγά με ποσοστό 7% και τέλος τα γεύματα τα οποία απορρίπτονται σε μικρότερο βαθμό με
ποσοστό 6%.
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Διάγραμμα 6: Αναλογία βάρους όλων των αποβλήτων τροφίμων και ποτών, χωρισμένα ανά
ομάδα τροφίμων
Πηγή: WRAP, 2013

Τα απόβλητα τροφίμων αποτελούν πλέον ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας τόσο για το περιβάλλον,
όσο και για την κοινωνία και την οικονομία. Από περιβαλλοντικής άποψης, η συνεχόμενη αύξηση
του όγκου των αποβλήτων τροφίμων έχει σαν αποτέλεσμα την ανάγκη επέκτασης των ήδη
υπαρχόντων υγειονομικών χώρων ταφής καθώς και την κατασκευή νέων. Οι εκπομπές μεθανίου
που παράγονται από τα απόβλητα τροφίμων συμβάλουν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
Από οικονομικής πλευράς, τα απόβλητα τροφίμων μεταφράζονται σε απώλεια χρημάτων, λόγω
του σημαντικού ποσοστού αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων που απορρίπτεται κάθε χρόνο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δεύτερη σκέψη. Άλλες δαπάνες περιλαμβάνουν τη συντήρηση
των χώρων υγειονομικής ταφής με την συνεχή αύξηση των ποσοτήτων των αποβλήτων
τροφίμων. Ακόμα, τα υψηλά επίπεδα αποβλήτων τροφίμων συμβάλλουν στο υψηλότερο κόστος
διαχείριση τους όπως είναι το κόστος μεταφοράς, το κόστος λειτουργίας στις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας κλπ. Τέλος, σε κοινωνικό επίπεδο η αλόγιστη παραγωγή αποβλήτων τροφίμων
εντείνει επίσης και ζητήματα όπως η αύξηση της τιμής των τροφίμων και των διεθνών ελλείψεων
τροφίμων, ιδιαίτερα σε περιόδους παγκόσμιας οικονομικής κρίσης (European Commission,
2010).
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1.2. Υφιστάμενη κατάσταση σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση

Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα που συνεχώς αποκτά όλο και
μεγαλύτερες διαστάσεις στο παγκόσμιο προσκήνιο. Η διαρκής αύξηση της παραγωγής των
αποβλήτων, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, καθιστά αναγκαία την δημιουργία κατάλληλων
υποδομών για την διαχείριση τους, τόσο για την προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο και του
περιβάλλοντος. Η μετάβαση σε ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο όπως αυτό της κυκλικής
οικονομίας αποτελεί πλέον μονόδρομο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο μεταξύ της
περιόδου 2015-2020 την μετάβαση από μία γραμμική σε μία κυκλική οικονομία με στόχο την
ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων. Ωστόσο, η διαχείριση των αστικών στερεών
αποβλήτων στην Ελλάδα υστερεί σημαντικά έναντι του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δυσκολεύοντας με αυτό τον τρόπο την εύρεση χώρων για την διάθεση των αποβλήτων της
(Συνήγορος του Πολίτη-Ανεξάρτητη Αρχή, 2020). Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η υφιστάμενη
κατάσταση της Ελλάδας συγκριτικά με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων.
Βάσει του Πίνακα 3, το 2018 η κατά κεφαλήν παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων στην
Ελλάδα ανέρχεται στα 514 kg/κάτοικο/έτος, λίγο πιο πάνω από τον αντίστοιχο μέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 489 kg/κάτοικο/έτος. Όσο αναφορά την Ελλάδα η παραγωγή αστικών
στερεών αποβλήτων σε όρους ΑΕΠ υπερτερεί σημαντικά έναντι την τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ανέρχεται στους 28,9 t/εκατ. € ΑΕΠ το 2018 ενώ η αντίστοιχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
17,2 t/εκατ. € ΑΕΠ. Επιπλέον, σε αντίθεση με την πυραμίδα ιεράρχησης των μεθόδων
διαχείρισης των αποβλήτων, το 2018 η Ελλάδα εξακολουθούσε να διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος
των αστικών αποβλήτων της σε χώρους υγειονομικής ταφής, αγγίζοντας το 78,4% έναντι του
μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου είναι 22,6%, περίπου τρεις φορές πιο υψηλά από τον
ελάχιστο στόχο του 26% που είχε τεθεί στο υφιστάμενο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
για το 2020. Βάσει των πιο πρόσφατων δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα
εξακολουθεί να διαθέτει 52 χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων για τους οποίους
συντρέχουν λόγοι επιβολής προστίμου (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 2020). Το ποσοστό των
αστικών αποβλήτων που οδηγείται προς ανακύκλωση είναι το ήμισυ συγκριτικά με αυτό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 15% έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου όπου είναι 30,1%, ενώ το
ποσοστό των αποβλήτων που οδηγείται προς κομποστοποίηση στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο
χαμηλό αγγίζοντας μόλις το 5,1% σε αντίθεση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου
είναι 17%, εντείνοντας ακόμα περισσότερο την διαφορά μεταξύ τους. Τέλος, όσον αφορά την
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καύση των αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι συντριπτική αφού η Ελλάδα το 2018 οδήγησε μόλις το 1,5% των αποβλήτων της
προς θερμική επεξεργασία έναντι του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ήταν 28,1%.

Πίνακας 3: Δεδομένα Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την διαχείριση των αστικών
στερεών αποβλήτων - Πηγή: (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 2020)

2018

Παραγωγή

Κομποστοποίηση

Ανακύκλωση

Θερμική
επεξεργασίαΑνάκτηση
ενέργειας

Διάθεση σε
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ

Λοιπά

kg/κάτοικο/έτος
*

t/εκατ. € ΑΕΠ

Ελλάδα

514

28,9

5,1%

15%

1,5%

78,4%

0%

ΕΕ-28

489

17,2

17%

30,1%

28,1%

22,6%

2,2%

*Για την κατά κεφαλήν παραγωγή βάσει Eurostat έχει ληφθεί υπόψη ο μόνιμος πληθυσμός και
όχι ο ισοδύναμος

Στο Διάγραμμα 7 φαίνεται η παραγωγή των αστικών στερεών αποβλήτων για τα έτη 2005 και
2020. Τα ποσοστά των αστικών αποβλήτων παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις μεταξύ των
διαφόρων χωρών και στα δύο έτη. Για παράδειγμα, το 2005 η παραγωγή αστικών αποβλήτων
κυμαινόταν από 736 kg ανά κάτοικο στην Δανία έως 289 kg ανά κάτοικο στην Τσεχία ενώ το 2020
η διαφορά αυτή εντάθηκε ακόμη περισσότερο με την Δανία να παράγει 845 kg ανά κάτοικο
αστικά απόβλητα και την Ρουμανία 287 kg ανά κάτοικο. Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται στα
διαφορετικά πρότυπα κατανάλωσης και στην οικονομική ευρωστία της κάθε χώρας, καθώς και
στον τρόπο συλλογής και διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων της. Η παραγωγή
αστικών αποβλήτων συνδέεται άμεσα με την αστικοποίηση και είναι ανάλογη με την οικονομική
ισχύ της εκάστοτε χώρας. Καθώς οι χώρες αστικοποιούνται, αυξάνεται ο οικονομικός τους
πλούτος, βελτιώνεται το βιοτικό τους επίπεδο, αυξάνεται η κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών
επομένως αυξάνεται και η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων τους (Hoornweg & Perinaz,
2012). Στο Διάγραμμα 7 οι χώρες κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά για την παραγωγή των
αστικών στερεών αποβλήτων το έτος 2018 (Eurostat, 2020b).
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Διάγραμμα 7: Παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων για τα έτη 2005 και 2020 (kg/ άτομο)
Πηγή: Eurostat, 2020b: Municipal Waste Statistics

Κεφάλαιο 2: Θεσμικό πλαίσιο

2.1. Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα απόβλητα

Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα των αποβλήτων τροφίμων αποτελεί ένα παγκόσμιο ζήτημα
με κοινωνικές, οικονομικές αλλά και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
παρουσιάζει ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για το πρόβλημα των αποβλήτων τροφίμων
αναγνωρίζοντας τις αρνητικές συνέπειες που προκαλούν στο περιβάλλον. Η μείωση των
αποβλήτων τροφίμων μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μέτρο για την αντιμετώπιση αυτού του
ζητήματος. Μέσα σε αυτό το κεφάλαιο, θα γίνει μία σύντομη παρουσίαση των υφιστάμενων
μέτρων που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την μείωση των αποβλήτων τροφίμων, άμεσα ή
έμμεσα, καθ’ όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (Garske et al., 2020). Έτσι, η Ευρωπαϊκή
Ένωση μέσω της περιβαλλοντικής της πολιτικής στοχεύει στην βελτίωση του επιπέδου ζωής των
πολιτών και στην προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα, ο στόχος της περιβαλλοντικής
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πολιτικής αποτελεί η μετάβαση προς μία οικονομία χαμηλή σε εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα, με αποδοτικότερη χρήση των πόρων για την προστασία της βιοποικιλότητας και της
ανθρώπινης υγείας (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2019).

2.1.1. Οδηγία 1999/31/EΚ για βιοαποικοδομήσιμα στους χώρους υγειονομικής ταφής

Η Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου που θεσπίστηκε στις 26 Απριλίου του 1999, γνωστή και
ως η Οδηγία για την υγειονομική ταφή, έχει ως κύριο στόχο την πρόληψη ή την μείωση των
αρνητικών επιπτώσεων του χώρου υγειονομικής ταφής των αποβλήτων στο περιβάλλον μέσω
της θέσπισης αυστηρών τεχνικών απαιτήσεων. Οι χώροι υγειονομικής ταφής ταξινομούνται σε
τρεις κατηγορίες, στους χώρους ταφής επικίνδυνων αποβλήτων, στους χώρους ταφής μη
επικίνδυνων αποβλήτων και στους χώρους ταφής αδρανών αποβλήτων. Επιπλέον, η οδηγία
θέτει κάποιους στόχους μείωσης των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους
υγειονομικής ταφής βάση της συνολικής ποσότητας που είχε παραχθεί το 1995. Πιο
συγκεκριμένα, υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να ελαχιστοποιήσουν την ποσότητα των
βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που διατίθενται στους χώρους υγειονομικής ταφής κατά 75%
έως το 2006, 50% έως το 2009 και 35% έως το 2016. Για τις χώρες που διέθεταν περισσότερο
από το 80% των συλλεχθέντων αστικών στερεών αποβλήτων τους σε χώρους υγειονομικής
ταφής κατά το έτος 1995, δόθηκε επιπλέον χρόνος παράτασης τεσσάρων χρόνων (Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1999). Ωστόσο, η οδηγία για την υγειονομική ταφή δεν
αναγκάζει τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά με τις
μεθόδους για τη διάθεση των βιοαποδομήσιμων που δεν καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής
ταφής. Για αυτό τον λόγο, τα περισσότερα κράτη-μέλη οδηγούνται συχνά προς την επιλογή της
μεθόδου της αποτέφρωσης (European Commission, 2010).

2.1.2. Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Η νέα Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης
Νοεμβρίου «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» ενοποιεί και
εκσυγχρονίζει την Οδηγία 2006/12/ΕΚ με στόχο την απλοποίηση της. Πιο συγκεκριμένα, η νέα
Οδηγία στοχεύει στην καλύτερη ερμηνεία εννοιών όπως «απόβλητο», «βιολογικό απόβλητο»
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«διάθεση», «αξιοποίηση», στην ενίσχυση και στην προώθηση της πρόληψης της παραγωγής των
αποβλήτων, την εισαγωγή της έννοιας «της ανάλυσης κύκλου ζωής» στη λήψη αποφάσεων για
την διαχείρισή τους και την προώθηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας. Πρωταρχικός
σκοπός της αποτελεί η θέσπιση μέτρων για την προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και της
ανθρώπινης υγείας, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της
διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και ο περιορισμός της χρήσης των φυσικών πόρων. Ένα από
τα βασικότερα σημεία της Οδηγίας είναι η ιεράρχηση των αποβλήτων σε πέντε κατηγορίες βάση
της προτιμότερης επιλογής όσον αφορά την διαχείριση των αποβλήτων. Ειδικότερα, η πρόληψη
αποτελεί την προτιμότερη επιλογή από τις πέντε συνολικά, στην συνέχεια ακολουθεί η
επαναχρησιμοποίηση, έπειτα η ανακύκλωση, η ανάκτηση πόρων και ενέργειας και ως ύστατη
λύση και σίγουρα όχι προτιμητέα αποτελεί η διάθεση αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής
ταφής. Ακόμα, η Οδηγία επιβεβαιώνει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» σύμφωνα με την οποία
ο αρχικός παραγωγός αποβλήτων πρέπει να επιβαρύνεται με το κόστος της διαχείρισης των
αποβλήτων σε περίπτωση πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας. Επίσης, οι αρμόδιες εθνικές
αρχές πρέπει να καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και προγράμματα για την πρόληψη
της δημιουργίας τους. Τέλος, η Οδηγία προβλέπει τους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης
που έπρεπε να επιτευχθούν έως το 2020 για τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων στο
70% και για τα οικιακά απόβλητα στο 50% (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2008).

2.1.3. Ψήφισμα Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την αποφυγή της
κατασπατάλησης τροφίμων: στρατηγικές για αποδοτικότερη αλυσίδα στην Ε.Ε. (2011/2175 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα στις 19 Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το πως θα
αποφευχθεί η σπατάλη των τροφίμων με σκοπό την βελτίωση των διαφόρων σταδίων κατά
μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα, κάθε χρόνο στην Ευρώπη χάνεται περίπου
έως και το 50% των τροφίμων που είναι κατάλληλα προς κατανάλωση. Η δημιουργία μιας
Ευρώπης, όπου θα γίνεται μία αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων είναι ιδιαίτερα σημαντική
και για αυτό τον λόγο η Επιτροπή προτείνει την μείωση των βρώσιμων αποβλήτων τροφίμων
που διατίθενται στο 50% μέχρι το τέλος του 2020 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
2013).
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2.1.4. Κανονισμός 1169/2011 παροχή πληροφοριών για τρόφιμα στους καταναλωτές

Ο Κανονισμός 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίστηκε στις
25 Οκτωβρίου 2011 έπειτα από τροποποίηση των κανονισμών 1924/2006 και 1925/2006 με
κύριο στόχο την προστασία των καταναλωτών μέσω της παροχής των κατάλληλων πληροφοριών
για τα τρόφιμα που αγοράζουν και εν τέλει καταναλώνουν. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός
θεσπίζει τις γενικές αρχές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα
τρόφιμα και συγκεκριμένα την επισήμανση των τροφίμων και καθόρισε τα μέσα για την
κατοχύρωση του δικαιώματος πληροφόρησης των καταναλωτών. Με βάση το άρθρο 3, η
πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τα τρόφιμα που σκοπεύουν να αγοράσουν είναι
ζωτικής σημασίας για την παροχή ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και των
συμφερόντων τους, καθώς έτσι παραμένουν ενημερωμένοι και κάνουν ασφαλή χρήση των
τροφίμων. Σύμφωνα με το άρθρο 9 οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων είναι υποχρεωμένοι
να καθορίζουν, με βάση τη σύνθεση του προϊόντος την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας
και την τελική ημερομηνία ανάλωσης με την ένδειξη «ανάλωση έως». Τα προϊόντα που έχουν
περάσει από την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας δεν είναι εμπορεύσιμα και συνεπώς
δεν μπορούν να καταναλωθούν πέρα της αναδεικνυόμενης ημερομηνίας σε αντίθεση με τα
προϊόντα των οποίων έχει περάσει η τελική ημερομηνία ανάλωσης και επομένως είναι βρώσιμα
υπό συνθήκες κατάλληλης αποθήκευσης. Επομένως, ο κανονισμός 1169/2011 εφαρμόζεται από
τις 13 Δεκεμβρίου του 2014 και έχει ως στόχο την σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών μέσω
της ενσωμάτωσης βασικών στοιχείων της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011).

2.1.5. Οι 17 στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών

Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2015 υιοθετείται στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωμένων Εθνών το Ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που αναφέρεται στην Ατζέντα 2030 για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που τέθηκε σε ισχύ στις 1
Ιανουαρίου του 2016. Η Ατζέντα 2030 αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες συμφωνίες που έχει
επιτύχει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καθώς είναι ένα σχέδιο δράσης που επικεντρώνεται
στους ανθρώπους, στον πλανήτη, στην ευημερία, στην ειρήνη και στην συνεργασία. Επιπλέον, η
Ατζέντα 2030 προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης
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δηλαδή την κοινωνική, την περιβαλλοντική και την οικονομική διάσταση, σε όλες τις τομεακές
πολιτικές, ενώ παράλληλα προωθεί τη διασύνδεση και τη συνοχή των παραπάνω με τους
στόχους της βιώσιμης Ανάπτυξης των πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων. Οι στόχοι της
βιώσιμης ανάπτυξης είναι παγκοσμίου χαρακτήρα με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030.
Για την υλοποίησή τους έχουν αναλάβει δεσμεύσεις τόσο οι αναπτυσσόμενες όσο και οι
αναπτυγμένες χώρες, δεδομένου των διαφορετικών εθνικών πραγματικοτήτων, των επιπέδων
ανάπτυξης και των εθνικών πολιτικών και προτεραιοτήτων (Ελληνική Δημοκρατία, 2019). Με
αυτό τον τρόπο, η Ατζέντα 2030 καλείται να απαντήσει στα σημαντικότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης. Ένα από αυτά, αποτελεί και το πρόβλημα των αποβλήτων
τροφίμων. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μέσα από τον στόχο 12 που αφορά την υπεύθυνη
κατανάλωση και παραγωγή επιδιώκει την ενίσχυση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων μέσω
της προώθησης των πόρων και της ενέργειας, των βιώσιμων υποδομών, την παροχή πρόσβασης
σε βασικές υπηρεσίες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Ο υποστόχος 12.3, αναφέρεται με
περισσότερη ακρίβεια στο ζήτημα των αποβλήτων τροφίμων. Συγκεκριμένα υπογραμμίζει πως
μέχρι το 2030 πρέπει να οδηγηθούμε σε μείωση των κατά κεφαλήν παραγόμενων αποβλήτων
τροφίμων κατά το ήμισυ παγκοσμίως, σε επίπεδο λιανικής πώλησης και κατανάλωσης καθώς και
σε μείωση των απωλειών τροφίμων καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας παραγωγής, εφοδιασμού
και κατανάλωσης τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ύστερα από την συγκομιδή
(United Nations General Assembly, 2015).

2.1.6. Οδηγία 2018/851 για τα απόβλητα

Στις 14 Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
αναθεωρημένη οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας
2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα. Σύμφωνα με το άρθρο 1 σκοπός της αναθεωρημένης Οδηγίας
είναι η προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσα από την θέσπιση μέτρων για την προστασία της
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, με την πρόληψη ή την μείωση των παραγόμενων
αποβλήτων από την παραγωγή μέχρι και τη διαχείριση των αποβλήτων. Με αυτό τον τρόπο, οι
οικονομίες των κρατών-μελών εκτός από ανταγωνιστικές θα καταφέρουν να γίνουν και
περισσότερο περιβαλλοντικά βιώσιμες. Η Οδηγία 2018/851 τοποθετεί το πλαίσιο για τη
διαχείριση των αποβλήτων στα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της «διευρυμένης ευθύνης
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των παραγωγών». Έτσι, τα μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων παρουσιάζονται
ως η βέλτιστη λύση κι έπειτα ακολουθούν η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, η
ανακύκλωση, η ανάκτηση και τέλος η διάθεση. Επιπλέον, στο άρθρο 3 της Οδηγίας 2018/851
δίνεται ο ορισμός των αποβλήτων τροφίμων όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στο κεφάλαιο 1,
ενώ ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει νομοθεσία σχετικά με τη μέτρηση των
αποβλήτων τροφίμων. Βάσει της παραγράφου β του άρθρου 11 τίθενται ορισμένα αναγκαία
μέτρα για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Οδηγίας. Αναλυτικότερα, η προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε
ποσοστό 55 % κατά βάρος έως το 2025, σε 60% έως το 2030 και σε 65% έως το 2035. Η αύξηση
του ποσοστού ανακύκλωσης κατά 5% μέχρι 10% εντός του χρονικού διαστήματος των πέντε ετών
δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εστιάσει σημαντικά την προσοχή της στην προώθηση της
ανακύκλωσης τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες. Για αυτό τον λόγο, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 10, η χωριστή συλλογή των αποβλήτων καθώς και η μη ανάμειξή τους
με άλλα απόβλητα ή υλικά διαφορετικών ιδιοτήτων κρίνεται αναγκαία προκειμένου να
διευκολυνθεί ή να βελτιωθεί η διαδικασία της προετοιμασίας όπως και των άλλων εργασιών.
Παράλληλα, η Οδηγία 2018/851/ΕΚ αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη έως το Δεκέμβριο του 2023, θα
πρέπει να έχουν συνετιστεί ως προς τον κανονισμό που αφορά τα βιολογικά απόβλητα, τα οποία
είτε θα συλλέγονται χωριστά είτε θα ανακυκλώνονται στην πηγή, με την μέθοδο της
κομποστοποίησης. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνουν
την ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένων της κομποστοποίησης και της αναερόβιας χώνευσης
των βιολογικών αποβλήτων, αλλά και τη χρήση υλικών που παράγονται από αυτά. Επιπλέον, η
Οδηγία 2018/851/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προετοιμασία
προγραμμάτων πρόληψης των αποβλήτων τροφίμων, την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή
της ιεραρχίας των αποβλήτων καθώς και την ενθάρρυνση της δωρεάς και της αναδιανομής
τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη διατροφή έναντι της
χρήσης ως ζωοτροφών και στην εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα που δεν προορίζονται για
διατροφή (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018).

2.1.7. Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία

Η μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία αποτελεί ύψιστης σημασίας για την μείωση του αρνητικού
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εξορυκτικής δραστηριότητας και της χρήσης των πόρων με
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σκοπό την αποκατάσταση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη. Εκτιμάται πως το
20% της συνολικής ποσότητας παραγόμενων τροφίμων χάνονται ή σπαταλώνται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το γεγονός πως η αξιακή αλυσίδα τροφίμων ασκεί μεγάλες πιέσεις
στους πόρους και το περιβάλλον (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020). Συνεπώς, η Επιτροπή καλείται να
καταθέσει νομοθετική πρόταση για την υλοποίηση του στόχου της μείωσης κατά το ήμισυ της
σπατάλης τροφίμων έως το 2030, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από
το αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία θα αφορά όλη την αξιακή αλυσίδα τροφίμων (Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, 2021). Επιπλέον, η Επιτροπή θα εξετάσει ειδικά μέτρα για την αύξηση της
βιωσιμότητας όσον αφορά τη διανομή και την κατανάλωση τροφίμων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2020).

2.1.8. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»

Η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» αποτελεί το βασικό σημείο εστίασης της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία παρέχει ένα σχέδιο δράσης με το οποίο η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2050.
Με λίγα λόγια, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία χαρτογραφεί μία καινούρια, βιώσιμη
στρατηγική ανάπτυξης χωρίς να αποκλείει κανέναν από αυτήν με σκοπό την οικονομική
ενδυνάμωση, την βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων
καθώς και την επίδειξη στοργής προς την φύση. Η συγκεκριμένη στρατηγική βρίσκεται και στον
πυρήνα του θεματολογίου της Επιτροπής για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών όπως προαναφέρθηκε. Η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο»
συμβάλλει στην μετατροπή του σημερινού συστήματος τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς
ένα πιο βιώσιμο και φιλικά περιβαλλοντικό πρότυπο. Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική
υπογραμμίζει την σημασία της επισιτιστικής ασφάλειας και της ασφάλειας των τροφίμων μέσα
από μία σειρά στόχων. Καταρχήν, στοχεύει στην εξασφάλιση επαρκών, οικονομικών και
θρεπτικών τροφίμων εντός των ορίων του πλανήτη καθώς και στην εξασφάλιση μίας βιώσιμης
παραγωγής τροφίμων. Επιπλέον, η προώθηση μίας πιο βιώσιμης κατανάλωσης τροφίμων είναι
αναγκαία όπως και η μείωση της απώλειας και της σπατάλης των τροφίμων, τα οποία λόγω της
τεχνολογικής ανάπτυξης έχουν αυξηθεί (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2020). Η αντιμετώπιση της
απώλειας και της σπατάλης τροφίμων αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη της βιωσιμότητας.
Μέσω της μείωσης της σπατάλης τροφίμων θα επέλθουν αρκετά οφέλη τόσο ως προς τον
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άνθρωπο όσο και ως προς το περιβάλλον. Για παράδειγμα, θα επιτευχθεί μία σημαντική
εξοικονόμηση πόρων ως προς τους καταναλωτές και ως προς τους υπεύθυνους επιχειρήσεων
τροφίμων, θα είναι δυνατή η παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας ζωοτροφής, θα επέλθει
μεγαλύτερη ασφάλεια στον τομέα των τροφίμων, θα ενισχυθεί η βιοποικιλότητα και η
βιοοικονομία και θα βελτιωθεί η διαχείριση των αποβλήτων και των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Όπως προαναφέρθηκε και στο νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία η
Επιτροπή δεσμεύτηκε να μειώσει κατά το ήμισυ την κατά κεφαλήν σπατάλη τροφίμων σε
επίπεδο λιανικής πώλησης και σε επίπεδο καταναλωτών έως το 2030. Επιπλέον, η Επιτροπή
προσπαθεί να προωθήσει μια νέα ενιαία μεθοδολογία για τη μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων
μέσω της δημιουργίας μιας πλατφόρμας για την καταγραφή των ποσοτήτων τροφίμων που
απορρίπτονται με τη συμμετοχή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται
στην κακή χρήση και κατανόηση της ημερομηνίας λήξης των τροφίμων, η οποία οδηγεί τους
καταναλωτές σε σύγχυση και τελικά σε περιττή δημιουργία αποβλήτων τροφίμων. Η σήμανση
της ημερομηνίας γίνεται με δύο τρόπους, με την χρήση της επισήμανσης «ανάλωση έως» και
την χρήση της επισήμανσης «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από». Σκοπός της Επιτροπής θα
αποτελέσει η απλούστευση της σήμανσης των ημερομηνιών στα τρόφιμα για την ευκολότερη
ανάγνωσή τους και την προστασία των καταναλωτών από την οποιαδήποτε παραπλάνηση ή
σύγχυση τους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020).

2.2. Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για τα απόβλητα

Το Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα περιλαμβάνει ορισμένα από τα βασικά
νομοθετήματα που σχετίζονται με την διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά
το 1964 πραγματοποιήθηκε η πρώτη προσπάθεια από την Ελληνική Κυβέρνηση στην διαχείριση
των αποβλήτων. Έτσι η ΚΥΑΕ1Β/301/1964 «περί συλλογής, αποκομιδής και διάθεσης
αποβλήτων» (ΦΕΚ 63/Β/14-2-1964) αποτελεί την πρώτη νομοθετική ρύθμιση στην Ελλάδα που
σχετίζεται με την διαχείριση των αποβλήτων. Αναλυτικότερα, η διάταξη αυτή θέτει τις αρχές
συλλογής και τελικής διάθεσης των αποβλήτων και ορίζει ποιοι είναι αρμόδιοι για αυτό. Στο
συγκεκριμένο κεφάλαιο, θα εστιάσουμε σε δύο ελληνικές νομοθεσίες που αποτέλεσαν
σημαντικούς «σταθμούς» αναφορικά με την διαχείριση των αποβλήτων. Αυτές είναι η Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 29407/3508/2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των
αποβλήτων» καθώς και ο νόμος 4042 «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με
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την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» (Κούγκολος και Εμμανουήλ, 2020).

2.2.1. Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 29407/3508/2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική
ταφή των αποβλήτων»

Στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του μείζονος θέματος των
αποβλήτων, η κοινοτική οδηγία 1999/31/ΕΚ «περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων» (ΦΕΚ
24/Α/13.2.2012)

έρχεται

και

ενσωματώνεται

με

την

Κοινή

Υπουργική

Απόφαση

29407/3508/2002 με την ονομασία «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων»,
με σκοπό την θέσπιση αυστηρών κριτηρίων για τα απόβλητα που οδηγούνται προς στους
χώρους υγειονομικής ταφής για την πρόληψη ή μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων τους. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 θέτονται μία σειρά από στόχους για την
μείωση των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής. Αρχικά,
έως τις 16 Ιουλίου του 2010, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για
χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 75% της συνολικής κατά βάρος ποσότητάς
τους που είχαν παραχθεί το 1995. Αντίστοιχα έως τις 16 Ιουλίου του 2013, τα βιοαποδομήσιμα
αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο
50% της συνολικής κατά βάρος ποσότητάς τους που είχαν παραχθεί το 1995. Τέλος, έως τις 16
Ιουλίου του 2020, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους
υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 35% της συνολικής κατά βάρος ποσότητάς τους
που είχαν παραχθεί το 1995 (Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2002).

2.2.2. Νόμος 4042 «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»

Η Ελλάδα κατάρτισε και υιοθέτησε το 2012 το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) με
το νόμο 4042, όπου η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα ενσωματώθηκε στο
εθνικό δίκαιο με σκοπό την θέσπιση στόχων σχετικά με την διαχείριση των βιοαποβλήτων όπως
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αναφέρεται στο άρθρο 41 και την θέσπιση των κατάλληλων μέτρων και ελάχιστων απαιτήσεων
σύμφωνα με το άρθρο 45 προκειμένου να ενθαρρυνθεί:
i

Η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων με στόχο την κομποστοποίηση ή και τη ζύμωσή τους.

ii

Η επεξεργασία των βιοαποβλήτων με τρόπο που να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο
περιβαλλοντικής προστασίας.

iii Η χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών υλικών, τα οποία παράγονται από βιολογικά
απόβλητα.
Βάσει του άρθρου 41, μέχρι το 2015 το ποσοστό χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων
πρέπει να ανέλθει, κατ’ ελάχιστον, στο 5% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων
και έως το 2020, κατ’ ελάχιστον, στο 10% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων
(Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2012). Έτσι, η Ελλάδα οφείλει να
ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία τις οδηγίες που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
να συμμορφώνεται στους κανόνες της. Οι βασικές αρχές και οι στόχοι για τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων, καθορίζονται από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων το οποίο
αναθεωρείται κάθε πενταετία ή νωρίτερα, εάν είναι απαραίτητο. Ακόμα, σύμφωνα με την αρχή
«ο ρυπαίνων πληρώνει» η οποία αναφέρεται στο άρθρο 15, το κόστος διαχείρισης των
αποβλήτων βαραίνει τον αρχικό παραγωγό των αποβλήτων και τον τρέχοντα ή τους
προηγούμενους κατόχους αποβλήτων. Στην Ελλάδα, η εφαρμογή βιώσιμων συστημάτων
διαχείρισης των αποβλήτων υστερεί σημαντικά έναντι του Ευρωπαϊκού μέσου όρου σε σχέση
με την εκπλήρωση των στόχων που αυτή έχει θέσει (Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής
Δημοκρατίας, 2012).

2.2.3. Νόμος 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί
αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ»

Τον Ιούνιο του 2021 ψηφίστηκε ο νόμος 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23.7.2021), όπου ενσωμάτωσε
στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2018/851 κα την Οδηγία 2018/852, με αποτέλεσμα να
τροποποιηθούν οι διατάξεις για την λειτουργία του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου που
ίσχυαν με τον ν. 4496/2017. Το άρθρο 20 αναφέρεται στην πρόληψη και την διαχείριση των
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αποβλήτων τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, η ιεράρχηση που προτείνεται για την βέλτιστη
διαχείρισή τους είναι η εξής:
1. Αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, για παράδειγμα μέσω της μείωσής τους
2. Χρήση των βρώσιμων τροφίμων μέσω των δωρεών και της αναδιανομής
3. Χρήση ως ζωοτροφή ή εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα
4. Χρήση για λίπασμα ή για παραγωγή ενέργειας μέσω βιοαερίου
5. Αποτέφρωση με ενεργειακή ανάκτηση
6. Διάθεση, όπως με αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή
Το πρόγραμμα μέτρων πρόληψης αποτελεί τμήμα του Εθνικού Προγράμματος Δημιουργίας
Αποβλήτων με σκοπό την πρόληψη της δημιουργίας τους. Για αυτό τον σκοπό λήφθηκαν
κάποια μέτρα. Αρχικά, μέχρι το 2030 πρέπει να επιτευχθεί μείωση των απωλειών τροφίμων
κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού. Επιπλέον, τα παραγόμενα απόβλητα
τροφίμων το έτος 2022 των κατά κεφαλήν αποβλήτων τροφίμων σε επίπεδο λιανικής
πώλησης και καταναλωτή πρέπει να έχει μειωθεί κατά τριάντα τοις εκατό. Σημαντικό μέτρο
αποτελεί η ενθάρρυνση της δωρεάς και της αναδιανομής τροφίμων, δίνοντας
προτεραιότητα στην ανθρώπινη διατροφή έναντι της χρήσης τους ως ζωοτροφών και στην
εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα που δεν προορίζονται για διατροφή. Τέλος, η ενημέρωση
και εκπαίδευση του κοινού σχετικά με θέματα πρόληψης δημιουργίας των αποβλήτων
τροφίμων κρίνεται απαραίτητη παρέχοντας με αυτό τον τρόπο εκπαιδευτικό υλικό για τους
μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την πρόληψη
της σπατάλης τροφίμων (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2021).

Κεφάλαιο 3: Παραγωγή αποβλήτων τροφίμων: Κύκλος ζωής, αίτια και επιπτώσεις

3.1. Απόβλητα τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων

Το πρόβλημα των αποβλήτων τροφίμων αποτελεί ένα ευρέως αναγνωρισμένο παγκόσμιο
πρόβλημα το οποίο έχει «ανθίσει» τα τελευταία χρόνια (Read et al., 2020). Αν και δεν υπάρχει
κοινή μεθοδολογία μεταξύ των διαφόρων κρατών για την μέτρησή τους, έχει υπολογιστεί πως
περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που είναι κατάλληλα προς κατανάλωση χάνεται ή σπαταλάτε
καθ’ όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (Food and Agriculture Organization of the United
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Nations, 2011). Το πρόβλημα αυτό φαίνεται να επηρεάζει κάθε κρίκο της αλυσίδας εφοδιασμού
τροφίμων, από το στάδιο της παραγωγής έως το τελικό στάδιο της κατανάλωσης (Read et al.,
2020). «Ως αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων νοείται η συνδεδεμένη σειρά δραστηριοτήτων που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, επεξεργασία, διανομή και κατανάλωση τροφίμων»
(FUSIONS, 2016). Πιο αναλυτικά, διακρίνονται πέντε τομείς που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής
των προϊόντων τροφίμων:
i

Γεωργικός τομέας: Είναι ο τομέας που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή,
όπου σχετίζεται με τις γεωργικές δραστηριότητες όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία και η
συγκομιδή των φρούτων και των λαχανικών. Τα παράγωγα προϊόντα αυτού του τομέα
είτε αποστέλλονται κατευθείαν στην αγορά είτε μπορεί να χρησιμεύσουν ως πρώτη ύλη
για την παραγωγή άλλων προϊόντων όπως ο τοματοπολτός.

ii

Μεταποιητικός τομέας: Είναι ο τομέας παραγωγής όπου γίνεται η επεξεργασία και η
παρασκευή των προϊόντων διατροφής που είναι κατάλληλα προς διανομή.

iii Χονδρικό/ Λιανικό Εμπόριο: Είναι ο τομέας ο οποίος εμπεριέχει την διανομή και την
πώληση τροφίμων.
iv Τομέας των υπηρεσιών τροφίμων: Είναι ο τομέας παραγωγής συμμετέχει στην
παρασκευή έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων.
v

Νοικοκυριά: Είναι ο τομέας που περιλαμβάνει τα απόβλητα τροφίμων που προέρχονται
από το νοικοκυριό και πιο συγκεκριμένα από τους καταναλωτές. (European Commission,
2010).

Μόνο η ανάλυση των επιπτώσεων κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού μπορεί να μας
προσδιορίσει τον αντίκτυπο της προσπάθειας που καταβάλουμε σαν σύνολο για την
ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων των αποβλήτων τροφίμων (Muth et al., 2019). Επομένως, οι
διαφορετικές αιτίες παραγωγής αποβλήτων τροφίμων συνεπάγονται και διαφορετικές τιμές
μεταξύ του όγκου των αποβλήτων που παράγονται σε κάθε στάδιο. Αξίζει να σημειωθεί πως όσο
πιο κατάντη της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων εμφανίζεται η παραγωγή των αποβλήτων
τροφίμων, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το οικολογικό μας αποτύπωμα αλλά και το περιβαλλοντικό
τους κόστος, λόγω της προσθήκης των αρχικών επιπτώσεων της παραγωγής από τα
προηγούμενα στάδια. Αυτό σημαίνει πως γίνεται κατάχρηση της ενέργειας και των φυσικών
πόρων για την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος το οποίο εν τέλει θα απορριφθεί (Read et al.,
2020). Το πρόβλημα των αποβλήτων τροφίμων εκτός της δημιουργίας υψηλών επιπέδων
επισιτιστικής ανασφάλειας παγκοσμίως, συμβάλλει αρνητικά στην κατανάλωση σπάνιων πόρων
όπως γης, νερού και ενέργειας όπου δαπανήθηκαν για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή
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των τροφίμων (Bräutigam, 2014). Μια πρόσφατη σχετικά έκθεση της Διακυβερνητικής Ομάδας
για την Κλιματική Αλλαγή ανέφερε ότι κατά την περίοδο 2010 με 2016 τα απόβλητα τροφίμων
συνέβαλαν κατά 8% έως 10% των συνολικών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
(IPCC, 2019).

Τομέας των
υπηρεσιών τροφίμων

Γεωργικός τομέας

Μεταποιητικός τομέας

Ιδρύματα

Χονδρικό/ Λιανικό
Εμπόριο

Νοικοκυριά

Όσο περισσότερα στάδια έχουν διανυθεί πριν την απόρριψη του φαγητού τόσο
μεγαλύτερο είναι το οικολογικό μας αποτύπωμα και το περιβαλλοντικό του κόστος

Διάγραμμα 8: Δημιουργία αποβλήτων τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας
εφοδιασμού τροφίμων
Πηγή: Read et al., 2020

Για αυτό τον λόγο, μέσα στους 17 στόχους της αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού των
Ηνωμένων Εθνών εμπεριέχεται και ο υπόστοχος 12.3 όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, που
σκοπό έχει την μείωση κατά 50% των κατά κεφαλήν παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων
παγκοσμίως, σε επίπεδο λιανικού εμπορίου και καταναλωτών, καθώς και την μείωση των
απωλειών τροφίμων καθ’ όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των
απωλειών έπειτα από τη συγκομιδή έως το 2030 (United Nations General Assembly, 2015). Αξίζει
να σημειωθεί πως τα νοικοκυριά αναγνωρίζονται ως οι βασικοί υπαίτιοι για την παραγωγή του
μεγαλύτερου μέρους των αποβλήτων τροφίμων. Σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των αποβλήτων
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τροφίμων που προκύπτουν από τον τομέα των νοικοκυριών είναι βρώσιμα, δηλαδή αποτρεπτά,
με τον τομέα της παραγωγής και της επεξεργασίας να ευθύνονται εξίσου αλλά σε μικρότερο
ποσοστό επί του συνόλου. Ο τρόπος καταγραφής των ποσοτήτων των αποβλήτων τροφίμων
γίνεται μέσω της χρήσης διαφόρων μεθοδολογιών. Χαρακτηριστικά, βάση σαράντα πέντε
άρθρων που μελέτησαν την ποσοτικοποίηση των ποσοτήτων και ανέλυσαν τη σύνθεση των
οικιακών αποβλήτων τροφίμων προσδιορίστηκαν τέσσερις διαφορετικές μεθοδολογίες
μέτρησής τους. Η πρώτη μεθοδολογία αναφέρεται στη χρήση ημερολογίων κουζίνας για την
καταγραφή της ποσότητας σύνθεσης των αποβλήτων τροφίμων, η δεύτερη μεθοδολογία
επιτυγχάνεται μέσω των ελέγχων των αποβλήτων για την άμεση μέτρηση του υγρού βάρους
τους, η τρίτη μέσω των ερευνών και των ερωτηματολογίων που χρησιμεύουν ως εργαλείο για
την καταγραφή των αναφερόμενων ποσοτήτων και της σύνθεσης των αποβλήτων τροφίμων που
δημιουργούνται στο νοικοκυριό του ερωτώμενου και η τέταρτη μεθοδολογία στηρίζεται σε
εκτιμήσεις που βασίζονται σε δευτερεύοντα, συγκεντρωτικά δεδομένα μέσω της χρήσης
έμμεσων μεθόδων για τον υπολογισμό των ποσοτήτων των αποβλήτων τροφίμων (Withanage,
Dias & Habib, 2021). Επομένως, η μείωση των αποβλήτων τροφίμων που εκτυλίσσεται από το
στάδιο της πρωτογενής παραγωγής μέχρι το στάδιο της οικιακής κατανάλωσης αποτελεί βασικό
στοιχείο για την ύπαρξη πιο βιώσιμων και αποτελεσματικών συστημάτων τροφίμων.

3.2. Αίτια παραγωγής αποβλήτων τροφίμων

Οι αιτίες παραγωγής των αποβλήτων τροφίμων ποικίλουν καθώς είναι αποτέλεσμα ενός αρκετά
σύνθετου συνόλου συμπεριφορών, κάθε μία από τις οποίες αυξάνει σε ένα βαθμό την
παραγωγή αποβλήτων τροφίμων. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο εμείς θα εξετάσουμε ορισμένες
από τις συμπεριφορές των καταναλωτών και των παραγωγών οι οποίες εντείνουν την παραγωγή
των αποβλήτων τροφίμων (Van Geffen et al., 2019). Χαρακτηριστικά θα αναλύσουμε τις αιτίες
παραγωγής αποβλήτων τροφίμων από παράγοντες όπως είναι η σύγχυση της ερμηνείας των
ετικετών ημερομηνίας λήξης των τροφίμων, η κακή αποθήκευσή τους, η χρήση μη λειτουργικών
συσκευασιών τροφίμων, η κατανάλωση μεγαλύτερων μερίδων σχετικά των αναγκών μας αλλά
και από άλλους παράγοντες όπως είναι η μη επαρκής γνώση πληροφοριών σχετικά με το ζήτημα
των αποβλήτων τροφίμων, η απουσία ενός σωστού προγραμματισμού, οι διαφορετικές
προτιμήσεις των καταναλωτών όσο αφορά την «καλαισθητική» των τροφίμων και τα κοινωνικόοικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού.
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3.2.1. Παραγωγοί Τροφίμων

3.2.1.1. Ετικέτες ημερομηνίας λήξης τροφίμων

Το ζήτημα της διαχείρισης των τροφίμων σχετίζεται τόσο με τις διατροφικές επιλογές και
συνήθειες των καταναλωτών όσο και με την διαδικασία της προετοιμασίας και κατανάλωσης των
τροφίμων από πλευράς τους. Ένα συχνό λάθος που κάνουν οι καταναλωτές κατά την αγορά ενός
τρόφιμου είναι η αγνόηση της αναγραφόμενης ημερομηνίας λήξης του συγκεκριμένου
προϊόντος καθώς και η σύγχυση μεταξύ των δύο διαφορετικών σημάνσεων της ημερομηνίας
λήξης: «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» και «ανάλωση έως» (Djekic et al., 2019). Ο ασαφής
τρόπος αναγραφής των ημερομηνιών στις ετικέτες των τροφίμων συμβάλει σημαντικά στην
αναστάτωση των καταναλωτών όσο αφορά την ασφάλεια των τροφίμων (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο, 2016). Η επισήμανση των τροφίμων είναι πρώτιστης σημασίας για την διασφάλιση
της κατανάλωσης των τροφίμων καθ’ όλη την διάρκεια ζωής τους καθώς και την μείωση των
αποβλήτων τροφίμων που παράγονται μέσω της απόρριψής τους παρόλο που είναι κατάλληλα
προς κατανάλωση. Οι επιχειρήσεις τροφίμων οφείλουν να παρέχουν με απόλυτη σαφήνεια και
απλότητα τις σωστές πληροφορίες πάνω στην συσκευασία των τροφίμων για την εύληπτη
κατανόηση αυτών των πληροφοριών από την πλευρά των καταναλωτών με σκοπό την αποφυγή
κατανάλωσης μη ασφαλών τροφίμων και την μείωση της παραγωγής αποτρεπτέων αποβλήτων
τροφίμων (WRAP, 2017). Βάσει μίας πρόσφατης μελέτης που πραγματοποιήθηκε τον
Φεβρουάριο του 2018 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμάται ότι έως και δέκα από τους
ογδόντα οκτώ τόνους αποβλήτων τροφίμων που παράγονται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σχετίζονται με την σήμανση της ημερομηνίας (European Commision, n.d.) .«Ως ημερομηνία που
επισημαίνετε με την ένδειξη «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» ή «ημερομηνία ελάχιστης
διάρκειας ενός τρόφιμου» ορίζεται η ημερομηνία έως την οποία τα τρόφιμα μπορούν να
διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση της αναφερόμενης
ημερομηνίας, διατηρώντας όλα τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά σε κατάλληλες συνθήκες
αποθήκευσης». Συνήθως, η κατανάλωση τροφίμων μετά το πέρας της «ημερομηνίας ελάχιστης
διάρκειας» δεν αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Η μόνη αλλοίωση που μπορεί να έχουν
υποστεί τα τρόφιμα αυτού του είδους της ημερομηνίας είναι η διαφορετική γεύση ή υφή που
μπορεί να αποκτήσουν χωρίς όμως να επηρεάζεται η ασφάλειά τους (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο, 2016). Η ημερομηνία «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» αφορά μία ευρεία γκάμα
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τροφίμων τα οποία είναι διατηρημένα σε ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα (όπως τα
ζυμαρικά), σε κονσέρβα καθώς και άλλα τρόφιμα όπως είναι οι σοκολάτες και τα φυτικά έλαια
(European Commision, 2018). Ως ημερομηνία που επισημαίνετε με την ένδειξη «ανάλωση έως»
υποδεικνύεται η ημερομηνία έως την οποία τα τρόφιμα μπορούν να καταναλωθούν με
ασφάλεια (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2016). Χρησιμοποιείται κυρίως σε ευαλλοίωτα
τρόφιμα όπως το φρέσκο ψάρι και τον νωπό κιμά. Η κατανάλωση τροφίμων μετά το πέρας της
αναφερόμενης ημερομηνίας μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση (European Commision,
n.d.). Παρά το γεγονός πως ορισμένες αρχές έχουν λάβει πρωτοβουλίες για την ενημέρωση του
κοινού σχετικά με την εν λόγω διάκριση των δύο σημάνσεων σήμανσης μεταξύ των κρατών
μελών, οι διάφοροι παραγωγοί, μεταποιητές, έμποροι λιανικής εξακολουθούν να
χρησιμοποιούν με διαφορετικό τρόπο τις δύο μη ταυτόσημες σημάνσεις της ημερομηνίας λήξης
των τροφίμων. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργείται περαιτέρω σύγχυση των καταναλωτών και
συνεπώς απόρριψη τροφίμων που είναι κατάλληλα προς κατανάλωση. Επιπλέον, άξιο
αναφοράς αποτελεί η μη ακριβή αποσαφήνιση των διαφορών μεταξύ των σημάνσεων
«ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» και «ανάλωση έως» (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο,
2016). Για αυτό τον λόγο προτείνεται η χρήση μόνο μίας ετικέτας τροφίμων που να υποδεικνύει
είτε την ημερομηνία «ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από» είτε την ημερομηνία «ανάλωση
έως». Η χρήση της ημερομηνίας «ανάλωση έως» οφείλει να γίνεται μόνο όταν απαιτείται για
την ασφάλεια των τροφίμων. Η προτιμητέα τοποθέτηση της ημερομηνίας είναι στην μπροστινή
πλευρά της συσκευασίας όπου αυτό είναι εφικτό για την καλύτερη διαύγεια και εντόπιση της
(WRAP, 2017).

3.2.1.2. Αποθήκευση τροφίμων

Ο ορθός τρόπος αποθήκευσης των τροφίμων αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα
για την μείωση των αποβλήτων τροφίμων. Οι πρακτικές αποθήκευσης σχετίζονται κυρίως με την
ικανότητα των καταναλωτών να αποθηκεύουν και να διατηρούν τα τρόφιμα σε κατάλληλες
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας μετά την αγορά τους. Η εσφαλμένη αποθήκευση των
τροφίμων αυξάνει τις πιθανότητες απόρριψής τους μελλοντικά (Bravi, 2020). Οι ακατάλληλες
συνθήκες αποθήκευσης των τροφίμων μπορεί να πραγματοποιηθούν καθ’ όλα τα στάδια της
εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Για παράδειγμα, στον τομέα της λιανικής πώλησης κατά την
μεταφορά ευαίσθητων κυρίως προϊόντων όπως είναι το κρέας και το γάλα, μπορούν εύκολα να
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προκληθούν αλλοιώσεις λόγω της μεταβλητότητας της θερμοκρασίας κατά την μεταφορά τους
και του λανθασμένου τρόπου αποθήκευσής τους για την μεταφορά μεγαλύτερης ποσότητας
προϊόντων (European Commission, 2010). Για αυτό τον λόγο, οι καταναλωτές οφείλουν να
αποθηκεύουν τα τρόφιμα τους σύμφωνα με τις οδηγίες της κάθε συσκευασίας. Η WRAP
προτείνει πως οι οδηγίες αποθήκευσης των τροφίμων θα πρέπει να είναι σαφείς και ευδιάκριτες,
να παρέχονται σε όλα τα προϊόντα τροφίμων, να ενισχύονται μέσω της χρήσης πιο εμφανών
λογοτύπων ή εικονιδίων στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας και να βοηθούν τους
καταναλωτές να διατηρήσουν τα ψυγεία τους σε σωστές συνθήκες θερμοκρασίας για την
αύξηση της περιόδου συντήρησής τους (WRAP, 2017). Ένας από τους κυριότερους παράγοντες
που επηρεάζει την αποθήκευση των τροφίμων είναι η θερμοκρασία. Η θερμοκρασία σχετίζεται
με την μικροβιακή ανάπτυξη και ωρίμανση των τροφίμων καθώς και την αντίστοιχη αύξηση ή
μείωση του ρυθμού των βιοχημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά την ωρίμανση
τους που έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη αρωμάτων ή/ και την αλλαγή του χρώματος και
της γεύσης τους. Οι κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης για διάφορα φρέσκα προϊόντα μπορεί
να συμβάλλουν σημαντικά στην μείωση της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων καθώς και στην
δημιουργία άλλων ποιοτικών αλλοιώσεων όπως είναι η απώλεια ενός μέρους των βιταμινών
των αρωμάτων τους. Εμείς θα αναλύσουμε πέντε μη καταψυγμένα διαμερίσματα ψυγείων. Το
πρώτο είναι ένα ψυγείο κρέατος στους -1°C για τα προϊόντα κρέατος και ψαριού, το δεύτερο
είναι ένα ψυγείο σαλάτας στους 2°C για τα φυλλώδη χόρτα, τα λαχανικά και μερικά φρούτα, το
τρίτο είναι ένα διαμέρισμα αποθήκευσης φρέσκων τροφίμων στους 4°C για τα περισσότερα
γαλακτοκομικά προϊόντα, το τέταρτο είναι ένα κελάρι για τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά
στους 12°C με 14°C και το πέμπτο και τελευταίο είναι ένα ντουλάπι στους 17°C για τα πιο ώριμα
φρούτα, τις πατάτες καθώς και την αποθήκευση ποτών. Ο Πίνακας 4 απεικονίζει τις βέλτιστες
συνθήκες αποθήκευσης τροφίμων στα πέντε επιλεγμένα διαμερίσματα θερμοκρασίας που
αναλύσαμε παραπάνω (Holsteijn & Kemma, 2018).
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Πίνακας 4: Βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης τροφίμων σε πέντε επιλεγμένα διαμερίσματα
θερμοκρασίας - Πηγή: Holsteijn & Kemna, 2018
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Το WRAP αναφέρει πως στο Ηνωμένο Βασίλειο πάνω από δύο εκατομμύρια τόνοι τροφίμων δεν
αποθηκεύονται σωστά, πολλαπλασιάζοντας τα απόβλητα τροφίμων και εντείνοντας το αίσθημα
ανησυχίας όσο αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Ωστόσο, η ακολουθία των βέλτιστων
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συνθηκών αποθήκευσης μπορούν να παρατείνουν το χρονικό διάστημα κατανάλωσης των
τροφίμων, πολλές φορές πέρα από την ημερομηνία λήξης τους σε περίπτωση που δεν είναι
ευαλλοίωτα τρόφιμα. Παραδείγματος χάρη, τα αεροστεγή δοχεία μπορούν να ενισχύσουν την
διατήρηση της ποιότητας των ξηρών τροφίμων όπως είναι τα φρούτα, οι ξηροί καρποί, τα
μακαρόνια, τα όσπρια και οι σπόροι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (European Commission,
2010). Έτσι, οι καταναλωτές οφείλουν να αποθηκεύουν τα τρόφιμα σωστά βάσει των
συνιστώμενων οδηγιών αποθήκευσης αλλά και της ημερομηνία λήξης τους. Τα πρόσφατα
αγορασμένα προϊόντα συνίσταται να τα τοποθετούνται στο τέλος του ντουλαπιού ή του ψυγείου
ώστε να καταναλώνονται πρώτα τα παλαιότερα προϊόντα που λήγουν πιο σύντομα,
συμβάλλοντας έτσι στην μείωση της δημιουργίας αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων. Τέλος,
προτείνετε ο συστηματικός έλεγχος των προϊόντων που ήδη διαθέτουμε στα ντουλάπια μας και
το ψυγείο μας, ώστε να μην οδηγούμαστε σε υπεραγορά των υπαρχόντων τροφίμων καθώς και
η ρύθμιση και διατήρηση της θερμοκρασίας του ψυγείου μας μεταξύ του 1°C με 5°C και της
κατάψυξης μας στους -18°C (European Commission, 2019).

3.2.1.3. Συσκευασίες τροφίμων

Το ζήτημα των αποβλήτων τροφίμων, όπως προαναφέρθηκε, δεν έχει μόνο ηθικές και
οικονομικές διαστάσεις αλλά και περιβαλλοντικές συνέπειες, λόγω της εξάντλησης των ήδη
περιορισμένων πόρων τους (Poyatos-Racionero et al., 2018). Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει
πως η συσκευασία των τροφίμων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην μείωση των αποβλήτων
τροφίμων μέσω της σύνδεσης των προϊόντων με τους καταναλωτές (Zeng et al., 2021). Η
συσκευασία των τροφίμων συχνά θεωρείται λανθασμένα από πολλούς πως έχει έναν αρνητικό
αντίκτυπο στο περιβάλλον αφού μόλις καταναλωθεί το προϊόν που βρίσκεται μέσα σε αυτήν, ο
καταναλωτής οφείλει είτε να την απορρίψει είτε να την ανακυκλώσει ακολουθώντας τα
κατάλληλα βήματα. Ωστόσο, η συσκευασία έχει καταστεί βασική τεχνολογία για την εξασφάλιση
της ασφάλειας στην τροφική αλυσίδα μέσω της διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων και
την αύξηση της διάρκειας ζωής των τροφίμων, ελαχιστοποιώντας έτσι το περιβαλλοντικό τους
αποτύπωμα μέσω της μείωσης των αποβλήτων τροφίμων που θα μπορούσαν να είχαν
δημιουργηθεί διαφορετικά (Brennan et al., 2021). Επιπλέον, η συσκευασία έχει σκοπό την
ικανοποίηση των προσδοκιών των καταναλωτών, για αυτό είναι σημαντικό να διατίθεται σε
πολλαπλά μεγέθη για την κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών οποιαδήποτε μεγέθους και των
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διαφορετικών τρόπων ζωής τους (European Commission, 2019). Όσο αφορά τις εξελίξεις στα
υλικά και τα συστήματα συσκευασίας, οι θεμελιώδεις αρχές των προϊόντων συσκευασίας
παραμένουν οι ίδιες. Παρόλα αυτά, μεταξύ των τάσεων η ενεργή συσκευασία και τα έξυπνα
συστήματα συσκευασίας δίνουν την δυνατότητα μείωσης των αποβλήτων τροφίμων σε
σημαντικό βαθμό. Η υιοθέτηση ευφυών συσκευασιών μπορεί να βελτιώσει την αλυσίδα
διανομής μέσω της παροχής πιο εξειδικευμένων συσκευασιών και να σχεδιάσει
προσαρμοσμένα συστήματα που θα είναι πιο αποτελεσματικά και πιο βιώσιμα (PoyatosRacionero et al, 2018). Για παράδειγμα, τα αγγούρια που αποτελούν προϊόντα με υψηλής
περιεκτικότητας σε νερό, μπορούν να παρατείνουν έως και πέντε φορές την διάρκεια ζωής τους
μέσω της πλαστικής μεμβράνης περιτυλίγματος , η οποία συμβάλει στην μείωση της απώλειας
νερού (European Commission, 2010). Η σωστή ενημέρωση των καταναλωτών είναι σημαντική
διότι πολλοί είναι αυτοί που δεν δείχνουν να εμπιστεύονται τις τεχνολογίες συσκευασίας και
αδυνατούν να διαβάσουν σωστά ή ακόμα και να χρησιμοποιήσουν ορθά τις τεχνολογίες
συσκευασίας (Brennan, 2021). Επομένως, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι βιομηχανίες θα
πρέπει να συνεργαστούν για την μείωση των αποβλήτων τροφίμων. Οι βιομηχανίες μέσω της
χρήσης πιο μικρών και φιλικών προς το περιβάλλον αλλά και τον άνθρωπο συσκευασιών και οι
καταναλωτές μέσω των επιλογών τους και την διαρκή ενημέρωσή τους.

3.2.1.4. Μέγεθος μερίδας

Το μέγεθος της μερίδας του φαγητού προς κατανάλωση αποτελεί ακόμα έναν παράγοντα
δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων. Με την πάροδο του χρόνου το μέγεθος της μερίδας των
τροφίμων έχει αυξηθεί σημαντικά, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση των αποβλήτων
τροφίμων που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί υπό διαφορετικές συνθήκες (Robinson &
Kerbergen, 2018). Ένας λόγος που πιθανόν δυσκολεύει την διαδικασία ελαχιστοποίησης των
αποβλήτων τροφίμων είναι ο τρόπος ζωής του κάθε ατόμου. Για παράδειγμα, μία οικογένεια με
ανήλικα παιδιά αδυνατεί πάντα να ορίσει σωστά την ποσότητα της τροφής που πρέπει να
καταναλώσει. Αυτό συμβαίνει διότι πολλές φορές τα παιδιά ανάλογα με την μαγειρεμένη
κατηγορία φαγητού που υπάρχει επιλέγουν να φάνε άλλοτε περισσότερη και άλλοτε λιγότερη
ποσότητα και μπορούν εύκολα να αλλάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες (Ilakovac et al.,
2020). Παρ’ όλα αυτά δίνονται κάποιες γενικές προτάσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν
στην καθημερινότητα για την καλύτερη διαχείριση του μεγέθους της μερίδας μας. Αρχικά, ο
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καλύτερος υπολογισμός των μερίδων που θα καταναλώσουμε είναι σημαντικός για να
αποφύγουμε μαγειρεύουμε περισσότερες μερίδες από όσες χρειαζόμαστε. Επιπλέον, η χρήση
ενός πιάτου μικρότερου μεγέθους κατά το σερβίρισμα του φαγητού ή και μικρών κουταλιών ή
πιρουνιών θα δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι τρώνε μεγαλύτερη μερίδα φαγητού από ότι
θα νόμιζαν πως έτρωγαν σε ένα μεγαλύτερο πιάτο και θα τους ωθήσει να τρώνε τα γεύματά
τους με πιο αργό ρυθμό, οδηγώντας τους στην ευσυνείδητη κατανάλωση. Με αυτό τον τρόπο,
θα μειώσουν τις χαμένες μερίδες φαγητού και θα εξοικονομήσουν χρήματα, χρόνο, θα
βελτιώσουν την σχέση τους με το φαγητό και θα βοηθήσουν τον πλανήτη (European Commission,
2019).

3.2.2. Καταναλωτές

3.2.2.1. Ανεπαρκής επίγνωση προβλήματος αποβλήτων τροφίμων και έλλειψη γνώσης

Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων υποτιμά την ποσότητα των αποβλήτων τροφίμων που σπαταλάτε
κάθε χρόνο παγκοσμίως και δεν γνωρίζει τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον το πρόβλημα
αυτό (Van Geffen et al., 2020). H έλλειψη γνώσεων καθώς και η μη επίγνωση των κοινωνικών,
οικονομικών αλλά και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει το πρόβλημα των αποβλήτων
τροφίμων δείχνει πως δεν αποτελεί προτεραιότητα πολιτικής (Schanes et al., 2018). Για αυτό τον
λόγο, η ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω της παροχής των κατάλληλων πληροφοριών και
ενημερώσεων για τις ευρύτερες επιπτώσεις των αποβλήτων τροφίμων, είναι αναγκαία
προκειμένου να υπάρξει μείωση του ποσοστού των τροφίμων που απορρίπτεται από τα
νοικοκυριά και να αυξηθούν τα μέτρα πρόληψης των αποβλήτων τροφίμων (FAO, 2014). Βάσει
μερικών ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί φαίνεται πως οι καταναλωτές που έχουν
επίγνωση των αρνητικών επιπτώσεων των αποβλήτων τροφίμων τείνουν να χρησιμοποιούν πιο
αποτελεσματικές και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές για την μείωση της ποσότητας των
τροφίμων που απορρίπτουν καθημερινά. Για παράδειγμα, προσπαθούν να αγοράζουν τοπικά
προϊόντα, να μην αγοράζουν περισσότερα τρόφιμα πέρα των αναγκαίων, μέσω της λίστας
καταγραφής που δημιουργούν για τα εβδομαδιαία ψώνια τους καθώς και να χρησιμοποιούν ένα
καλύτερο σύστημα αποθήκευσης για να προστατεύουν καλύτερα τα τρόφιμα τους. Ακόμα, η
συνειδητοποίηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλεί η απόρριψη βρώσιμων
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τροφίμων δημιουργεί στα άτομα το αίσθημα της ανησυχίας καθώς και της ενοχής για τις
αρνητικές συνέπειες που προκαλεί το πρόβλημα αυτό τόσο στο περιβάλλον όσο και στην
κοινωνία (Chen, 2019). Παλαιότερα, υπολείμματα τροφίμων από γεύματα όπως είναι το ψωμί,
το κρέας, το ρύζι επαναχρησιμοποιούνταν μέσω της δημιουργίας άλλων γευμάτων. Τα
τελευταία χρόνια, ο ρυθμός απόρριψης των τροφικών υπολειμμάτων είναι μεγαλύτερος λόγω
της ευκολότερης διαθεσιμότητας τους σε πολλαπλά μέρη, σε μεγαλύτερες ποσότητες και με
χαμηλότερο κόστος. Η ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών σχετικά με το ζήτημα των αποβλήτων
τροφίμων θα ωθήσει τους καταναλωτές στην δημιουργία πιο ευσυνείδητων επιλογών κατά την
αγορά των τροφίμων τους και στην πιο αποτελεσματική χρήση τους μετά την αγορά τους
(European Commission, 2010).

3.2.2.2. Έλλειψη προγραμματισμού

Η έλλειψη προγραμματισμού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή αποβλήτων
τροφίμων. Ο προσεκτικός προγραμματισμός κατά την αγορά τροφίμων αποτελεί έναν
αποτελεσματικό τρόπο για την μείωση της υπεραγοράς τροφίμων, συνεπώς και της αποτροπής
της δημιουργίας επιπρόσθετων αποβλήτων τροφίμων (Schanes et al., 2018). Η έλλειψη
σχεδιασμού μπορεί να οφείλεται στην άφθονη διαθεσιμότητα τροφίμων στα περισσότερα
κράτη-μέλη σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος εύρεσής τους σε αντιστοιχία με το εισόδημα
των νοικοκυριών (European Commission, 2010). Μερικές από τις προτεινόμενες στρατηγικές
σχεδιασμού είναι η σύνταξη μίας λίστας αγορών πριν τα ψώνια ή ο έλεγχος των αποθεμάτων
τροφίμων στα ντουλάπια και στο ψυγείο. Παραδείγματος χάριν, η χρήση μίας λίστας αγορών
βρέθηκε να μειώνει την ποσότητα φαγητού που απορρίπτεται κατά κεφαλή κατά περίπου 20%.
Ακόμα, η ύπαρξη καλής επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογενείας μπορεί να συμβάλει
στην αποφυγή της αγοράς ενός ίδιου προϊόντος δύο φορές λόγω κακής συνεννόησης.
Στρατηγικές όπως ο προϋπολογισμός της τιμής των τροφίμων και η δημιουργία ενός
εβδομαδιαίου ή ημερήσιου πλάνου γευμάτων δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα συχνά από τα
νοικοκυριά (Schanes et al., 2018). Συνεπώς, ο σωστός προγραμματισμός μπορεί να επιτευχθεί
μέσω της στοχευμένης επιλογής των τροφίμων που βρίσκονται σε έλλειψη και στις κατάλληλες
ποσότητες (European Commission, 2010).
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3.2.2.3. Προτιμήσεις καταναλωτικού κοινού

Μεγάλες ποσότητες τροφίμων σπαταλούνται άσκοπα ενώ είναι κατάλληλα προς κατανάλωση
εξαιτίας των προσωπικών προτιμήσεων των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, βάσει μίας έρευνας
που είχε πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, βρέθηκε πως το 60% των αποβλήτων
τροφίμων και ποτών που είχε απορριφθεί θα μπορούσε να είχε καταναλωθεί (FUSIONS, 2014).
Τα τρόφιμα που απορρίπτονται λόγω των προσωπικών προτιμήσεων των καταναλωτών
οφείλεται σε διάφορους λόγους. Αρχικά, η επιλογή των τροφίμων βάση της αισθητικής τους και
όχι της θρεπτικής τους αξίας αποτελεί έναν συχνό λόγο απόρριψης των «άσχημων» φρούτων
και λαχανικών. Αγρότες και διανομείς αναγκάζονται να πετάνε εκατομμύρια τόνους τροφίμων
και λαχανικών ετησίως λόγω των αυστηρών αισθητικών κριτηρίων που έχουν τεθεί από την
αγορά. Το μη αποδεκτό σχήμα, μέγεθος ή και χρώμα των φρούτων και των λαχανικών όπως είναι
τα στραβά καρότα αποτελεί σημαντικό παράγοντα απόρριψης τους πολύ πριν φτάσουν στα
ράφια του σούπερ μάρκετ (WRAP, 2013). Οι καταναλωτές δείχνουν λιγότερο πρόθυμοι να
πληρώσουν όταν πρόκειται για τρόφιμα με οπτικές ατέλειες σε σχέση με τα οπτικά αποδεκτά
τρόφιμα. Αυτή η συμπεριφορά δείχνει να εντείνεται όταν πρόκειται για προϊόντα βιολογικής
καλλιέργειας (Aschemann-Witzel et al., 2015). Μία ακόμα αιτία απόρριψής των βρώσιμων
τροφίμων, αποτελούν οι διατροφικές προτιμήσεις των καταναλωτών όπως είναι η μη
κατανάλωση της φλούδας της πατάτας ή της κόρης του ψωμιού (European Commission, 2010).
Η ύπαρξη αλλεργιών ή άλλων λόγων υγείας αποτελεί έναν ακόμα λόγο περιορισμένης
κατανάλωσης τροφίμων για την προστασία της υγείας των συγκεκριμένων ατόμων (FUSIONS,
2014).
Στο Διάγραμμα 9 απεικονίζονται τα αποτρεπτά απόβλητα τροφίμων ανά ομάδα τροφίμων που
παράγονται από τα νοικοκυριά βάση την κατά βάρος απόρριψή τους και στο Διάγραμμα 10 βάση
του κόστους απόρριψής τους.
Όπως γίνεται αντιληπτό από το Διάγραμμα 9, από το σύνολο των παραγόμενων αποτρεπτέων
αποβλήτων τροφίμων από τα νοικοκυριά, η ομάδα των φρέσκων λαχανικών και σαλατών με
ποσοστό 19% αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη από τις κατηγορίες τροφίμων κατά βάρος. Έπειτα,
ακολουθούν οι υπόλοιπες κατηγορίες τροφίμων με ποσοστό 18%, ενώ στην τρίτη θέση
βρίσκονται τα ποτά με ποσοστό 17%. Στην συνέχεια, ακολουθούν τα αρτοσκευάσματα, ενώ σε
ισοβαθμία έρχονται τα γεύματα με τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά με ποσοστό 10%
κατά βάρος επί του συνόλου. Έπειτα, ακολουθεί το κρέας και το ψάρι με ποσοστό 8% ενώ στην
τελευταία θέση βρίσκονται τα φρούτα με ποσοστό 7%. Ωστόσο, τα ποσοστά αυτά φαίνεται να
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διαφοροποιούνται όταν η απώλειά τους μεταφράζεται σε όρους κόστους. Η ομάδα τροφίμων
που φαίνεται να έχει το μεγαλύτερο κόστος απόρριψης αποτελούν οι άλλες κατηγορίες
τροφίμων με ποσοστό 22%. Στην συνέχεια, ακολουθούν στην ίδια θέση η ομάδα των γευμάτων
μαζί με την ομάδα του κρέατος και του ψαριού όπου αγγίζουν το 17% του συνολικού κόστους.
Έπειτα, ακολουθούν τα φρέσκα λαχανικά και οι σαλάτες με ποσοστό 14%. Τα ποτά αποτελούν
το 10% του συνολικού κόστους απόρριψης, τα αρτοσκευάσματα μαζί με τα φρέσκα φρούτα το
7%, τα γαλακτοκομικά μαζί με τα αυγά το 6% ενώ στην τελευταία θέση τοποθετούνται τα
διάφορα καρυκεύματα μαζί με τα γλυκά, με κόστος απόρριψης 5% (WRAP, 2013). Επομένως, αν
και κάποιες ομάδες τροφίμων φαίνεται να απορρίπτονται σε μεγαλύτερες ποσότητες συγκριτικά
με κάποιες άλλες, το τελικό κόστος που έχουν στο περιβάλλον, στην κοινωνία αλλά και στην
οικονομία, φαίνεται να μη συμβαδίζει πάντα με το βάρος απόρριψής τους. Για παράδειγμα, η
ομάδα του κρέατος και του ψαριού αποτελεί μόλις το 7% του συνολικού βάρους των αποβλήτων
τροφίμων που προέρχεται από τα νοικοκυριά αλλά αντιστοιχεί στο 17% του συνολικού κόστους
απόρριψής τους, το υψηλότερο συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες τροφίμων λόγω των
περισσότερων και πιο δαπανηρών πόρων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε στάδιο της τροφικής
αλυσίδας τροφίμων (Eriksson et al., 2016). Έτσι, το περιβαλλοντικό τους κόστος είναι αρκετά
υψηλό.

Διάγραμμα 9: Αναλογίες αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων που παράγονται από τα
νοικοκυριά ανά ομάδα τροφίμων (Βάρος)
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Πηγή: WRAP, 2013

Διάγραμμα 10: Αναλογίες αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων που παράγονται από τα
νοικοκυριά ανά ομάδα τροφίμων (Κόστος)
Πηγή: WRAP, 2013

3.2.2.4. Κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά

Οι κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες μπορούν να μεταβάλουν την ποσότητα παραγωγής
αποβλήτων τροφίμων ανάλογα με το πόσο ευνοϊκές ή μη είναι (European Commission, 2010).
Έχει παρατηρηθεί πως τα νοικοκυριά μικρότερου μεγέθους παράγουν αντίστοιχα μικρότερη
ποσότητα αποβλήτων τροφίμων ενώ η κατά κεφαλή παραγόμενη ποσότητα των αποβλήτων
τροφίμων μειώνεται με την αύξηση του μεγέθους των νοικοκυριών. Ακόμα, οι γρήγοροι ρυθμοί
ζωής που επικρατούν όπως και οι καθημερινές υποχρεώσεις, σκιαγραφούν την ζωή του
σύγχρονου ανθρώπου. Η σημερινή έλλειψη χρόνου φαίνεται πως συνδέεται έμμεσα με την
αυξανόμενη ποσότητα αποβλήτων τροφίμων που παράγεται από διάφορες οικιακές πρακτικές
που σχετίζονται με τα τρόφιμα όπως είναι ο λανθασμένος τρόπος αποθήκευσης των τροφίμων
ή το πέταμα των υπολειμμάτων τροφίμων που θα μπορούσαν να είχαν φαγωθεί από
προηγούμενες φορές. Επιπλέον, τα νοικοκυριά με παιδιά τείνουν να παράγουν μεγαλύτερη
ποσότητα αποβλήτων τροφίμων λόγω της γρήγορης εναλλαγής των διατροφικών προτιμήσεων
των παιδιών. Ωστόσο και τα μεμονωμένα νοικοκυριά που απαρτίζονται από ένα μόνο άτομο
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τείνουν να παράγουν μεγαλύτερη κατά κεφαλήν ποσότητα αποβλήτων τροφίμων εξαιτίας του
μεμονωμένου τρόπου ζωής τους (Schanes et al., 2018). Επίσης, μελέτες αναφέρουν πως άτομα
που ζουν σε αστικές περιοχές παράγουν περισσότερα απόβλητα τροφίμων συγκριτικά με τα
άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές (Di Talia et al., 2019). Αξιοσημείωτο είναι πως οι νεαρές
ηλικιακά ομάδες τείνουν να παράγουν περισσότερα απόβλητα τροφίμων συγκριτικά με τις
μεγαλύτερες ηλικιακά ηλικίες, λόγω της έλλειψης εμπειρίας κατά τα πρώτα τους βήματα στην
παρασκευή γευμάτων, όπου πολλά «αποτυχημένα» πιάτα οδηγούνται στον κάδο. Αν και το
μέγεθος του νοικοκυριού δεν μπορεί να ελαττωθεί για την μείωση της παραγόμενης ποσότητας
αποβλήτων τροφίμων, η ύπαρξη στρατηγικών ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση των
ατόμων μόνο οφέλη μπορεί να επιφέρει (European Commission, 2010).

3.3. Επιπτώσεις από την παραγωγή αποβλήτων τροφίμων στο περιβάλλον, την οικονομία και
το κοινωνικό πλαίσιο

Το ένα τρίτο των τροφίμων που προορίζεται προς ανθρώπινη κατανάλωση σπαταλάτε κάθε
χρόνο (Chen, 2019). Από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων τα νοικοκυριά
αποτελούν τον κυρίαρχο παράγοντα παραγωγής αποβλήτων τροφίμων. Η πρόληψη της
περαιτέρω δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων είναι ύψιστης σημασίας προκειμένου να γίνει
μετριασμός των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην
οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, όταν ένα τρόφιμο απορρίπτεται στο τελευταίο στάδιο της
εφοδιαστικής αλυσίδας , δηλαδή στο επίπεδο του καταναλωτή, τότε όλη η ενέργεια και οι πόροι
που είχαν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως στην αγροτική παραγωγή, στην επεξεργασία, στην
διανομή και στην αποθήκευση αυτού του συγκεκριμένου τροφίμου χάνονται άσκοπα με την
απόρριψή του. Έτσι, το περιβαλλοντικό κόστος είναι αρκετά υψηλό, λόγω της χρήσης πολλών
και απαιτούμενων πόρων όπως είναι η ενέργεια, το έδαφος και το νερό, που συμβάλουν στην
παραγωγή αποβλήτων τροφίμων. Η αγροτική παραγωγή φαίνεται να είναι υπαίτια για το 70%
των παγκόσμιων αποσύρσεων γλυκού νερού. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και οι βοσκότοποι
καλύπτουν περισσότερο από το ένα τρίτο της επιφάνειας της γης και κάθε χρόνο, το 28% της
γεωργικής περιοχής καταλαμβάνεται ανούσια για να παράγει τρόφιμα που χάνονται ή
σπαταλούνται. Τα συστήματα τροφίμων αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, μία αρκετά υψηλή τιμή. Επιπλέον, το αποτύπωμα άνθρακα που
παράγεται από τα απόβλητα τροφίμων αντιστοιχεί σε 3,3 δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του
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άνθρακα, δηλαδή μία τιμή κατά τρεις φορές μεγαλύτερη από την ετήσια παραγωγή διοξειδίου
του άνθρακα που προέρχεται από τα αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής (Schanes et al., 2018). Επομένως, μέσω της μείωσης της ποσότητας των
παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων ελαττώνεται η χρήση της ενέργειας, του νερού, της
περιττής χρήσης λιπασμάτων, των εκπομπών μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα (Chen, 2019).
Ένα ακόμη πρόβλημα είναι η απόθεση των αποβλήτων τροφίμων στους χώρους υγειονομικής
ταφής. Ένα μεγάλο ποσοστό ειδικά στην Ελλάδα εναποτίθεται εκεί υποβαθμίζοντας το
περιβάλλον. Ένας τρόπος μείωσης των αποβλήτων τροφίμων αποτελεί η θέσπιση οικονομικών
κινήτρων μέσω της επιβολής πληρωμής ενός χρηματικού ποσού ή άλλων σημάτων της αγοράς
(Hebrok & Boks, 2017). Τα χρηματοοικονομικά μέσα θεωρούνται ένα ισχυρό εργαλείο για τη
μετατόπιση των καταναλωτικών προτύπων σε πιο βιώσιμες πρακτικές κατανάλωσης. Το
σύστημα πληρωμής βάσει του όγκου των τροφίμων ή άλλων συστημάτων όπως το «Πληρώνω
όσο πετάω» αποτελούν μερικές κοινές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς σε διάφορες
χώρες όπως η Σουηδία και ο Καναδάς. Οι πρακτικές αυτές φαίνονται μα είναι αποτελεσματικές
για την μείωση των παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων. Ακόμα, η έλλειψη γνώσεων σχετικά με
τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες των αποβλήτων τροφίμων πρέπει να
αντιμετωπιστεί προκειμένου να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για τις ευρύτερες
επιπτώσεις που έχουν τα απόβλητα τροφίμων (Schanes et al., 2018). Συνεπώς, το πρόβλημα των
αποβλήτων τροφίμων αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα με πολλαπλές επιπτώσεις. Για
αυτό, η θέσπιση μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή των ακόμα πιο επώδυνων συνεπειών
είναι αναγκαία.

Κεφάλαιο 4: Απόβλητα τροφίμων: Στατιστικά στοιχεία παραγωγής αποβλήτων τροφίμων σε
χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. 27

4.1. Παραγωγή αποβλήτων τροφίμων σε χώρες εκτός της Ε.Ε.

Η κακή διαχείριση καθώς και η άνιση κατανομή των φυσικών πόρων σε διάφορες περιοχές του
πλανήτη, φαίνεται να εντείνει το φαινόμενο της επισιτιστικής ανασφάλειας και σίγουρα να μην
επωφελή τους λιγότερο οικονομικά ευκατάστατους. Έχει παρατηρηθεί ότι σε κατά κεφαλήν
βάση, το ποσοστό των τροφίμων που απορρίπτεται στον αναπτυγμένο κόσμο είναι αρκετά
58

μεγαλύτερο συγκριτικά με αυτό του αναπτυσσόμενου κόσμου (Berjan et al, 2018). Πιο
συγκεκριμένα, η κατά κεφαλήν σπατάλη τροφίμων από τους καταναλωτές της Ευρώπης και της
Βόρειας Αμερικής αγγίζει τα 95 με 115 kg ανά έτος σε αντίθεση με την Υποσαχάρια Αφρική και
την Νότια και Νοτιοανατολική Ασία όπου η κατά κεφαλήν σπατάλη τροφίμων φτάνει μόλις τα 6
με 11 kg ανά έτος (FAO, 2011). Στην συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα εξετάσουμε δύο
παραδείγματα μη ευρωπαϊκών χωρών στην παραγωγή αποβλήτων τροφίμων. Οι Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής θα μας βοηθήσουν να εξετάσουμε την παραγωγή αποβλήτων τροφίμων
μέσα από τα μάτια του αναπτυγμένου κόσμου ενώ η Νότια Αφρική θα αποτελέσει παράδειγμα
παραγωγής αποβλήτων του αναπτυσσόμενου κόσμου.
4.1.1. ΗΠΑ

Τα τελευταία 100 χρόνια η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων συνεχώς αυξάνεται, συνεπώς και η
κατά κεφαλή πρόσληψη τροφίμων. Φαίνεται πως οι αναπτυγμένες χώρες συμμετέχουν σε
σημαντικότερο βαθμό στην παραγωγή αποβλήτων τροφίμων συγκριτικά με τις αναπτυσσόμενες
χώρες του πλανήτη (Van de Werf & Gilliland, 2017). Η Αμερική αποτελεί ένα από τα πιο
τρανταχτά παραδείγματα στην παραγωγή αποβλήτων τροφίμων. Ζώντας σε έναν κόσμο όπου
σπαταλάει περίπου 1,4 δισεκατομμύρια τόνους τροφίμων ετησίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής απορρίπτουν περίπου 40 εκατομμύρια τόνους τροφίμων ετησίως, κατέχοντας έτσι την
πρώτη θέση ως χώρα με τα περισσότερα απόβλητα τροφίμων κάθε χρόνο. Αυτός ο αριθμός
μεταφράζεται σε ποσοστό ως το 40% περίπου της συνολικής προσφοράς τροφίμων στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επιπλέον, το μέγεθος των αποβλήτων τροφίμων που
καταλήγει στους χώρους υγειονομικής ταφής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αποτελεί
το μεγαλύτερο συγκριτικά με τα υπόλοιπα υλικά, αγγίζοντας το 22% των αστικών στερεών
αποβλήτων. Ο κύριος λόγος απόρριψης ενός τόσο μεγάλου ποσού τροφίμων στην Αμερική
αποτελεί η ελλιπής κατανόηση καθώς και η εσφαλμένη ανάγνωση των ημερομηνιών που
αναγράφονται στις ετικέτες των τροφίμων. Περισσότερο από το 80% των Αμερικάνων πολιτών
δυσκολεύονται να κατανοήσουν την διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο ενδείξεων «ανάλωση
έως» και «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από». Τα απόβλητα τροφίμων ελλοχεύουν σημαντικές
περιβαλλοντικές καθώς και οικονομικές επιπτώσεις. Για την καλύτερη κατανόηση των
περιβαλλοντικών προβλημάτων που υπάρχουν και θα μπορούσαν να ενταθούν ακόμα
περισσότερο μελλοντικά από την μη ορθή διαχείριση των τροφίμων θα δοθεί ένα παράδειγμα.
Βάσει την Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άγριας Ζωής η παραγωγή αποβλήτων τροφίμων στις
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Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ισοδυναμεί με τις παραγόμενες εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου 37 εκατομμυρίων αυτοκινήτων. Όσον αφορά την ετήσια οικονομική απώλεια
τροφίμων που προκύπτει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αντιστοιχεί στα 218
δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό της απώλειας τροφίμων σε επίπεδο νοικοκυριού εκτιμάται
αντίστοιχα στα 1.600 δολάρια ετησίως για μία μέση αμερικανική οικογένεια που απαρτίζεται
από τέσσερα μέλη. Στην Αμερική, το μεγαλύτερο ποσοστό των αποβλήτων τροφίμων προέρχεται
από τα νοικοκυριά αγγίζοντας το 43% του συνόλου. Κατά μέσο όρο οι Αμερικάνοι σπαταλούν
περίπου ένα κιλό τροφίμων ανά άτομο, κάθε μέρα. Για την μείωση των αποβλήτων τροφίμων η
Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δημιούργησε ένα
σύστημα ονομαζόμενο ως «Ιεραρχία ανάκτησης των αποβλήτων τροφίμων» με στόχο κατά
κύριο λόγο την πρόληψη καθώς και την αποφυγή δημιουργίας επιπλέον αποβλήτων τροφίμων.
Η απεικόνιση του γίνεται με την χρήση μίας ανεστραμμένης πυραμίδας όπου στα κορυφαία
επίπεδα τοποθετούνται οι πιο ευνοϊκοί και επιθυμητοί τρόποι για την μείωση των αποβλήτων
τροφίμων ενώ στα κατώτερα επίπεδα βρίσκονται οι όχι και τόσο επιθυμητοί τρόποι διαχείρισης
των αποβλήτων τροφίμων όπως η απόθεση τους στους χώρους υγειονομικής ταφής (Recycle
Track Systems (RTS), 2021).

4.1.2. Νότια Αφρική

Στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, τα απόβλητα τροφίμων είναι αποτέλεσμα κυρίως της
κακής διαχείρισης τους και των τεχνικών δυσκολιών και περιορισμών που προκύπτουν από αυτά.
Ειδικότερα, η έλλειψη επαρκών γεωργικών υποδομών όπως η τεχνολογία μετά τη συγκομιδή, οι
περιορισμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και ψύξης, οι περιορισμένες υποδομές, τα μη
βιώσιμα συστήματα συσκευασίας και εμπορίας αποτελούν τις βασικές αιτίες απώλειας φαγητού
στις χώρες χαμηλού εισοδήματος (De Lange & Nahman, 2015). Στην Νότια Αφρική όπου το
μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή για την διαβίωση
τους, η προσοχή εστιάζεται στις απώλειες των τροφίμων στο στάδιο μετά την συγκομιδή όπου
τα τρόφιμα που είναι διαθέσιμα προς κατανάλωση εγκαταλείπουν τα χωράφια των
καταναλωτών αλλά δεν εισέρχονται ποτέ στο «στόμα των καταναλωτών» (Sheahan & Barrett,
2017). Πιο συγκεκριμένα, το 95,9% των αποβλήτων τροφίμων στην Νότια Αφρική παράγεται στα
προ καταναλωτικά στάδια, δηλαδή πριν τα τρόφιμα φτάσουν στο τραπέζι του καταναλωτή λόγω
ανεπαρκειών στο στάδιο παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, ενώ μόλις το 4,1% των
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αποβλήτων τροφίμων παράγεται μετά το στάδιο της κατανάλωσης, το οποίο υπολογίζεται στο
1,3% της αγροτικής παραγωγής (Oelofse & Nahman, 2013). Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα
11, τα νοικοκυριά ευθύνονται μόνο για το 4% της συνολικής παραγωγής αποβλήτων τροφίμων
στην Νότια Αφρική καθώς η μεγαλύτερη απώλεια τροφίμων παρατηρείται κατά τα πρώιμα
στάδια της τροφικής αλυσίδας λόγω της μη ύπαρξης του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού
για την μεταφορά, αποθήκευση και συντήρηση των τροφίμων. Σύμφωνα με μία μελέτη που είχε
πραγματοποιηθεί το 2008 το 70% των νοικοκυριών ζουν σε συνθήκες σημαντικής επισιτιστικής
ανασφάλειας, την ίδια στιγμή όπου τα ποσοστά των αποβλήτων τροφίμων είναι υψηλά (Oelofse
& Nahman, 2013).

Διάγραμμα 11: Ποσοστιαίες πηγές αποβλήτων τροφίμων στην αλυσίδα εφοδιασμού
τροφίμων στην Νότια Αφρική
Πηγή: Oelofse & Nahman, 2013

Στο Διάγραμμα 12 απεικονίζεται το ποσοστό των αποβλήτων τροφίμων στην Νότια Αφρική ανά
τροφικό είδος κατά το καταναλωτικό στάδιο. Με βάση το Διάγραμμα αυτό, η ομάδα που
εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των αποβλήτων τροφίμων που παράγονται κατά
το καταναλωτικό στάδιο στην Νότια Αφρική, είναι τα φρούτα και τα λαχανικά με ποσοστό 47%.
Στην συνέχεια ακολουθούν τα δημητριακά με 28%, οι ρίζες και οι βολβοί με ποσοστό 10%, τα
γαλακτοκομικά με ποσοστό 8%, τα κρεατικά και τα ψάρια με ποσοστό 5% ενώ οι κατηγορίες των
αποβλήτων τροφίμων που κατέχουν τα μικρότερα ποσοστά είναι τα θαλασσινά μαζί με τους
ξηρούς καρπούς και τα όσπρια φτάνοντας μόλις το 1% έναντι του συνόλου. Επομένως, γίνεται
αντιληπτό πως τα τρόφιμα υψηλότερου κόστους όπως είναι το κρέας και τα ψάρια
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απορρίπτονται σε μικρότερο βαθμό συγκριτικά με τα λαχανικά και τα φρούτα που έχουν
χαμηλότερο κόστος συνεπώς και μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη (Oelofse & Nahman, 2013).

Διάγραμμα 12: Ποσοστιαία παραγωγή αποβλήτων τροφίμων ανά κατηγορία στην Αφρική
Πηγή: Oelofse & Nahman, 2013
Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα των αναπτυσσόμενων χωρών είναι κατά πολύ
μικρότερο συγκριτικά με αυτό των ανεπτυγμένων χωρών, γεγονός που επηρεάζει τις
κατευθυντήριες δυνάμεις της αγοράς. Για παράδειγμα, το ακαθάριστο κατά κεφαλήν
ακαθάριστο εισόδημα της Νότιας Αφρικής για το 2019 ήταν 12.670 δολάρια ενώ της Αμερικής
66.080 δολάρια (The World Bank, 2019). Έτσι, ο Δείκτης Τιμών του Καταναλωτή διαφέρει
σημαντικά επηρεάζοντας όπως γίνεται αντιληπτό και το καλάθι του καταναλωτή.

4.2. Παραγωγή αποβλήτων τροφίμων σε χώρες εντός της Ε.Ε.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (των 28 κρατών μελών) η συνολική ποσότητα αποβλήτων τροφίμων που
παράγονται ετησίως αντιστοιχούν στους 88 εκατομμύρια τόνους. Το κόστος αυτών των
αποβλήτων εκτιμάται στα 143 δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν την επισιτιστική ανασφάλεια σε διάφορες περιοχές του
πλανήτη (FUSIONS, 2016). Οι 88 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων τροφίμων ισοδυναμούν στα 173
kg κατά κεφαλήν ετησίως, δηλαδή στα 173 kg ανά άτομο ανά έτος (Scherhaufer et al., 2018). O
τομέας που συμβάλει περισσότερο στην παραγωγή αποβλήτων τροφίμων είναι τα νοικοκυριά
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με ποσοστό 53% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει για το έτος 2012 (FUSIONS, 2016).
Στην συνέχεια αυτού του κεφαλαίου θα αναλύσουμε τα παραδείγματα τριών ευρωπαϊκών
χωρών της Γερμανίας, της Μάλτας και της Ουγγαρίας.

4.2.1. Γερμανία

Το 2020, η Γερμανία αποτέλεσε την πρώτη χώρα με την μεγαλύτερη συνολική παραγωγή
αποβλήτων τροφίμων σε επίπεδο νοικοκυριού στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, 18 εκατομμύρια
τόνοι τροφίμων πετιούνται κάθε χρόνο στα σκουπίδια στην Γερμανία. Ωστόσο, κάθε άτομο
παράγει κατά μέσο όρο περίπου 75 kg αποβλήτων τροφίμων ετησίως (Statista, 2021). Βάσει μίας
έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τους Herzberg, Schmidt & Schneider (2020) κατά τα έτη
2016-2017 από 6.853 νοικοκυριά βρέθηκε πως το 56% των αποβλήτων τροφίμων ήταν μη
βρώσιμα ενώ το 44% ήταν βρώσιμα. Οι δύο κύριες κατηγορίες τροφίμων που απορρίπτονται
συχνότερα και σε μεγαλύτερο βαθμό είναι τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά σε ποσοστό 17% ενώ
στην τρίτη κατηγορία έρχονται τα μαγειρεμένα και έτοιμα φαγητά με ποσοστό 16%. Οι κύριες
αιτίες απόρριψης των τροφίμων είναι ο λανθασμένος τρόπος αποθήκευσης των τροφίμων
καθώς και ο μη σωστός προγραμματισμός κατά την αγορά τους, μέσω της δημιουργίας μίας
λίστας βάσει των αναγκών του κάθε νοικοκυριού ή ατόμου. Η Γερμανία ως μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να αναφέρει τις ποσότητες των οικιακών αποβλήτων τροφίμων
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2020 και έπειτα.

4.2.2. Μάλτα

Η Μάλτα αποτελεί την δεύτερη χώρα σε κατάταξη στην Ευρώπη με τα περισσότερα kg κατά
κεφαλήν αποβλήτων τροφίμων σε επίπεδο νοικοκυριού για το 2020. Πιο συγκεκριμένα, στην
Μάλτα κάθε άτομο παρήγαγε κατά μέσο όρο 129 kg αποβλήτων τροφίμων για το έτος 2020
(Statista, 2021). Το ζήτημα των αποβλήτων τροφίμων στην Μάλτα είναι αρκετά έντονο, χωρίς να
δίνεται η κατάλληλη ανταπόκριση από το ευρύ κοινό για την εύρεση ενός τρόπου μείωσης τους.
Επιπλέον, τα ποσοστά ανακύκλωσης είναι ιδιαίτερα χαμηλά εντείνοντας με αυτό τον τρόπο
ακόμα περισσότερο αυτό το πρόβλημα. Ένα μεγάλο μέρος των αποβλήτων τροφίμων
καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής επιβαρύνοντας έτσι ακόμα περισσότερο το
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περιβάλλον (Friends of the Earth Malta, 2020). Στη Μάλτα το μεγαλύτερο ποσοστό των
αποβλήτων τροφίμων προέρχεται από τα νοικοκυριά. Η Εθνική Υπηρεσία Στατιστικών
κατέγραψε ότι κατά μέσο όρο το 25% των τροφίμων που αγοράζονται στην Μάλτα απορρίπτεται
και καταλήγει τους κάδους (Galea, 2019). Αυτό το ποσοστό απόρριψης προκύπτει μέσα από μία
σειρά λανθασμένων ενεργειών όπως είναι η αγορά τροφίμων που δεν βρίσκονται σε ύψιστη
ανάγκη, η κακή αποθήκευση τους, η ελλιπής κατανόηση και η εσφαλμένη ανάγνωση των
ημερομηνιών που βρίσκονται στις ετικέτες τροφίμων καθώς και το σερβίρισμα μερίδων
μεγαλύτερων από αυτών που μας αναλογούν. Το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στην Μάλτα
δημιούργησε στρατηγικές με σκοπό την μείωση των αποβλήτων τροφίμων σε επίπεδο
νοικοκυριού ενώ ταυτόχρονα προσπάθησε να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους
πολίτες της χώρας της για την σημαντικότητα αυτού του προβλήματος (Friends of the Earth Malta,
2020).

4.2.3. Ουγγαρία

Η Ουγγαρία παράγει 94 kg κατά κεφαλήν αποβλήτων τροφίμων ετησίως κινούμενη κοντά στον
ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 92 kg αποβλήτων τροφίμων ανά άτομο ετησίως (UNEP, 2021). Η
διαφορά της Ουγγαρίας με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έγκειται στο γεγονός πως η
μεγαλύτερη ποσότητα αποβλήτων τροφίμων παράγεται στο στάδιο της επεξεργασίας των
τροφίμων και όχι τόσο στο στάδιο του καταναλωτή (Bori, 2018). Βάσει μίας έρευνας που
πραγματοποιήθηκε από τους Szabo-Bodi, Kasza & Szakos (2018) μέσω της καταγραφής 100
νοικοκυριών για μία εβδομάδα στην Ουγγαρία βρέθηκε πως οι συχνότερες κατηγορίες τροφίμων
που καταλήγουν στους κάδους ήταν το κρέας και τα αρτοποιήματα. Ενδιαφέρον αποτελεί η
εύρεση αντιστοιχίας μεταξύ του εισοδήματος του κάθε ατόμου ή νοικοκυριού και των
κατηγοριών τροφίμων που απέρριπτε. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές που απέρριπταν
προϊόντα αρτοποιίας προέρχονταν συνήθως από κατηγορίες μεσαίου εισοδήματος σε αντίθεση
με τα νοικοκυριά που απέρριπταν φρούτα και λαχανικά τα οποία αντιστοιχούσαν σε κατηγορίες
υψηλότερου εισοδήματος. Επιπλέον, μέσα από αυτή την έρευνα παρατηρήθηκε πως όσο
μεγαλύτερο είναι το εισόδημα του κάθε καταναλωτή τόσο αυξάνεται και η ποσότητα αποβλήτων
τροφίμων. Επομένως, για την μείωση των αποβλήτων τροφίμων κρίνεται απαραίτητη η
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το ζήτημα αυτό πόσο μάλλον των παιδιών, τα οποία
αποτελούν τους καταναλωτές του μέλλοντος. Η πρόληψη αποτελεί την ύψιστη λύση για τον
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μετριασμό συμπεριφορών μη βιώσιμων για το μέλλον. Η αλλαγή του τρόπου σκέψης των
τωρινών αλλά και των μελλοντικών καταναλωτών μπορεί να επιφέρει σημαντικές και
μακροχρόνιες αλλαγές για ένα καλύτερο τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων τροφίμων καθώς
και πολλών άλλων περιβαλλοντικών προβλημάτων (Kasza et al.,2020).

4.3. Καταγραφές παραγωγής αποβλήτων τροφίμων και σε άλλα κράτη της Ε.Ε. 27

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από ένα σύνολο κρατών-μελών τα οποία χρησιμοποιούν μία
ξεχωριστή πολιτική το καθένα, ανεξάρτητη από το σύνολο τους για την διαχείριση των
αποβλήτων τροφίμων. Με αυτό τον τρόπο, το ζήτημα των αποβλήτων τροφίμων γίνεται ακόμα
πιο περίπλοκο και για αυτό τον λόγο κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
πλαισίου πολιτικής για την αντιμετώπιση του. Στον Πίνακα 5 φαίνεται η παραγωγή αποβλήτων
τροφίμων σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τομέα σε τόνους ανά έτος. Τα στοιχεία
πληθυσμού που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ποσοστού των αποβλήτων τροφίμων
είναι στοιχεία της Eurostat από το 2006.
Βάσει του Πίνακα 5 μπορούμε να αντιληφθούμε καλύτερα αν ο τρόπος διαχείρισης των
αποβλήτων τροφίμων του κάθε κράτους ξεχωριστά είναι αποτελεσματικός και αν ναι, σε ποιους
τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων είναι κυρίως. Σύμφωνα με στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ιρλανδία το 16,6% των οικιακών αστικών αποβλήτων της
αποτελούν απόβλητα τροφίμων ενώ στην Ολλανδία υπολογίζεται ότι τα απόβλητα τροφίμων
που προέρχονται από το νοικοκυριό αγγίζουν τα 76 με 149 kg ανά κάτοικο ανά έτος, με τον μέσο
όρο να φτάνει τα 112,5 kg ανά κάτοικο (European Commission, 2010). Η μείωση των αποβλήτων
τροφίμων κρίνεται σημαντική καθώς θα αποφέρει και οικονομική “αποφόρτιση” μέσω της
ελαχιστοποίησης των αποβλήτων τροφίμων που οδηγούνται στους χώρους υγειονομικής ταφής
και χρειάζονται επιπλέον χρήματα για την συντήρησή τους. Η δωρεά τροφίμων σε
φιλανθρωπικούς οργανισμούς φαίνεται να αποτελεί τον δημοφιλέστερο τρόπο διαχείρισης των
αποβλήτων τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Eriksson et al., 2020). Στην Ιταλία η δωρεά
τροφίμων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις αποτελεί έναν από τους πιο συνήθεις τρόπους
διαχείρισης των αποβλήτων τροφίμων. Η κατάλληλη εκπαίδευση των πολιτών και η χρήση της
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας έχει ωθήσει ακόμα περισσότερα άτομα στην
υποστήριξη αυτής της δράσης. Άξιο αναφοράς αποτελεί το σύνολο των προσπαθειών που έχουν
λάβει μέρος από το 2005 για την συμμετοχή των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στην σωστή
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εκπαίδευση των γεωργών, των παραγωγών και των πολιτών που βρίσκονται τοπικά με σκοπό
την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών κατά την αγορά των προϊόντων τους. Οι καταναλωτές
οφείλουν να επιλέγουν εποχιακά προϊόντα για την μείωση των αποβλήτων τροφίμων καθώς και
την ελαχιστοποίηση της μόλυνσης του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα. Στην Δανία μία
ομάδα ανθρώπων δημιούργησαν μία Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση με τίτλο «Stop Wasting
Food», η οποία εμπεριέχει παραπάνω από 8.000 μέλη. Αυτό το κίνημα κατάφερε να οδηγήσει
την λιανική αλυσίδα REMA 1000 να περιορίσει τις εκπτώσεις ποσότητας σε περισσότερα από
200 καταστήματα αλυσίδας στη Δανία. Οι εκπτώσεις ποσότητας ενισχύουν το φαινόμενο των
αποβλήτων τροφίμων λόγω του γεγονότος ότι οι καταναλωτές τείνουν να αγοράζουν
περισσότερα πράγματα από αυτά που έχουν πραγματικά ανάγκη. Σύμφωνα με τα παραπάνω
κρίνεται απαραίτητη η παροχή σωστών πληροφοριών και γνώσεων από την παιδική ηλικία
σχετικά με την σημαντικότητα των τροφίμων, καλλιεργώντας έτσι μία μελλοντικά συνειδητή
καταναλωτική συμπεριφορά, Χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία έχουν συμμετάσχει στην
εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών με αυτό το σκοπό. Για την ανάπτυξη αυτών των αρχών δεν
χρειάζεται κάτι το σύνθετο παρά μόνο η χρήση απλών, καθημερινών οικονομικών εργαλείων.
Για παράδειγμα, τέτοια εργαλεία μπορεί να είναι η ενσωμάτωση επιμορφωτικών σεμιναρίων
σχετικά με τα απόβλητα τροφίμων, ο επαναπροσδιορισμός της ύλης των μαθημάτων, η εκτέλεση
δραστηριοτήτων ή η προβολή ταινιών που θα στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών
(Fanelli & Di Nocera, 2017).
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Πίνακας 5: Παραγωγή αποβλήτων τροφίμων σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά
τομέα, σε τόνους/έτος - Πηγή: European Commission, 2010
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Κεφάλαιο 5: Πρακτικές και μέτρα πρόληψης αποβλήτων τροφίμων

5.1. Μείωση της σπατάλης τροφίμων

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων χάνεται ή
σπαταλάτε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αναίρεση των σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας
τροφίμων που είχαν προηγηθεί πρωτύτερα. Η απώλεια της γεωργικής γης, του νερού και της
ενέργειας που είχε χρησιμοποιηθεί, του χρόνου που είχε κατασπαταληθεί, του ανθρώπινου
δυναμικού που είχε συμβάλει στην παραγωγή και μεταφορά των τροφίμων καθώς και του
χρήματος που είχε δαπανηθεί αποτελούν μερικές από τις επιπτώσεις που δημιουργούνται μέσω
της απερίσκεπτης απόρριψης ενός βρώσιμου τρόφιμου. Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι
στις ανεπτυγμένες χώρες με υψηλότερο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν οι άνθρωποι λόγω του
καλύτερου οικονομικού επίπεδου που βρίσκονται ξοδεύουν περισσότερα, αυξάνοντας τα
απόβλητα τροφίμων εν συγκρίσει των αναπτυσσόμενων χωρών με χαμηλότερο Ακαθάριστο
Εθνικό Προϊόν. Έτσι, συμπεραίνουμε πως το εισόδημα συνδέεται έμμεσα με την παραγωγή
αποβλήτων τροφίμων. Επιπλέον, η συμπεριφορά των καταναλωτών μέσα από τις επιλογές που
πραγματοποιούν κατά την αγορά , μπορούν να επηρεάσουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη
καθώς και τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Ilakovac et al., 2020). Σύμφωνα με
τα παραπάνω λοιπόν, κρίνεται αναγκαία η μείωση των αποβλήτων τροφίμων μέσω της θέσπισης
κινήτρων για την καλύτερη διαχείριση τους. Στα επόμενα υποκεφάλαια που θα ακολουθήσουν
θα παρουσιαστούν δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των αποβλήτων τροφίμων τόσο στο
ευρωπαϊκό όσο και στο ελληνικό πλαίσιο καθώς θα γίνει και αναφορά στα μέτρα πρόληψης που
μπορούν παρθούν με στόχο την μείωση των αποβλήτων τροφίμων και στην ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων τόσο του περιβάλλοντος όσο και της κοινωνίας.

5.1.1. Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των αποβλήτων τροφίμων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από το σχέδιο δράσης που έλαβε για την κυκλική οικονομία
ανέδειξε τρόπους διαχείρισης και πρόληψης των απορριμμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στην πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων. Έτσι, τα κράτη-μέλη κλήθηκαν να λάβουν μέτρα για
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την μείωση της δημιουργίας περαιτέρω αποβλήτων τροφίμων βάσει των στόχων της βιώσιμης
ανάπτυξης. Αυτή η νομοθετική πρόταση για τα απόβλητα αναγκάζει τα κράτη-μέλη να
ελαχιστοποιήσουν τα απόβλητα τροφίμων καθ’ όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας
τροφίμων, να επιβλέπουν τα επίπεδα των αποβλήτων τροφίμων καθώς και να καταθέσουν
εκθέσεις ανάλογες με σκοπό την καλύτερη ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων
παραγόντων ως προς την επιτευχθείσα πρόοδο. Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής αποτελείται
από μία σειρά βημάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων.
Αναλυτικότερα, περιλαμβάνεται η δημιουργία μίας κοινής μεθοδολογίας σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων και τον καθορισμό παρόμοιων
δεικτών, η κατασκευή μίας πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απώλεια και την
σπατάλη τροφίμων με σκοπό την παροχή βοήθειας στην εύρεση λύσεων για την επίτευξη των
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, η διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων καθώς και η χρήση των
προηγούμενων τροφίμων και υποπροϊόντων ως ζωοτροφών υπό όρους ασφαλείας και τέλος η
αναζήτηση τρόπων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σύγχυσης σχετικά με τις
«ενδείξεις ημερομηνίας» στα τρόφιμα και την καλύτερη κατανόηση και ενημέρωση των
καταναλωτών. Με αυτό τον τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των μέτρων που έλαβε συντελεί
στην καταπολέμηση της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016).

5.1.2. Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των αποβλήτων τροφίμων στην Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελεί μία χώρα με υψηλή κατά κεφαλήν ποσότητα αποβλήτων τροφίμων ανά έτος
συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η έναρξη δράσεων πρόληψης για την μείωση
της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων καθ’ όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων
είναι απαραίτητη. Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΠΠΔΑ) νομοθετεί
τις κύριες προϋποθέσεις για τα απόβλητα στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα, προτείνεται να
πραγματοποιηθούν κάποιες δράσεις για την μείωση των αποβλήτων τροφίμων στην χώρα μας.
Αρχικά, η προσφορά ευρύτερης και εγκυρότερης γνώσης για το πρόβλημα των αποβλήτων
τροφίμων θα βοηθήσει τους καταναλωτές να γνωρίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα την
έκταση αυτού του ζητήματος. Επιπλέον, η δωρεά τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
συμβάλλει στην κατανάλωση ενός μέρους των τροφίμων που ειδάλλως θα απορρίπτονταν
μειώνοντας έτσι την δημιουργία αποβλήτων τροφίμων. Ακόμα, η ελαχιστοποίηση της
παραγωγής αποβλήτων τροφίμων στον πρωτογενή τομέα κρίνεται σημαντική. Αυτό μπορεί να
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επιτευχθεί μέσω της κατάλληλης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των απασχολούμενων του
πρωτογενή τομέα με σκοπό την καλύτερη επαγγελματική κατάρτισή τους στον τομέα της
γεωργίας. Ένας ακόμη τομέας ο οποίος συμβάλλει αρνητικά στην αύξηση των αποβλήτων
τροφίμων είναι ο κλάδος της επεξεργασίας-μεταποίησης και εμπορίου τροφίμων. Μερικές
προτάσεις οι οποίες ενδείκνυται για την μείωση της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων σε αυτόν
τον κλάδο είναι η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων τα οποία θα προέρχονται από τα απόβλητα
τροφίμων, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τροφίμων μέσω της παροχής της
κατάλληλης γνώσης και της ανάπτυξης δυναμικού, η πώληση τροφίμων «μη επιθυμητών» κοντά
στα αισθητικά κριτήρια του καταναλωτή καθώς και τροφίμων κοντολήξιμων καθώς και η
βελτιστοποίηση της σήμανσης των τροφίμων που συσκευάζονται με σκοπό την αποφυγή
καταστάσεων σύγχυσης του καταναλωτή. Μία ακόμα δράση που προτείνεται είναι η εφαρμογή
της κυκλικής οικονομίας στον κλάδο εστίασης και παρόμοιων υπηρεσιών όπως και στα κυλικεία
με στόχο την εκτέλεση ορθών πρακτικών που θα συμβάλλουν στην μείωση των αποβλήτων
τροφίμων. Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, ως μία πιο γενική λύση είναι η σωστή ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών και της εστίασης για τη βέλτιστη διαχείριση των τροφίμων
μέσα από την αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών τόσο σε ατομικό όσο και σε
συλλογικό επίπεδο. Έτσι, μέσω αυτών των δράσεων και συνδυαστικά με την κινητοποίηση
πόρων χρηματοδότησης η παραγωγή αποβλήτων τροφίμων στην Ελλάδα θα μειωθεί σημαντικά
(ΥΠΕΝ, 2021).

5.2. Πρόληψη, διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων τροφίμων που παράγονται στα
νοικοκυριά

Η πρόληψη των αποβλήτων αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα στην ιεραρχία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με τη Στρατηγική Διαχείρισης των Αποβλήτων (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο,
2016). Πιο συγκεκριμένα, η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων μπορεί να
συμβάλλει στην μείωση των πόρων που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή τους. Μέσω της
ενέργειας αυτής μπορούμε να λάβουμε πολλαπλά οφέλη σε διάφορους τομείς όπως είναι η
συγκέντρωση μεγαλύτερης ποσότητας τροφίμων προς ανθρώπινη κατανάλωση, η μείωση των
φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, στην εργασία και στην
κατανάλωση καθώς και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που συσχετίζονται με την παραγωγή
και των κατανάλωση τροφίμων τόσο στο περιβάλλον όσο και στην οικονομία αλλά και την
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κοινωνία (European Commission, n.d.). Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις για την
καλύτερη διαχείριση του ζητήματος των αποβλήτων τροφίμων.

5.2.1. Η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την σπατάλη τροφίμων

Η έκταση του ζητήματος των αποβλήτων τροφίμων δεν είναι ευρέως γνωστή στο καταναλωτικό
κοινό, καθώς δεν είναι λίγα τα άτομα που απορρίπτουν καθημερινά σημαντικές ποσότητες
αποβλήτων τροφίμων ασυνείδητα. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν πως το επίπεδο των
αποβλήτων τροφίμων τους είναι χαμηλό, μη γνωρίζοντας τις επερχόμενες συνέπειες των
πράξεων τους (Septianto et al., 2020). Για αυτό τον λόγο η κατάλληλη ενημέρωση, πληροφόρηση
και εκπαίδευση του κοινού κρίνεται απαραίτητη για την βελτίωση των γνώσεων τους και την
ευαισθητοποίηση τους σχετικά με το ζήτημα των αποβλήτων τροφίμων. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί μέσω της χρήσης ενημερωτικών καμπανιών και εκστρατειών εκπαίδευσης ή ακόμα
και μέσω εκστρατειών που θα εστιάζουν στην πρόσωπο με πρόσωπο επαφή με τους
καταναλωτές,

τηρώντας

βέβαια

τα

κατάλληλα

μέτρα

λόγω

της

πανδημίας.

Η

αποτελεσματικότητα των ενεργειών πληροφόρησης θα κριθεί στα «κενά γνώσης» τα οποία θα
επισπεύσει να καλύψει σχετικά με το πρόβλημα των αποβλήτων τροφίμων. Για παράδειγμα, η
δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης όσον αφορά την ένδειξη της
επισήμανσης της ημερομηνίας ή της αποδοχής των μη αισθητικά ελκυστικών τροφίμων, θα
βοηθήσει αρκετά άτομα να κατανοήσουν καλύτερα το ζήτημα αυτό και να αποφύγουν
μελλοντικές καταστάσεις σύγχυσης οι οποίες μπορεί να τους οδηγούσαν ευκολότερα στην
απόρριψη βρώσιμων τροφίμων. Τα μέσα πληροφόρησης τα οποία φαίνεται να έχουν την
μεγαλύτερη ισχύ στις μέρες μας είναι το διαδίκτυο και η τηλεόραση μέσω των τηλεοπτικών
εκπομπών ή των ταινιών που προβάλει. Έτσι, το πρόβλημα των αποβλήτων τροφίμων θα γίνει
ευρέως γνωστό και θα «αγκαλιαστεί» από το κοινό με περισσότερη κατανόηση και πράξεις,
μικραίνοντας την έκταση του μεγέθους τους (Schanes et al., 2018).

5.2.2. Βελτίωση καταναλωτικών συνηθειών

Οι καταναλωτές αποτελούν τον πρωταρχικό παράγοντα παραγωγής αποβλήτων τροφίμων
κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες καθώς και σε άλλες χώρες που παρατηρείται αυξητική τάση
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στην δημιουργία αποβλήτων τροφίμων (Gheorghescu, 2019). Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω
του φαινομένου της αστικοποίησης, της απομάκρυνσης των καταναλωτών από τον πραγματικό
τρόπο παραγωγής των τροφίμων και των τρόπων που χρησιμοποιούνται στο λιανικό εμπόριο,
για παράδειγμα μέσω διαφόρων προσφορών, για την ενθάρρυνση του φαινομένου της
υπερκατανάλωσης. Οι παραπάνω λόγοι μπορεί να δημιουργούν την ψευδαίσθηση στον
καταναλωτή ότι η παραγωγή αποβλήτων τροφίμων δεν κοστίζει και επομένως έχει μηδαμινές
σχεδόν συνέπειες. Όμως, καθώς οι φυσικοί πόροι φαίνεται να σπανίζουν όλο και περισσότερο,
το περιβαλλοντικό κόστος της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων μεγεθύνει. Για αυτό τον λόγο,
κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη περιβαλλοντικών πτυχών της παραγωγής αποβλήτων
τροφίμων στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης με σκοπό την προσφορά γνώσεων γύρω από το
παγκόσμιο ζήτημα των αποβλήτων τροφίμων. Παρακάτω δίνονται κάποιες συμβουλές ως προς
τους καταναλωτές με στόχο την βελτίωση της συμπεριφοράς τους τόσο σε επίπεδο νοικοκυριού
όσο και σε επίπεδο καταναλωτή.
•

Η δημιουργία λίστας για τα ψώνια της εβδομάδας μπορεί να προλάβει την μελλοντική
αγορά μη αναγκαίων προϊόντων.

•

Ο τακτικός έλεγχος του ψυγείου και των ντουλαπιών βοηθάει στην εκτίμηση της
κατάστασης των τροφίμων που υπάρχουν μέσα σε αυτά με σκοπό την αμεσότερη
κατανάλωσή τους.

•

Η επιλογή φρούτων και λαχανικών κατά την αγορά, που είναι μη αρεστά αισθητικά λόγω
του σχήματος ή του χρώματός τους βοηθάει στην μείωση της αλόγιστης απόρριψης
τροφίμων κατάλληλων για κατανάλωση.

•

Η σωστή κατανόηση των ετικετών και ιδιαίτερα των ετικετών που αναγράφουν πάνω την
ημερομηνία λήξης των προϊόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποφυγή
απόρριψης τροφίμων κατάλληλων για κατανάλωση.

•

Η κατανόηση του μηχανισμού των προσφορών ή των εκπτώσεων που συναντάμε
συνηθέστερα στο λιανικό εμπόριο οδηγεί σε μία πιο συνειδητοποιημένη καταναλωτική
συμπεριφορά με επίκεντρο τις πραγματικές και όχι τις πλασματικές ανάγκες.

•

Η αποθήκευση γευμάτων που περίσσεψαν για την επόμενη μέρα βοηθάει στην
εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.

•

Τα τρόφιμα που βρίσκονται πιο κοντά στην ημερομηνία λήξης τους πρέπει να
τοποθετούνται στο μπροστινό μέρος του χώρου αποθήκευσης και τα καινούρια τρόφιμα
στο πίσω ώστε να καταναλωθούν γρηγορότερα τα τρόφιμα με κοντινότερη ημερομηνία
λήξης.
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•

Ο καλύτερος υπολογισμός των μερίδων συντελεί στον πιθανό περιορισμό υπολειμμάτων
που θα μπορούσαν να είχαν πεταχτεί σε διαφορετική περίπτωση.

•

Η οικιακή κομποστοποίηση βοηθάει στη μείωση του όγκου των αποβλήτων τροφίμων
που οδηγείται προς διαχείριση. Έτσι, παράγεται ένα καλό εδαφοβελτιωτικό υπόστρωμα
για τον κήπο και το ποσοστό των αποβλήτων τροφίμων ελαχιστοποιείται (FAO, 2013).

5.2.3. Αναδιανομή τροφίμων- Δωρεά σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων τροφίμων η δωρεά αποτελεί τη δεύτερη πιο
προτιμητέα επιλογή, έπειτα από την πρόληψη για την αντιμετώπιση του ζητήματος των
αποβλήτων τροφίμων (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2016). Στην Ελλάδα, μέσω του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Αποβλήτων, οι Δήμοι όπως και οι αρμόδιοι φορείς διαχείρισης
στερεών αποβλήτων είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό δράσεων με στόχο την απλοποίηση
της διαδικασίας της δωρεάς τροφίμων σε τοπικό επίπεδο καθώς και την ανάπτυξη
κατευθυντήριων γραμμών όσο αφορά τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και άλλους
φορείς που συσχετίζονται με την αναδιανομή τροφίμων. Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός
«ΜΠΟΡΟΥΜΕ» αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους στη χώρα με στόχο τη μείωση των
αποβλήτων τροφίμων και την προσφορά επισιτιστικής βοήθειας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
(European Commission, 2019).
Η αναδιανομή των τροφίμων έχει αρκετά οφέλη σε πολλαπλούς τομείς. Αρχικά, συμβάλλει στην
πρόληψη και μείωση των αποβλήτων τροφίμων που δημιουργούνται άσκοπα σε καθημερινό
επίπεδο. Βελτιστοποιεί τις δραστηριότητες που λαμβάνουν μέρος στην εφοδιαστική αλυσίδα
τροφίμων και βοηθάει στην μείωση της επισιτιστικής φτώχειας. Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία
γνωστοποίησης του ζητήματος των αποβλήτων τροφίμων μέσω των δωρεών που
πραγματοποιούνται σε διαφορετικά μέρη καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας συνεργειών
μεταξύ μη κερδοσκοπικών οργανισμών, εταιρειών και αρχών. Έτσι, μέσα από τα έργα που
πραγματοποιούνται επιτυγχάνεται ευκολότερα η αναγνώριση των χορηγών. Τέλος,
παρατηρείται βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω της μείωσης των ρύπων που
προκαλούνται από τα απόβλητα τροφίμων (FAO, 2015).
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Κεφάλαιο 6: Covid-19 και απόβλητα τροφίμων

6.1. Ο αντίκτυπος της πανδημίας Covid-19 στα επίπεδα των αποβλήτων τροφίμων

Η πανδημία Covid-19 επέφερε σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα και στον τρόπο ζωής
των ανθρώπων παγκοσμίως. Μία από τις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η
ανθρωπότητα είναι η διαχείριση του επιπέδου των αποβλήτων τροφίμων. Τα νοικοκυριά
συμβάλουν με διαφορά στην δημιουργία αποβλήτων τροφίμων καθώς απορρίπτοντας ένα
τρόφιμο αναιρούν και όλα τα στάδια που προηγήθηκαν στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων
προκειμένου να παραχθεί. Δεδομένου ότι τα νοικοκυριά ασκούν σημαντική επιρροή στα
επίπεδα των αποβλήτων τροφίμων και ο αντίκτυπος που έχει η πανδημία Covid-19 στις
αγοραστικές και καταναλωτικές τους συνήθειες είναι εμφανής, κρίνεται σημαντικό να
γνωρίζουμε τις επιπτώσεις που έφεραν αυτοί οι δύο συντελεστές συνδυαστικά.
Βάσει κάποιων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν φάνηκε πως κατά την διάρκεια της πανδημίας
η αγορά τροφίμων αυξήθηκε σε αντίθεση με την ποσότητα των αποβλήτων τροφίμων που
παρατηρήθηκε μείωση. Ο φόβος έλλειψης τροφίμων από τα ράφια των σούπερ μάρκετ λόγω
του πανικού που δημιουργήθηκε από τον κορονοϊό, οδήγησε στην αύξηση του ποσού των
αγορών τροφίμων. Ωστόσο, τα επίπεδα των αποβλήτων τροφίμων μειώθηκαν παρά τις αρχικές
ανησυχίες των επιστημόνων για διάφορους λόγους. Αρχικά, τα περισσότερα είδη τροφίμων που
αγοράζονταν ήταν μη αλλοιώσιμα όπως είναι τα κατεψυγμένα τρόφιμα, τα κονσερβοποιημένα,
τα ζυμαρικά και το ρύζι. Ενδιαφέρον αποτελεί η συσχέτιση του αριθμού των παιδιών στο
νοικοκυριό με την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων τροφίμων. Φαίνεται πως η επιστροφή ενός
μεγάλου αριθμού ατόμων εν μέσω πανδημίας πίσω στις οικογένειες τους, είχε σαν αποτέλεσμα
τη μείωση του επιπέδου των αποβλήτων τροφίμων λόγω της ευκολότερης κατανάλωσης των
αποκτηθέντων τροφίμων από μεγαλύτερα νοικοκυριά. Επιπλέον, η αύξηση του διαθέσιμου
χρόνου σε συνδυασμό με την μείωση των ωρών εργασίας οδήγησε στην βελτίωση των
δεξιοτήτων μαγειρικής και συνεπώς στην μεγαλύτερη προετοιμασία γευμάτων. Επομένως, οι
καταναλωτικές δαπάνες σε εστιατόρια μειώθηκαν ενώ οι δαπάνες σε είδη παντοπωλείου
αυξήθηκαν (Pappalardo et al., 2020). Η διαδικτυακή παραγγελία τροφίμων αυξήθηκε κατά την
διάρκεια της πανδημίας και φαίνεται να συνέβαλε στον μετριασμό των παρορμητικών αγορών
που μπορεί να αποτελούν ελκυστικές στο κατάστημα. Ακόμα, οι καταναλωτές δεν μπορούν να
επιλέξουν συγκεκριμένα τρόφιμα προσαρμοσμένα στα αισθητικά τους κριτήρια, περιορίζοντας
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έτσι επιπρόσθετη απόρριψη βρώσιμων τροφίμων. Εν κατακλείδι, η πανδημία Covid-19 επέφερε
σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα των αποβλήτων τροφίμων, κυρίως αυτών που δημιουργούνται
από τα νοικοκυριά μέσω της βελτίωσης των τρόπων διαχείρισης τους, οι οποίες μπορούν να
υιοθετηθούν μακροπρόθεσμα για ένα ποιοτικότερο μέλλον (Roe et al., 2021).

6.2. Θρεπτικό περιεχόμενο της κατανάλωσης τροφίμων κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Το θρεπτικό περιεχόμενο της κατανάλωσης τροφίμων κατά την διάρκεια της πανδημίας
μειώθηκε περίπου στο 7% για μία σειρά διαφόρων αιτιών, όπως του υψηλότερου βαθμού
συναισθηματικής κατανάλωσης που παρατηρήθηκε. Αυτό συνέβη λόγω της αύξησης που
παρατηρήθηκε στην κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε λιπαρά και ζάχαρη όπως είναι τα γλυκά,
οι επεξεργασμένες τροφές, τα σνακ καθώς και τα αλκοολούχα ποτά. Όσο αφορά τα επίπεδα
κατανάλωσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών, σε κάποιες χώρες όπως η Ισπανία,
παρατηρήθηκε μείωση κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, παρόλο που αναμέναμε
αύξηση της κατανάλωσης τους για την προσπάθεια ενίσχυσης του ανοσοποιητικού των ατόμων
(Aldaco et al., 2020). Στα αλκοολούχα ποτά το ποσοστό κατανάλωσης μειώθηκε συγκριτικά με
την περίοδο πριν του κορονοϊού πιθανόν λόγω του προσωρινού κλεισίματος των μπαρ και των
εστιατορίων. Η αγορά κατεψυγμένων και κονσερβοποιημένων τροφών αυξήθηκε κατά την
διάρκεια της πανδημίας λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής τους σε περίπτωση έλλειψης
τροφίμων από τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Επομένως, παρατηρήθηκαν αλλαγές στις
διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών όπως και στο θρεπτικό περιεχόμενο των τροφών που
αγόραζαν. Οι αλλαγές αυτές συνολικά «γέννησαν» και ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα, τη μείωση
των αποβλήτων τροφίμων το οποίο ελπίζουμε να παραμείνει και μετά την εποχή της πανδημίας
COVID-19 (Janssen, 2021).

6.3. Αλλαγές στη διαχείριση των τροφίμων κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων για την
πανδημία COVID-19

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης για τα Απόβλητα και τους Πόρους που πραγματοποιήθηκε
από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2020 παρατηρήθηκε βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των
τροφίμων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών διαχείρισης
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των τροφίμων κατά αυτή την περίοδο αποτελούν μία αισιόδοξη κίνηση για το παρόν και μία
ιδιαίτερη πρόκληση για το μέλλον. Οι συμπεριφορές διαχείρισης βάσει των δεδομένων όπου
συλλέχθηκαν και οι οποίες φαίνεται να προτιμήθηκαν και να χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω από
το καταναλωτικό κοινό είναι η συχνότερη προετοιμασία γευμάτων στο σπίτι, ο τακτικότερος
έλεγχος των ντουλαπιών και του ψυγείου με στόχο τη γρηγορότερη κατανάλωση των
κοντολήξιμων προϊόντων, η τήρηση λίστας καταγραφής για τα ψώνια και η διαδικτυακή αγορά
τροφίμων. Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός πως κάποιες συμπεριφορές διαχείρισης των
τροφίμων ξεχωρίζουν περισσότερο συγκριτικά με κάποιες άλλες. Πιο συγκεκριμένα, οι ηλικιακές
ομάδες 18-44 υιοθέτησαν περισσότερες συμπεριφορές διαχείρισης τροφίμων συγκριτικά με την
ηλικιακή ομάδα των 65 και άνω. Επιπλέον, τα άτομα που λόγω της πανδημίας σταμάτησαν να
εργάζονται ή συνέχισαν να εργάζονται λιγότερες ώρες είχαν περισσότερο χρόνο στην διάθεσή
τους να αποκτήσουν ακόμα περισσότερες συμπεριφορές διαχείρισης. Με αυτό τον τρόπο,
κτίζεται ένα πιο σίγουρο παρόν και ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον ως προς τον τρόπο διαχείρισης
των αποβλήτων τροφίμων (WRAP, 2020b).

6.4. Κίνητρα για αλλαγή της συμπεριφοράς στην διαχείριση των τροφίμων την περίοδο της
πανδημίας

Στην ίδιο Πρόγραμμα μελετήθηκαν οι λόγοι που κινητοποίησαν τους πολίτες του Ηνωμένου
Βασιλείου στην υιοθέτηση ακόμα περισσότερων συμπεριφορών διαχείρισης των τροφίμων κατά
τη διάρκεια της πανδημίας. Ο κυριότερος λόγος με διαφορά 54%, ήταν για να αποφύγουν τα
ψώνια στα καταστήματα με την φυσική τους παρουσία. Στη συνέχεια ακολουθούσε η
εξοικονόμηση χρημάτων, η ανησυχία έλλειψης τροφίμων από τα ράφια του σούπερ μάρκετ
καθώς και η ύπαρξη περισσότερου ελεύθερου χρόνου για την αύξηση της ενασχόλησή τους με
περισσότερα ζητήματα του σπιτιού όπως το μαγείρεμα. Επιπλέον, αρκετοί ήταν οι πολίτες που
ανέφεραν πως η αλλαγή της συμπεριφοράς τους στη διαχείριση των τροφίμων κατά την
διάρκεια του lockdown συνδέεται με την εκτίμηση τους απέναντι στο φαγητό λόγω της
ανάπτυξης ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης απέναντι στα απόβλητα τροφίμων, την
προσπάθεια τους να τρώνε πιο υγιεινά και ποιοτικά καθώς και της ανάγκης τους για καλύτερη
οργάνωση του φαγητού στο σπίτι. Ενδιαφέρον αποτελεί η σύνδεση δύο σημαντικών ζητημάτων,
των αποβλήτων τροφίμων και της κλιματικής αλλαγής με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του
μέρους των ρύπων που προέρχονται από τα απόβλητα τροφίμων. Βάσει της έρευνας που
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πραγματοποιήθηκε φαίνεται πως ενώ το 81% των πολιτών δηλώνει ανήσυχο απέναντι στις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μόνο το 37% γνωρίζει ότι τα απόβλητα τροφίμων συμβάλουν
αρνητικά στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Αυτό προϋποθέτει καλύτερη ενημέρωση του
κοινού σχετικά με το ζήτημα των αποβλήτων τροφίμων με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους και
την μετάβαση της συμπεριφοράς τους από την «παθητική» στην «ενεργητική» (WRAP, 2020b).

6.5. Πιθανότητες διατήρησης των θετικών αλλαγών στην διαχείριση των αποβλήτων μετά το
lockdown

Η υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών διαχείρισης στο ζήτημα των αποβλήτων τροφίμων κατά
την διάρκεια του lockdown αποτέλεσε ένα αρκετά αισιόδοξο γεγονός για την παρούσα
αντιμετώπιση της κατάστασης. Όμως, η μεγαλύτερα πρόκληση έγκειται στην διατήρηση αυτών
των θετικών αλλαγών για την ύπαρξη ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος. Σύμφωνα με τους πολίτες
του Ηνωμένου Βασιλείου οι περισσότεροι φιλοδοξούν να διατηρήσουν αυτές τις θετικές
αλλαγές ως προς τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων τροφίμων και μετά την διάρκεια του
lockdown. Αναλυτικότερα, βάσει του Διαγράμματος 13, το 70% του συνόλου σκοπεύει να
διατηρήσει τουλάχιστον μερικές από τις συμπεριφορές διαχείρισης των τροφίμων που
απέκτησαν κατά την διάρκεια του lockdown συμπεριλαμβανομένων σχεδόν των μισών που
θέλουν να διατηρήσουν «πολλά» ή «δίκαια ποσά» και του 22% που θέλει να διατηρήσει «μία ή
δύο» θετικές συμπεριφορές διαχείρισης τροφίμων. Αντιθέτως, το 11% θα ήθελε να επιστρέψει
στις παλιές του διατροφικές συνήθειες ενώ το υπόλοιπο 20% πιστεύει πως οι διατροφικές του
συνήθειες παρέμειναν ίδιες κατά την διάρκεια του lockdown. Επιπλέον, η πλειοψηφία των
πολιτών υποστηρίζει πως θα μπορούσαν να δουν τον αυριανό τους εαυτό, βάσει τις τωρινές
αποκτηθέντες συμπεριφορές που έχουν υιοθετήσει σχετικά με το ζήτημα των αποβλήτων
τροφίμων. Ειδικότερα, το 83% είπε πως θα συνέχιζε τον έλεγχο του εσωτερικού των ντουλαπιών
και του ψυγείου πριν πάνε για ψώνια, καθώς και την κατανάλωση των υπολειμμάτων τους μέσω
της δημιουργίας για παράδειγμα νέων φαγητών και την κατάψυξη των τροφίμων. Ωστόσο, μία
μικρή πτώση στα ποσοστά των συμπεριφορών διαχείρισης τροφίμων που είχαν αποκτηθεί
αναμένετε να συμβεί μετά την διάρκεια του lockdown. Πιο συγκεκριμένα, αναμένετε το 16% των
πολιτών που έλεγχαν τακτικά το ψυγείο τους πριν ψωνίσουν να μην το κάνουν με την ίδια
συχνότητα μετά το lockdown, όπως και το 34% των ατόμων που έγραφαν την λίστα αγορών τους.
Έτσι, τα κύρια «τροχοπέδια» για την διατήρηση των συμπεριφορών διαχείρισης τροφίμων
77

συνδέονται με την έλλειψη χρόνου και την ευκολία πρόσληψης τροφής. Για παράδειγμα, το 26%
αναφέρει πως δεν θα έχει αρκετό ελεύθερο χρόνο κατά την επιστροφή στην «κανονικότητα» με
ένα πλήρες ωράριο εργασίας και την προσθήκη δραστηριοτήτων που είχαν ανακοπεί κατά την
διάρκεια του lockdown ενώ το 42% ισχυρίζεται πως θα είναι ευκολότερη η πρόσβαση στο
φαγητό ξανά με μεγαλύτερη ποικιλία. Συνεπώς, χρειάζεται συνεχής προσπάθεια όσων
συμπεριφορών έχουν αποκτηθεί μέχρι στιγμής για την μεταβίβασή και εξέλιξή τους στο αύριο
(WRAP, 2020b).

Διάγραμμα 13: Συνολική φιλοδοξία να διατηρηθούν οι συμπεριφορές αποκλεισμού
διαχείρισης τροφίμων
Πηγή: WRAP, 2020b

Β΄ Μέρος

Κεφάλαιο 7: Μεθοδολογία

Τις τελευταίες δεκαετίες, το ζήτημα των αποβλήτων τροφίμων έχει αποτελέσει παράγοντα
αυξανόμενης ανησυχίας παγκοσμίως. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το ένα τρίτο των τροφίμων
που κρίνονται κατάλληλα προς κατανάλωση απορρίπτονται ετησίως λόγω απωλειών που
συμβαίνουν κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Ωστόσο, η έλλειψη δεδομένων
σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος των αποβλήτων τροφίμων καθώς και η μη
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ύπαρξη μίας κοινής μεθοδολογίας μέτρησης του επιπέδου τους δυσκολεύει την σύγκριση των
αποτελεσμάτων μεταξύ τους που προκύπτουν από διάφορες χώρες (Secondi et al., 2015).
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η παρατήρηση της συμπεριφοράς των ελληνικών
νοικοκυριών, σε σχέση με την παραγωγή αποβλήτων τροφίμων, η εκτίμηση της ποσότητας που
απορρίπτεται από πλευράς τους καθώς και η προσπάθεια μείωσης του επιπέδου τους μέσω της
πραγματοποίησης διαφόρων δράσεων πρόληψης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού,
χρησιμοποιήθηκαν ένα ερωτηματολόγιο και ένα ημερολόγιο επταήμερης καταγραφής
αποβλήτων τροφίμων, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα την καταναλωτική συμπεριφορά των
νοικοκυριών μέσα από το ποσοστό και το είδος των αποβλήτων τροφίμων που παράγουν. Πιο
συγκεκριμένα, ο στόχος, με βάση την διεθνή βιβλιογραφία και την πρόταση της μελέτης, ήταν
να συμπληρωθούν:
•

Το ερωτηματολόγιο άπαξ από κάθε συμμετέχοντα και

•

Το ημερολόγιο καταγραφής για επτά (7) συνεχόμενες ημέρες.

Η έρευνα υλοποιήθηκε και σχεδιάστηκε από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο
συγκεκριμένο κεφάλαιο, θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήσαμε και
στο Κεφάλαιο 7 θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ερωτηματολογίων και
των ημερολογίων καταγραφής αποβλήτων τροφίμων επτά ημερών.
Η στρατολόγηση του πληθυσμιακού δείγματος έγινε με τη βοήθεια εταιρείας έρευνας και
ανάλυσης της αγοράς, η οποία χρησιμοποίησε ηλεκτρονική πλατφόρμα στρατολόγησης (recruit),
στην οποία οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στην έρευνα, συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο.
Ανάλογα με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, πραγματοποιήθηκε η επιλογή των ατόμων που
προσκλήθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα για την εβδομαδιαία συμπλήρωση του
ημερολογίου.
Τα ερωτηματολόγια αποβλήτων τροφίμων μοιράστηκαν συνολικά σε 2.897 άτομα, εκ των
οποίων οι 2.519 ήταν έγκυρες καταγραφές. Η διανομή τους έγινε ηλεκτρονικά λόγω της
παρουσίας του Covid-19 με στόχο την τήρηση των μέτρων προστασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης
έργου για γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Το χρονικό διάστημα καταγραφής των αποβλήτων
τροφίμων ήταν εφτά μέρες. Η συμπλήρωση του ημερολογίου σε καθημερινή βάση έγινε σε δύο
φάσεις, σε δύο διακριτά δείγματα. Αναλυτικότερα, η πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε από το
Σάββατο 13 Μαρτίου 2021 έως την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 με την τυχαία αποστολή
προσκλήσεων συμμετοχής σε 1100 μέλη του panel. Η δεύτερη φάση ξεκίνησε το Σάββατο 20
Μαρτίου 2021 και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 μέσω της τυχαίας
αποστολής προσκλήσεων συμμετοχής σε 1117 μέλη του panel. Η διάκριση των δύο δειγμάτων
79

είχε ως στόχο την μέγιστη ανταπόκριση των συμμετεχόντων η οποία επετεύχθη μέσω του
ελέγχου, της άμεσης παρέμβασης στη διαδικασία των ενημερώσεων και της καλύτερης
διαχείρισης της επικοινωνίας των συμμετεχόντων μέσω email. Κατά την χρονική διάρκεια
συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου υπήρξε μία αργία και στα δύο κύματα, η αργία του πρώτου
κύματος ήταν η Καθαρά Δευτέρα στις 15 Μαρτίου 2021 ενώ η αργία του δεύτερου κύματος ήταν
η 25η Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη. Ο στόχος συμπλήρωσης στο πρώτο κύμα αγγίζει το 35,6% ενώ
στο δεύτερο κύμα το 32,8%. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ένα σύνολο ερωτήσεων, όπου
στο πρώτο μέρος του οι απαντήσεις των ερωτηθέντων φανερώνουν την γνώμη τους σχετικά με
το ζήτημα των αποβλήτων τροφίμων. Έπειτα, ακολουθούν ερωτήσεις σχετικά με την
καταναλωτική συμπεριφορά των ερωτηθέντων καθώς και ερωτήσεις που αποσκοπούν στην
καλύτερη κατανόηση των εννοιών “ανάλωση κατά προτίμηση πριν από” και “ημερομηνία λήξης”
από τους ερωτηθέντες όπως και των τρόπων αποθήκευσης που επιλέγουν στην καθημερινότητά
τους για την μέγιστη συντήρηση των τροφίμων. Στη συνέχεια, ακολουθούν ερωτήσεις σχετικά
με την συχνότητα και την προτίμηση προετοιμασίας του φαγητού στο σπίτι, όπως και του τρόπου
δημιουργίας και απόρριψης αποβλήτων τροφίμων. Τέλος, τοποθετείται μία τελική κατηγορία
ερωτήσεων που στόχο έχουν την εξερεύνηση του προφίλ και των δημογραφικών
χαρακτηριστικών των ερωτηθέντων. Στο Διάγραμμα 14, απεικονίζεται συνοπτικά η μεθοδολογία
της έρευνας που ακολουθήσαμε.

Ανάπτυξη και
αποστολή
ερωτηματολογίου
Για τη συλλογή
στοιχείων για τη
συμπεριφορά καθώς
και την επιλογή
υποψηφίων για τη
συμπλήρωση του
ημερολογίου

Συλλέχθηκαν 2.897
συμπληρωμένα
ερωτηματολόγιο,
εκ των οποίων 2.519
κρίθηκαν έγκυρα

Αποστολή του
ημερολογίου σε 2.217
νοικοκυριά σε δύο
7ήμερους κύκλους:
- 13.03.21 έως
19.03.21 (1.100
νοικοκυριά)
- 20.03.21 έως
26.03.21 (1.117
νοικοκυριά)

Συλλέχθηκαν
συνολικά 1.891
ημερολόγια και από
τους δύο 7ήμερους
κύκλους

Το τελικό δείγμα που
εξετάστηκε στην
συγκεκριμένη εργασία
είναι 356 άτομα που
αντιστοιχούν σε 122
νοικοκυριά

Διάγραμμα 14: Σχεδιασμός έρευνας
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Κεφάλαιο 8: Αποτελέσματα και συζήτηση

8.1. Ανάλυση ερωτηματολογίων
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από
τις απαντήσεις των αποκρινόμενων. Έγινε χρήση ερωτηματολογίων και ημερολογίων
καταγραφής αποβλήτων τροφίμων επτά ημερών. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε από το
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και σε συνεργασία με γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ
διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω email στους καταναλωτές της αλυσίδας σούπερ μάρκετ λόγω
της παρουσίας του Covid-19. Η έρευνα διήρκησε εφτά ημέρες και η συμπλήρωση του έγινε σε
δύο φάσεις. Το τελικό δείγμα που συγκεντρώθηκε είναι 356 άτομα που αντιστοιχούν σε 122
νοικοκυριά. Κατά την ηλεκτρονική αποστολή των ερωτηματολογίων στους αποκρινόμενους που
έλαβαν μέρος στην έρευνα υποδεικνύονταν οδηγίες για την ορθή συμπλήρωσή τους. Λόγω της
απόστασης όσα νοικοκυριά αντιμετώπιζαν κάποια δυσκολία μπορούσαν να έρθουν σε
επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους αρμόδιους προς διευκόλυνσή τους.
Παρά τις αναλυτικές οδηγίες που δόθηκαν 31 νοικοκυριά δεν είχαν συμπληρώσει σωστά τα
ερωτηματολόγια και ημερολόγια καταγραφής αποβλήτων τροφίμων με αποτέλεσμα την
έλλειψη στοιχείων. Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τα
δημογραφικά στοιχεία και το δεύτερο τις ερωτήσεις πάνω στην έρευνα που πραγματοποιούμε.
Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την επίτευξη των στόχων της παρούσας έρευνας είναι η
ποσοτική ανάλυση με μέσω της χρήσης ερωτήσεων κλειστού τύπου. Αρχικά, παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα των δημογραφικών χαρακτηριστικών από τον συνολικό αριθμό των ερωτώμενων
όπως είναι το φύλο τους, η ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν, η περιοχή κατοικία τους και η
σύνθεση του νοικοκυριού των μελών του panel. Έπειτα, γίνεται ποσοτική ανάλυση των
αποτελεσμάτων βασιζόμενη στο ημερολόγιο καταγραφής αποβλήτων έξι και εφτά ημερών
προκειμένου να γίνει συσχέτιση των παραγόντων μεταξύ τους αλλά και με τα δημογραφικά
στοιχεία. Μετά το πέρας της συλλογής των απαντήσεων που δόθηκαν από τους αποκρινόμενους
ακολούθησε η κωδικοποίηση και καταγραφή των απαντήσεων των ερωτηματολογίων. Στην
συνέχεια, έγινε η κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων και στο τέλος παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσματα της έρευνας.
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8.1.1. Δημογραφικά στοιχεία του προφίλ του κοινού που συμμετείχε στην έρευνα

Κατά την συλλογή των δημογραφικών στοιχείων, έγινε καταγραφή των συμμετεχόντων στο panel
και των αποκρινόμενων στην έρευνα. Οι αποκρινόμενοι στην έρευνα είναι τα άτομα που
συμπλήρωσαν πέντε ή/και περισσότερα ερωτηματολόγια. Η σύγκριση μεταξύ αυτών των δύο
κατηγοριών δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές, με τις διακυμάνσεις να βρίσκονται εντός
του ορίου της αναμενόμενης διακύμανσης εξαιτίας της δειγματοληψίας. Έτσι, συμπεραίνουμε
πως το σύνολο των μη-αποκρινόμενων δεν μεταβάλει την αξιοπιστία των ευρημάτων.
Σύμφωνα με το Διάγραμμα 15, το δείγμα του πληθυσμού που συμμετείχε στην συμπλήρωση
των ημερολογίων καταγραφής της έρευνας πεδίου, αποτελείται 84,6% από γυναίκες και 15,4%
από άνδρες. Αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί καλύτερα αν αναλογιστούμε πως την ευθύνη για τις
προμήθειες και την προετοιμασία του φαγητού την αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο οι γυναίκες.

Διάγραμμα 15: Ποσοστό ανδρών και γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα
Με βάση το Διάγραμμα 16, η ηλικιακή κατηγορία που συμμετείχε κατά κύριο λόγο στην έρευνα
είναι αυτή των 45-54 ετών με ποσοστό 33,8%. Στην συνέχεια ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες
των 35-45 ετών και των 55-54 ετών με ποσοστό 21,8% και 21,4% αντιστοίχως. Οι ηλικίες των 2534 ετών αντιστοιχούν στο 12,2% των ερωτηθέντων ενώ μόλις το 6% του κοινού αντιστοιχεί στις
ηλικίες των 64 ετών και άνω. Η ηλικιακή κλάση των 45-54 ετών έχει το μεγαλύτερο ποσοστό
εκπροσώπησης έναντι του συνόλου πιθανώς λόγω της συχνότερης παρουσίας τους στο σούπερ
μάρκετ για την κάλυψη των αναγκών του νοικοκυριού τους.
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Διάγραμμα 16: Ηλικιακές ομάδες που ανήκει το κοινό στην έρευνα
Σύμφωνα με το Διάγραμμα 17, το μεγαλύτερο μέρος του κοινού που έλαβε μέρος στην έρευνα,
διαμένει στην Αττική με ποσοστό 56,3%. Στην συνέχεια, ακολουθούν οι ερωτηθέντες που
διαμένουν στην Βόρεια Ελλάδα με ποσοστό 24,5%, οι ερωτηθέντες που διαμένουν στην
Κεντρική Ελλάδα με ποσοστό 11,5% και στο τέλος βρίσκονται οι ερωτηθέντες που κατοικούν στα
νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Το 56,3% του κοινού που διανέμει στην Αττική μπορεί να
εξηγηθεί λόγω της εγκατάστασης της εταιρείας έρευνας στην περιοχή της Αττικής.

Διάγραμμα 17: Περιοχή κατοικίας κοινού στην έρευνα

Όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 18, το 31,2% κατέχουν τα νοικοκυριά όπου ζουν
οικογένειες με ανήλικα παιδιά. Το ποσοστό των νοικοκυριών στα οποία ζουν οικογένειες όπου
όλα τα μέλη της είναι ενήλικες αποτελεί το 26,4% και στη συνέχεια ακολουθούν τα νοικοκυριά
όπου ζουν ζευγάρια με ποσοστό 23,9%. Το ποσοστό των νοικοκυριών όπου ζει μόνο ένα άτομο
αντιστοιχεί στο 12,7% ενώ τα νοικοκυριά στα οποία συναντάται συγκατοίκηση αντιστοιχεί στο
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5,8% του συνόλου. Τα μεγαλύτερα ποσοστά των νοικοκυριών που συμμετείχαν στην έρευνα
ήταν κατά κύριο λόγω οικογένειες. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί μέσω της ανάγκης κάλυψης των
αυξημένων αναγκών που προκύπτουν με την αύξηση των αριθμού των μελών σε ένα νοικοκυριό.

Διάγραμμα 18: Σύνθεση των νοικοκυριών
Στον Πίνακα 6 απεικονίζεται η σύνθεση του νοικοκυριού των μελών του panel και των
συμμετεχόντων στα ημερολόγια σε σχέση με τη σύνθεση των νοικοκυριών της χώρας (ΕΛΣΤΑΤ,
2011). Βάσει του Πίνακα, το μεγαλύτερο ποσοστό των αποκρινόμενων εντοπίζεται στα διμελή
νοικοκυριά με ποσοστό 36,1% και έπειτα ακολουθούν τα τετραμελή νοικοκυριά με ποσοστό
27,9%. Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό αποκρινόμενων όπως αναμένεται εντοπίζεται στα
πολυπληθέστερα νοικοκυριά με αριθμό μελών έξι ατόμων και άνω με ποσοστό 1,6%. Τα
νοικοκυριά με αριθμό μελών άνω των πέντε φαίνεται πως είναι εξίσου λιγοστά. Από το σύνολο
των αποκρινόμενων εξαιρέθηκαν από την ανάλυση τα νοικοκυριά με άγνωστο αριθμό μελών
καθώς έδωσαν ελλιπή στοιχεία.
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Πίνακας 6: Σύγκριση σύνθεσης νοικοκυριών στο σύνολο της χώρας ανά αριθμό μελών
(πληθυσμός)

8.2. Ποσοτικοποίηση αποβλήτων τροφίμων

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα γίνει ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων της ποσοτικής ανάλυσης των
ημερολογίων καταγραφής αποβλήτων για 122 νοικοκυριά επί 6 και 7 ημέρες. Η επιλογή των έξι
και των εφτά ημερών συμπλήρωσης των ημερολογίων καταγραφής για την ανάλυση των
δεδομένων έγινε γιατί τα στοιχεία από αυτές τις ημέρες κρίθηκαν βάσει της βιβλιογραφίας πιο
αντιπροσωπευτικά. Πιο συγκεκριμένα, η παρουσίαση των δεδομένων μας για τα νοικοκυριά που
είχαν συμπληρώσει εννιά και δέκα μέρες απορρίφθηκαν λόγω του ελάχιστου αριθμού μελών
που συμμετείχαν καθώς και της μη εγκυρότητας των δεδομένων. Επιπλέον, τα νοικοκυριά που
είχαν συμπληρώσει τρεις, τέσσερις, πέντε και οκτώ μέρες καταγραφής δεν επιλέχτηκαν στην
απεικόνιση ορισμένων διαγραμμάτων μας όπως είναι το Διάγραμμα 18 «Ποσοστά συνόλου
αποβλήτων τροφίμων (6 μέρες)» λόγω του λιγοστού αριθμού μελών που περιείχαν έναντι των
νοικοκυριών που είχαν έξι και εφτά ημέρες συμπλήρωσης με αριθμό μελών 142 έναντι του
συνόλου που είναι 356 μέλη όπως φαίνεται αναλυτικότερα στον Πίνακα 7.
Πίνακας 7: Αριθμός μελών νοικοκυριού ανάλογα με τον αριθμό συμπλήρωσης ημερών
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8.2.1. Ποσοστά συνόλου αποβλήτων τροφίμων

Στα διαγράμματα 19 και 20, γίνεται αναφορά στα ποσοστά των αποτρεπτέων και των
αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων στο σύνολο των αποβλήτων για τα νοικοκυριά που
συμπλήρωσαν έξι και εφτά μέρες καταγραφής αντίστοιχα. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 19, το
48,2% των αποβλήτων τροφίμων είναι αποτρεπτά, δηλαδή αποτελούν τρόφιμα που θα
μπορούσαν να είχαν καταναλωθεί και όχι απορριφθεί. Αντίθετα, το 51,8% του συνόλου των
αποβλήτων τροφίμων είναι αναπότρεπτα, δηλαδή αποτελούν απόβλητα που δεν είχαν την
δυνατότητα να αξιοποιηθούν διαφορετικά ή να καταναλωθούν επομένως απορρίφθηκαν. Το
ποσοστό των αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων υπερισχύει έναντι των αποτρεπτέων για τις
έξι ημέρες συμπλήρωσης. Το ίδιο ισχύει και για το Διάγραμμα 20 όπου οι ημέρες συμπλήρωσης
είναι εφτά. Αναλυτικότερα, το ποσοστό των αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων είναι 45,1%,
μικρότερο συγκριτικά με το 54,9% των αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων.
Βάσει μίας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Ουγγαρία το 2020 (Kasza et al., 2020), τα
ποσοστά των αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων ήταν 51,2% και των αναπότρεπτων 48,8%, πιο
χαμηλά ποσοστά αναπόφευκτων έναντι των αντίστοιχων ελληνικών νοικοκυριών. Η αντίστοιχη
έρευνα κάνει μία σύντομη αναφορά στη σύγκριση μεταξύ των νοικοκυριών της Ουγγαρίας και
της Ελλάδας επιβεβαιώνοντας τα συμπεράσματα της υπόθεσής μας. Πιο συγκεκριμένα,
αναφέρει πως το ποσοστό των αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων μέσα από δύο ουγγρικές
μελέτες που είχαν πραγματοποιηθεί είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο της Ελλάδας, όπου το
ένα τρίτο του συνόλου ήταν μόνο αποτρεπτά (Kasza et al., 2020). Επιπλέον, το 2012 στην Αγγλία
αν και το ποσοστό των αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων άγγιζε το 60%, το ποσοστό των
αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων στα αγγλικά νοικοκυριά ήταν χαμηλό, μόλις 23% (WRAP,
2013). Επομένως, βάσει της έρευνας μας τα ποσοστά των τροφίμων που μπορούν να
αποφευχθούν όσο και αυτών που αναγκαστικά απορρίπτονται στα ελληνικά νοικοκυριά είναι
και στις δύο περιπτώσεις υψηλά έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών.
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Διάγραμμα 19: Ποσοστά συνόλου αποβλήτων τροφίμων (6 μέρες)

Διάγραμμα 20: Ποσοστά συνόλου αποβλήτων τροφίμων (7 μέρες)

8.2.2. Μέσος όρος αποτρεπτέων και αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων

Στον Πίνακα 8, γίνεται εμφανής ο υπολογισμός του μέσου όρου τόσο των αποτρεπτέων όσο και
των αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων σε γραμμάρια για κάθε άτομο ανάλογα τις ημέρες
συμπλήρωσης των ημερολογίων καταγραφής. Ο πολυπληθέστερος αριθμός νοικοκυριών
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αναλογικά και μελών εντοπίζονται στις έξι και εφτά μέρες συμπλήρωσης αντίστοιχα.
Παρατηρώντας τον Πίνακα 8, διακρίνουμε πως κατά κύριο λόγο ο μέσος όρος σε γραμμάρια ανά
άτομο ανά ημέρα των αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων υπερισχύει έναντι των αποτρεπτέων.
Εξαίρεση αποτελούν οι τέσσερις, οι έξι και οι οκτώ μέρες συμπλήρωσης όπου καταγράφτηκε
υψηλότερος ο μέσος όρος σε γραμμάρια ανά άτομο ανά ημέρα των αποτρεπτέων αποβλήτων
τροφίμων. Η υπεροχή των αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων έναντι των αποτρεπτέων
μπορεί να οφείλεται στην αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών των οποίων το
μεγαλύτερο μέρος τους είναι μη βρώσιμο όπως είναι το ρόδι, ο ανανάς, οι αγκινάρες και ο
φρέσκος αρακάς. Επιπλέον, η συχνότερη κατανάλωση του κρέατος και των ψαριών στο
εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του πληθυσμού έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία
περισσότερων αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων όπως είναι τα κόκκαλά τους.

Πίνακας 8: Μέσος όρος αποτρεπτέων και αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων

Στα διαγράμματα 21 και 22 δίνεται μία πιο αναλυτική ματιά στον μέσο όρο των αποτρεπτέων
και των αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων σε γραμμάρια εστιάζοντας στις έξι και εφτά μέρες
συμπλήρωσης των ημερολογίων. Στο Διάγραμμα 21, τα αναπότρεπτα απόβλητα τροφίμων
υπερτερούν με μέσο όρο 109,7 g σε σχέση με τον μέσο όρο των αποτρεπτέων που αγγίζει τα
102,1 g. Το ίδιο ισχύει και για το Διάγραμμα 22 όπου ο μέσος όρος των αναπότρεπτων είναι 91,4
g ενώ των αποτρεπτέων 75,2 g. Με αυτό τον τρόπο αποκτάμε μία σφαιρική εικόνα για την
κατηγορία των αποβλήτων τροφίμων που απορρίπτεται περισσότερο στα ελληνικά νοικοκυριά
σε γραμμάρια. Ωστόσο, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 21 η απόκλιση μεταξύ αυτών των δύο
κατηγοριών μπορεί να είναι ιδιαίτερα μικρή για αυτό είναι σημαντικό να δούμε ποιες κατηγορίες
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τροφίμων απορρίπτονται με την μεγαλύτερη συχνότητα ώστε να μειώσουμε το ποσοστό των
αποτρεπτέων αποβλήτων στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Διάγραμμα 21: Μέσος όρος αποτρεπτέων και αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων σε
γραμμάρια (6 μέρες)

Διάγραμμα 22: Μέσος όρος αποτρεπτέων και αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων σε
γραμμάρια (7 μέρες)

8.2.3. Σύνθεση αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων

Στους πίνακες 9 και 10 αντίστοιχα, απεικονίζεται η σύνθεση των αποτρεπτέων αποβλήτων
τροφίμων για τις έξι και τις εφτά μέρες συμπλήρωσης. Η συνολική ποσότητα τους είναι
εκφρασμένη σε γραμμάρια και στην διπλανή στήλη έχει γίνει η αντίστοιχη μετατροπή αυτών των
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ποσοτήτων σε ποσοστά. Η γνώση της σύνθεσης των αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων είναι
ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι δράσεις ενημέρωσης για την μείωση των αποβλήτων τροφίμων
στοχεύουν στα τρόφιμα που μπορούν να αποφευχθούν. Με αυτό τον τρόπο, θα είναι
κατατοπιστικότερες οι ενέργειες που θα λάβουν μέρος με στόχο την πρόληψή τους. Με βάση
τον Πίνακα 9 η κατηγορίες των φρούτων και των λαχανικών φαίνεται να υπερτερούν έναντι των
υπόλοιπων κατηγοριών όσο αφορά την σύνθεση των αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων για τις
έξι μέρες με ποσοστό 19,7% και 17,7% αντίστοιχα. Στην συνέχεια ακολουθούν τα αρτοποιήματα
με 11,9%, τα ζυμαρικά με 10,7% και στην Πέμπτη θέση βρίσκονται τα κρεατικά με 8%. Στον
Πίνακα 10 αντίστοιχα για τις εφτά μέρες τα φρούτα και τα λαχανικά συνεχίζουν να αποτελούν
τις κατηγορίες με την μεγαλύτερη συχνότητα απόρριψης ενώ είναι κατάλληλα προς κατανάλωση.
Στην συνέχεια ακολουθούν τα αρτοποιήματα, τα ζυμαρικά και τέλος τα όσπρια. Στην συνέχεια,
προσπαθούμε να απεικονίσουμε αυτά τα δεδομένα σε Διαγράμματα με σκοπό την καλύτερη
κατανόηση του περιεχομένου των Πινάκων 9 και 10 οπτικά.
Πίνακας 9: Σύνθεση αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων (6 μέρες)
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Πίνακας 10: Σύνθεση αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων (7 μέρες)

Στα παρακάτω διαγράμματα, απεικονίζονται οι διάφορες κατηγορίες αποβλήτων τροφίμων στο
σύνολο των αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων τις έξι και τις εφτά μέρες συμπλήρωσης. Οι
κατηγορίες των αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά
συγκέντρωσης στο Διάγραμμα 23 είναι οι εξής:
•

Τα φρούτα με ποσοστό 19,7%

•

Τα λαχανικά με ποσοστό 17,7%

•

Τα γαλακτοκομικά με ποσοστό 14,3%

•

Τα αρτοποιήματα με ποσοστό 11,9%

•

Τα ζυμαρικά και το ρύζι με ποσοστό 10,7%.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες αποβλήτων τροφίμων ακολουθούν με ποσοστά μικρότερα του 10%. Οι
ίδιες κατηγορίες επικρατούν και στο Διάγραμμα 24 με την μόνη διαφορά ότι τα αρτοποιήματα
προηγούνται στην τρίτη θέση με ποσοστό 13,3% έναντι των γαλακτοκομικών που ακολουθούν
στην τέταρτη θέση με ποσοστό 10,3%. Σύμφωνα με μία έρευνα που είχε γίνει στην Δανία το 2016
οι κυρίαρχες κατηγορίες αποβλήτων τροφίμων που μπορούσαν να αποφευχθούν ήταν τα
λαχανικά με ποσοστό 14% και τα αρτοποιήματα με ποσοστό 13%. Αντίθετα, το 16% των
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λαχανικών, το 12% των φρούτων και το 11% των γλυκών και των ποτών αποτελούσαν τις πιο
διαδεδομένες κατηγορίες αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων (Edjabou, 2016). Η Δανία
αποτελεί μία βόρεια χώρα με ψυχρότερο κλίμα. Ο τρόπος ζωής των κατοίκων της διαφέρει
συγκριτικά με το τρόπο ζωής των κατοίκων των μεσογειακών χωρών όπου το κλίμα είναι
θερμότερο και η διατροφή τους βασίζεται κυρίως στα φρέσκα φρούτα και στα λαχανικά. Η
παραγωγή της Δανίας σε φρούτα και λαχανικά είναι μικρότερη λόγω του ψυχρού κλίματος που
έχει. Η δυσκολότερη πρόσβασή τους σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάνει πιο δύσκολη την
απόρριψη τους εφόσον χρησιμοποιούν ως επί το πλείστων έτοιμες σαλάτες λαχανικών, όπου τα
απορρίμματα του καθαρισμού είναι σχεδόν μηδαμινά, συνεπώς τα αποτρεπτά απόβλητα που
προκύπτουν είναι κυρίως υπολείμματα φαγητού που δεν καταναλώνονται. Η διατροφή τους
στηρίζεται περισσότερο σε πρωτεΐνες και σε υδατάνθρακες, οπότε αυτές τις κατηγορίες
αναμένουμε να διακριθούν με υψηλότερα ποσοστά στα αποτρεπτά απόβλητα τροφίμων της
Δανίας με μία πιο αναλυτική επισκόπηση. Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο μέρος της εργασίας,
σύμφωνα με την WRAP (2013) οι κατηγορίες με την μεγαλύτερη συμβολή στα απόβλητα
τροφίμων που μπορούν να αποφευχθούν είναι τα λαχανικά με ποσοστό 19%, οι υπόλοιπες
κατηγορίες με ποσοστό 18%, τα ποτά με ποσοστό 17%, τα αρτοποιήματα με ποσοστό 11%, τα
γαλακτοκομικά, τα αυγά και τα γεύματα με ποσοστό 10%. Συνεπώς, η σύνθεση των αποτρεπτέων
αποβλήτων τροφίμων διαφέρει από χώρα σε χώρα ανάλογα το κλίμα, την οικονομική ευμάρεια
του κάθε πληθυσμού, την κουλτούρα και την ποιότητα ζωής του. Σαν μία γενική εικόνα,
μπορούμε να πούμε πως οι κατηγορίες των βρώσιμων φρούτων και των λαχανικών
απορρίπτονται με μεγαλύτερη συχνότητα στις χώρες της Μεσογείου.
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Διάγραμμα 23: Σύνθεση αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων (6 μέρες)

Διάγραμμα 24: Σύνθεση αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων (7 μέρες)
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8.2.4. Σύνθεση αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων

Στον Πίνακα 11 εμφανίζεται η σύνθεση των αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων σε ζωικά και
φυτικά υπολείμματα. Η συνολική ποσότητα τους είναι εκφρασμένη σε γραμμάρια και στην
διπλανή στήλη έχει γίνει η αντίστοιχη μετατροπή αυτών των ποσοτήτων σε ποσοστά. Το
ποσοστό των φυτικών υπολειμμάτων υπερτερεί με μεγάλη διαφορά έναντι των ζωικών
υπολειμμάτων σε όλες τις ημέρες συμπλήρωσης του ημερολογίου καταγραφής. Αυτό συμβαίνει
διότι η διατροφή μας στηρίζεται κατά βάση στην κατανάλωση φυτικών προϊόντων, οπότε η
δημιουργία αναπότρεπτων φυτικών υπολειμμάτων είναι μεγαλύτερη και ευκολότερη συγκριτικά
με τα ζωικά υπολείμματα. Επιπλέον, κατά την αγορά ζωικών προϊόντων συνηθίζεται ο
καθαρισμός ενός μεγάλου μέρους των κρεάτων και του ξεκοκαλίσματός τους με αποτέλεσμα το
βάρος των αναπότρεπτων ζωικών υπολειμμάτων τους να είναι μικρότερο.

Πίνακας 11: Σύνθεση αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων

Στα Διαγράμματα 25 και 26 γίνεται μία πιο εστιασμένη απεικόνιση της σύνθεσης των
αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων για τις έξι και τις εφτά μέρες συμπλήρωσης. Στο
Διάγραμμα 25 τα φυτικά υπολείμματα είναι περισσότερα σε σχέση με τα ζωικά υπολείμματα με
ποσοστό 85,1% συγκριτικά με το 14,9%. Το ίδιο ισχύει και για το Διάγραμμα 26, όπου τα φυτικά
υπολείμματα αγγίζουν το 84,9% ενώ τα ζωικά υπολείμματα το 15,1% για τις εφτά ημέρες
συμπλήρωσης. Τα υψηλά ποσοστά των αναπότρεπτων φυτικών αποβλήτων θα μπορούσαν να
απορριφθούν στους καφέ κάδους ανακύκλωσης ως βιοαπόβλητα ή να κομποστοποιηθούν.
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Διάγραμμα 25: Σύνθεση αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων (6 μέρες)

Διάγραμμα 26: Σύνθεση αναπότρεπτων αποβλήτων τροφίμων (7 μέρες)

8.2.5. Μέσος Όρος αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων σε γραμμάρια ανά σύνθεση
οικογένειας
Στον Πίνακα 12 απεικονίζεται ο μέσος όρος των αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων σε
γραμμάρια ανά σύνθεση οικογένειας βάσει του αριθμού των μελών της. Ειδικότερα,
παρατηρούμε για τις εφτά μέρες πως όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των μελών ενός
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νοικοκυριού τόσο μεγαλύτερος είναι ο μέσος όρος των τροφίμων που απορρίπτει κάθε άτομο
ενώ είναι βρώσιμα και αντιστρόφως. Για τις έξι ημέρες συμπλήρωσης οι διμελείς οικογένειες
παράγουν 184 g/άτομο/ημέρα αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων και έπειτα ακολουθούν οι
τριμελείς οικογένειες με μέσο όρο 152,4 g/άτομο/ημέρα. Για τις εφτά ημέρες συμπλήρωσης
κυριαρχούν οι μονομελείς οικογένειες με μέσο όρο 130,7 g/άτομο/ημέρα και έπειτα
ακολουθούν οι διμελείς οικογένειες με μέσο όρο 88,3 g/άτομο/ημέρα. Όσο αυξάνονται τα μέλη
μιας οικογένειας συνήθως μικραίνει η ποσότητα των αποβλήτων τροφίμων που απορρίπτει.
Ένας πιθανός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η αγορά περισσότερων τροφίμων από αυτών που
χρειάζονται ή ο κακός προγραμματισμός όσον αφορά το μαγείρεμα των τροφίμων που λήγουν
σύντομα με αποτέλεσμα την απόρριψη τους. Η δημιουργία μίας λίστας για τα ψώνια του σούπερ
μάρκετ πριν την αγορά τους μπορεί να βοηθήσει τα άτομα στην ύπαρξη ενός καλύτερου
προγραμματισμού των τροφίμων τους. Ακόμα, η μείωση της κατανάλωσης του φαγητού απ’ έξω
μέσω της αύξησης της προετοιμασίας γευμάτων στο σπίτι μπορεί να μειώσει τον μέσο όρο των
αποτρεπτέων αποβλήτων στα μονομελή και διμελή νοικοκυριά.

Πίνακας 12: Μέσος Όρος αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων σε γραμμάρια ανά σύνθεση
οικογένειας

Κεφάλαιο 9: Προτάσεις για την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων στα νοικοκυριά

Η πρόληψη αποτελεί το πρώτο και το σημαντικότερο βήμα στην ιεραρχία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με την Στρατηγική Διαχείρισης των Αποβλήτων. Τα νοικοκυριά παράγουν την
μεγαλύτερη ποσότητα αποβλήτων τροφίμων από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας
τροφίμων, συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση του τρόπου διαχείρισης τους. Παρακάτω
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δίνονται μερικές προτάσεις με στόχο την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων στα
νοικοκυριά.
•

Η παρακολούθηση σεμιναρίων εκπαίδευσης και εργαστηρίων σχετικά με το ζήτημα των
αποβλήτων τροφίμων, μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του
αποτρεπτέου μέρους των αποβλήτων τροφίμων. Ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών
νοικοκυριών έχει άγνοια των επιπτώσεων που προκύπτουν μέσω της απόρριψης
τροφίμων που θα μπορούσαν να είχαν καταναλωθεί ή αξιοποιηθεί διαφορετικά. Ακόμα,
μέσω της παρακολούθησης αυτών των σεμιναρίων και εργαστηρίων μπορεί να λάβει
πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους συντήρησης των τροφίμων με στόχο την μέγιστη
αξιοποίηση τους. Για παράδειγμα, η συντήρηση των φραουλών στο ψυγείο μειώνει τον
χρόνο ωρίμανσης τους, άρα η αλλοίωση τους γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς.

•

Η χρήση τηλεοπτικών/ ενημερωτικών spot μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
του youtube μπορεί να κινητοποιήσει ένα μεγάλο μέρος του νεανικού πληθυσμού. Οι
νέοι αποτελούν μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες του πληθυσμού ηλικιακά λόγω
της κατανάλωσης τροφίμων βάσει των διαφόρων τάσεων που επικρατούν στο σύνολο. Η
αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων τροφίμων που βρίσκονται σε έκπτωση, ενώ δεν είναι
αναγκαία, μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη μεγαλύτερων ποσοτήτων αποτρεπτέων
αποβλήτων τροφίμων. Επιπλέον, η αγορά μη τοπικών τροφίμων όπως είναι το αβοκάντο
και οι σπόροι τσία έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση στην τροφική αλυσίδα τροφίμων στην
περίπτωση που απορριφθούν λόγω του μεγαλύτερου κόστους μεταφοράς και
παραγωγής τους. Επομένως, μέσω της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης η
ενημέρωση του κοινού θα είναι πιο άμεση και στοχευμένη με σκοπό την καλύτερη
διαχείριση των τροφίμων που καταναλώνουν και θα δοθεί η ευκαιρία υιοθέτησης μίας
περιβαλλοντικά πιο ηθικής και βιώσιμης συμπεριφοράς από τις νέες ηλικιακά ομάδες
του πληθυσμού.

•

Τέλος, προτείνεται η προώθηση ορισμένων εφαρμογών στους καταναλωτές οι οποίες θα
στοχεύουν στην μείωση των αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων που παράγουν.
Αναλυτικότερα, οι εφαρμογές αυτές συνδέονται με την κάρτα που διαθέτει ο
καταναλωτής για το σούπερ μάρκετ δείχνοντάς του εντός της εφαρμογής τι προϊόντα έχει
αγοράσει και πότε λήγουν. Όταν ο καταναλωτής επιθυμεί να μαγειρέψει κάτι βάσει των
κοντολήξιμων προϊόντων που διαθέτει στο σπίτι προκειμένου να μην τα απορρίψει
μπορεί να επιλέξει τα υλικά που επιθυμεί στην εφαρμογή για να του εμφανίσει μία σειρά
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διαφορετικών συνταγών για να δημιουργήσει. Με αυτό τον τρόπο, δεν απορρίπτονται
τα κοντολήξιμα τρόφιμα και ο καταναλωτής έχει την ευκαιρία ενδεχομένως να φτιάξει
μία συνταγή που δεν είχε σκεφτεί ή δοκιμάσει πρωτύτερα.

Κεφάλαιο 10: Συμπεράσματα

Τα απόβλητα τροφίμων αποτελούν ένα όλο και αυξανόμενο ζήτημα με ποίκιλες επιπτώσεις σε
διάφορους τομείς παγκοσμίως. Την τελευταία δεκαπενταετία η οικονομική κρίση επηρέασε την
καταναλωτική συμπεριφορά των ελληνικών νοικοκυριών έχοντας ως αποτέλεσμα την μείωση
της αλόγιστης αγοράς μη απαραίτητων προϊόντων λόγω της αύξησης των τιμών στην αγορά.
Μέσα από την ανάλυση των ημερολογίων και των ερωτηματολογίων καταγραφής αποβλήτων
τροφίμων που πραγματοποιήθηκε στο κεφάλαιο οκτώ οδηγηθήκαμε σε ορισμένα
συμπεράσματα σε σχέση με την παραγωγή και την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων στα
ελληνικά νοικοκυριά. Βάση των 122 ελληνικών νοικοκυριών, ενημερωθήκαμε για τις κατηγορίες
τροφίμων που απορρίπτουν με μεγαλύτερη συχνότητα, τα ποσοστά τροφίμων που είναι
αναπότρεπτα, τα ποσοστά τροφίμων που είναι αποτρεπτά καθώς λάβαμε και μία εικόνα του
δημογραφικού τους προφίλ. Μέσα από την καθημερινή καταγραφή των αποβλήτων τροφίμων
των νοικοκυριών που έλαβαν μέρος στην έρευνα εξακριβώνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό
αποβλήτων τροφίμων που απορρίπτεται είναι αναπότρεπτα. Από τα αναπότρεπτα απόβλητα
τροφίμων, τα φυτικά υπολείμματα παρουσιάζουν την μεγαλύτερη συχνότητα απόρριψης έναντι
των ζωικών υπολειμμάτων, διότι ένα μεγάλο μέρος τους δεν καταναλώνεται εξ ΄ολοκλήρου όπως
είναι τα φλούδια, τα κοτσάνια και τα κελύφη των ξηρών καρπών. Όσον αφορά το ποσοστό των
αποτρεπτέων αποβλήτων τροφίμων οι κατηγορίες τροφίμων που απορρίπτονται συνηθέστερα,
με μεγαλύτερη συχνότητα είναι τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά. Για παράδειγμα, για τις εφτά
μέρες συμπλήρωσης του ημερολογίου από 60 νοικοκυριά το 23% των αποτρεπτέων αποβλήτων
τροφίμων αντιστοιχεί στα φρούτα ενώ το 22,1% στα λαχανικά. Τα φρούτα και τα λαχανικά
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μεσογειακής διατροφής, πόσο μάλλον ης ελληνικής, λόγω
της αυξημένης χρήσης τους στην μαγειρική. Συνεπώς τα μέρη τους απορρίπτονται σε
μεγαλύτερες ποσότητες συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες τροφίμων. Ο μέσος όρος των
αποβλήτων τροφίμων σε γραμμάρια ανά ημέρα ανά άτομο είναι κατά κανόνα μεγαλύτερος στα
αποτρεπτά απόβλητα τροφίμων, οπότε ένα σύστημα καλύτερης διαχείρισής τους με στόχο την
μείωσή τους κρίνεται απαραίτητο. Τέτοιες προτάσεις μείωσης και πρόληψης των αποβλήτων
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τροφίμων παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 9. Η καταναλωτική συμπεριφορά του ελληνικού κοινού
χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση πάνω στον τρόπο διαχείρισης των βρώσιμων μέρων των
φαγητών προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ευαισθητοποίηση και ριζική αλλαγή. Όσον αφορά
το δημογραφικό προφίλ των νοικοκυριών που συμμετείχαν στην συμπλήρωση των ημερολογίων
καταγραφής των αποβλήτων τροφίμων, το συντριπτικό ποσοστό τους αποτελείται από γυναίκες.
Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά προμηθειών και προετοιμασίας του φαγητού στο σπίτι
είναι εμφανής. Οι ηλικίες των 45-54 ετών φαίνεται να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη στην
παραγωγή αποβλήτων τροφίμων λόγω της ελλιπής γνώσης τους και ενημέρωσή τους. Τα
νοικοκυριά με ανήλικα και ενήλικα παιδιά επικρατούν έναντι των υπόλοιπων κατηγοριών στην
σύνθεση του νοικοκυριού λόγω της μεγαλύτερης ανάγκης τους στην κάλυψη των διατροφικών
τους αναγκών. Εν κατακλείδι, η ελληνική κοινωνία οφείλει να γνωστοποιήσει το ζήτημα των
αποβλήτων τροφίμων στο καταναλωτικό κοινό με καινοτόμες και πιο στοχευμένες μεθόδους με
σκοπό την ευαισθητοποίησή τους για την μείωση του όγκου των αποβλήτων τροφίμων στα
νοικοκυριά. Η βελτίωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς των ελληνικών νοικοκυριών θα
αποφέρει μεγάλα οφέλη σε πολλαπλούς τομείς της κοινωνίας, της οικονομίας και του
περιβάλλοντος.
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