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Εισαγωγή – Παρούσα Κατάσταση
Παγκοσμίως 870 εκατ. άνθρωποι υποσιτίζονται1 και η πείνα αποτελεί τον υπ’αριθμό ένα κίνδυνο για την υγεία
μας2, ενώ περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση χάνεται ή
σπαταλιέται σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε χρόνο3. Την ίδια στιγμή η παχυσαρκία έχει γίνει παγκόσμια μάστιγα
αφού αφορά 1,7 δισ. ανθρώπους4 .
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (FAO) που προέβη σε εκτίμηση του κόστους της σπατάλης τροφίμων σε
παγκόσμια κλίμακα, διαπίστωσε ότι, επιπλέον του οικονομικού κόστους που εκτιμάται σε 1 τρισεκατομμύριο
δολάρια ΗΠΑ ετησίως (που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων που σπαταλούνται και των επιδοτήσεων που
καταβλήθηκαν για την παραγωγή τους), το περιβαλλοντικό κόστος (εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, λειψυδρία
και διάβρωση) αγγίζει τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ5.
Το συνδεόμενο με τη σπατάλη τροφίμων κόστος εμπεριέχει τουλάχιστον δύο συνιστώσες: το οικονομικό και το
περιβαλλοντικό κόστος. Το οικονομικό κόστος δεν περιορίζεται μόνο στο συνδεόμενο με την τελική τιμή των
προϊόντων, αλλά περιλαμβάνει και το κόστος που συνδέεται με την παραγωγή, τη μεταφορά και την
αποθήκευση των απορριπτόμενων προϊόντων, καθώς και το κόστος επεξεργασίας τους. Από περιβαλλοντική
άποψη, η σπατάλη τροφίμων ισοδυναμεί με σπατάλη των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν καθ’ όλο τον κύκλο
ζωής των προϊόντων (γεωργική γη, νερό, ενέργεια και άλλες πρώτες ύλες) και μεταφράζεται σε αύξηση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 6.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων σπαταλούνται ετησίως στην
ΕΕ7,8, κόστους κατ'εκτίμηση 143 δισεκατομμύρίων ευρώ, με τη σπατάλη να επικεντρώνεται κυρίως στην
κατανάλωση7. Το 70% των απορριμάτων τροφίμων της ΕΕ, προέρχεται από τα νοικοκυριά, τις υπηρεσίες
τροφίμων και τη λιανική πώληση, ενώ το 30% προκύπτει από τον τομέα της παραγωγής και της μεταποίησης8.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εκτιμάται ότι, εάν δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα ή δεν αναληφθούν δράσεις πρόληψης,
η συνολική σπατάλη τροφίμων θα ανέλθει σε περίπου 126 εκατομμύρια τόνους το 2020 9. Η ΕΕ και τα κράτη
μέλη έχουν δεσμευθεί για την επίτευξη του στόχου μείωσης της σπατάλης τροφίμων, καθώς υιοθετήθηκε από
τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης 2030 (SDG)10. Πιο
συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον στόχο 12.3 (SDG12.3) μέχρι το 2030, πρέπει να έχει επιτευχθεί μείωση κατά το
ήμισυ στην κατά κεφαλή παγκόσμια σπατάλη τροφίμων σε επίπεδο λιανικής πώλησης και καταναλωτών
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καθώς και μείωση των απωλειών των τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού,
συμπεριλαμβανομένων των απωλειών που υπάρχουν μετά τη συγκομιδή) 10,11. Επιπλέον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο
πρόσφατα προτάθηκε12 η μείωση του στόχου αυτού τουλάχιστον σε 30% μέχρι το 2025.
Στην Ελλάδα επί του παρόντος, λόγω της έλλειψης εκτεταμένης και εμπεριστατωμένης έρευνας, συγκεκριμένα
και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την σπατάλη των τροφίμων στο σπίτι δεν είναι διαθέσιμα8. Επιπλέον είναι
απούσα και η δημόσια συζήτηση γύρω από αυτό το σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. Με αφορμή την
οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, το φαινόμενο προσεγγίζεται συνήθως μόνο από την ανθρωπιστική του
σκοπιά, δηλαδή της αντίφασης της σπατάλης τροφίμων όταν πολλοί συνάνθρωποι μας βρίσκονται σε
καθεστώς διατροφικής ανασφάλειας13. Αυτή, αποτελεί λογική συνέπεια της πολύ υψηλής ανεργίας στην
Ελλάδα τα τελευταία έτη (23,5%)14 και της πραγματικότητας ότι σχεδόν το 1/3 του πληθυσμού μας ζει κάτω ή
κοντά στο όριο της φτώχειας15.
Η σπατάλη των τροφίμων στην κατανάλωση, υπολογίζεται μόνο έμμεσα, δηλαδή μέσω της αποδεδειγμένης
μείωσης όλων των απορριμάτων των νοικοκυριών, γεγονός που αποτελεί ακόμα ένα ενδεικτικό στοιχείο της
μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της κατανάλωσης16.
Στην Ελλάδα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat17 κατά το 2011, παράχθηκαν περίπου 5,5
εκατομμύρια τόνοι αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ). Στην Αττική παράγονται περίπου το 37% ήτοι περίπου 2
εκατομμύρια τόνοι το έτος). Ο μέσος συντελεστής παραγωγής απορριμμάτων ήταν 458 κιλά/κάτοικο.
Σε ποιό βαθμό όμως νιώθουν ανησυχία/ενόχληση οι Έλληνες όταν έχουν σπαταλήσει τρόφιμα; Σύμφωνα με
έρευνα18 που διεξήχθη το 2012, η μεγάλη πλειοψηφία (90%) δήλωσε ότι ενδιαφέρεται, όπως και άλλοι
Ευρωπαίοι19, ενώ κανείς από τους ερωτηθέντες δεν δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει. Οι απαντήσεις
καταδεικνύουν ότι, με βάση την αυτο-αναφερόμενη συμπεριφορά τους, οι καταναλωτές έχουν θετική στάση
11
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απέναντι στην πρόληψη της σπατάλης των τροφίμων και θα ήθελαν να την αποφύγουν, παρόλο που η
απόρριψη τροφίμων αποτελεί μέρος της καθημερινής τους ρουτίνας20,21. Oι καταναλωτές, τόσο σε εθνικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστεύουν ότι μπορούν να παίξουν βασικό ρόλο στην μείωση της σπατάλης των
τροφίμων22.
Όσον αφορά στις ενέργειες μέσω των οποίων θα μπορούσε να επιτευχθεί μείωση της σπατάλης τροφίμων, ο
παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός. Οι Έλληνες καταναλωτές απάντησαν στην ερώτηση «Ποιές από τις
παρακάτω ενέργειες απέδωσαν στη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων που πετάξατε κατά τους τελευταίους
12 μήνες»23.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

%

Αγοράζω μόνο τα τρόφιμα που είναι αναγκαία

54,4

Έχω προετοιμαστεί προσεκτικά ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα γευμάτων

40,4

Προσπαθώ να αγοράσουν τρόφιμα, μόνο αφού έχω καταναλώσει ό, τι έχω στο
σπίτι

40,4

Ξεκίνησα να μαγειρεύω τα περισσεύματα από τις προηγούμενες ημέρες

10,5

Εκτιμώ καλύτερα τις μερίδες φαγητού που καταναλώνουμε

26,3

Αγοράζω περισσότερα τοπικά / ελληνικά προϊόντα διατροφής

17,5

Κρίνω καλύτερα πόσο καιρό παίρνει για ένα τρόφιμο να σαπίσει

10,5

Μπορώ να χρησιμοποιήσω καλύτερα τις ετικέτες των τροφίμων "ανάλωση κατά
προτίμηση πριν" και "ημερομηνία λήξης"

10,5

Καλύτερη χρήση του καταψύκτη

19,3

Έχω κάνει λίστα πριν πάω για ψώνια τροφίμων

63,2

Ελέγχω τα ντουλάπια στο σπίτι πριν πάω για ψώνια τροφίμων

52,6

Παράγοντες που επηρεάζουν την σπατάλη τροφίμων

20
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Σύμφωνα με έρευνες
επίπεδο είναι:

8,9,24,25,26,27,28,29

οι παράγοντες που επηρεάζουν την σπατάλη των τροφίμων σε οικιακό

Ημερομηνία λήξης τροφίμων
Ευρέως αναγνωρισμένη12 είναι η συνεισφορά στην σπατάλη τροφίμων, της παρερμηνείας ή της σύγχυσης
σχετικά με την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στις ετικέτες αυτών. Σε πολλές χώρες22
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας18,22 οι καταναλωτές δεν κατανοούν την διαφορά που υπάρχει μεταξύ
των όρων “ανάλωση κατά προτίμηση πριν από” και “ανάλωση έως” με τάση να αντιμετωπίζουν και τους δύο το
ίδιο. Η έλλειψη σαφήνειας στη δήλωση της ημερομηνίας λήξης και ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά,
οδηγεί σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό απορριπτόμενων τροφίμων που στην πραγματικότητα είναι ακόμη
βρώσιμα. Στην αντίθετη περίπτωση, μπορεί να οδηγήσει στην κατανάλωση προϊόντων που είναι πραγματικά
επικίνδυνα μετά την ημερομηνία λήξης τους.
Αποθήκευση
Ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης οδηγούν στη σπατάλη τροφίμων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού
αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντική στα νοικοκυριά. Η μη σωστή αποθήκευση τροφίμων, σύμφωνα με την
επισήμανση, μπορεί να συμβάλει στην πρόωρη αλλοίωση των τροφίμων. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει η
απουσία οδηγιών αποθήκευσης ή η έλλειψη της απαραίτητης προσοχής των καταναλωτών στις ετικέτες, όπου
προβλέπεται. Πολλοί καταναλωτές πιστεύουν30 ότι τα τρόφιμα πρέπει να απομακρύνονται από την συσκευασία
τους πριν αποθηκευθούν στο σπίτι, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Η έκθεση WRAP24 αναφέρει ότι πάνω από δύο
εκατομμύρια τόνοι τροφίμων δεν είχαν αποθηκευτεί σωστά στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολλαπλασιάζοντας τη
σπατάλη των τροφίμων και παρουσιάζοντας εν δυνάμει θέματα ασφάλειας τροφίμων.
Οι βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης, και η σωστή χρήση του ψυγείου και της κατάψυξης αντίθετα, μπορούν
να παρατείνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής των τροφίμων, συχνά πέρα από τις αναγραφόμενες ημερομηνίες
λήξης. Αεροστεγή δοχεία, για παράδειγμα, διατηρούν εύκολα την ποιότητα των ξηρών τροφίμων, όπως
φρούτα, ξηροί καρποί, ρύζι, ζυμαρικά, φασόλια και τα δημητριακά για μεγάλα διαστήματα.

Συσκευασία και το μεγέθoς μερίδας
Η συσκευασία μπορεί να ενισχύσει τη μακροζωία σε κάποια προϊόντα διατροφής. Οι ζωή των προϊόντων με
υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (π.χ. αγγούρια) μπορεί να επεκταθεί στο πενταπλάσιο μέσα σε πλαστικό
24
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26
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28
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Berbury, UK.
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περιτύλιγμα, καθώς μειώνει την απώλεια νερού κατά την αποθήκευση. Η επανασφραγιζόμενη επίσης
συσκευασία μπορεί εύκολα να επεκτείνει την διάρκεια ζωής πολλών τροφίμων σε σύγκριση με την μη
επαναχρησιμοποιούμενη συσκευασία.
Όμως σύμφωνα με έρευνα που έγινε στη Σουηδία32 βρέθηκε ότι η συσκευασίες αποτελούν το 20 με 25% των
απορριμάτων τροφίμων καθώς οι καταναλωτές τείνουν να αγοράζουν μεγάλες συσκευασίες και χύμα
προσφορές, για να μεγιστοποιήσουν την αξία των οικονομικών τους πόρων8 αλλά και επηρρεάζονται από τις
στρατηγικές προώθησης των παραγωγών33. Έτσι τα νοικοκυρία του ενός ατόμου, οι οικογένειες με παιδιά
ιδιαίτερα μικρά και τα νοικοκυριά των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών , σπαταλούν περισσότερα τρόφιμα λόγω
των μεγάλων συσκευασιών που αγοράζουν , όταν οι συσκευασίες δεν είναι επανασφραγιζόμενες34,35,36 και όταν
οι προτεινόμενες μερίδες είναι μεγάλες37.
Ευαισθητοποίηση/Ενημέρωση και Γνώση
Η φθηνή και διαθέσιμη τροφή στις ανεπτυγμένες χώρες, έχει δημιουργήσει συμπεριφορές που έχουν ως
αποτέλεσμα να μην δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση όλων των προϊόντων που αγοράζονται. Το
θέμα της σπατάλης των τροφίμων δεν απασχολεί πολλούς καταναλωτές, ακόμη και εκείνους που δηλώνουν
ότι ενδιαφέρονται για το περιβάλλον ή την εξοικονόμηση πόρων25,9. Επιπλέον και αυτοί που μπορεί να
ενδιαφέρονται υποτιμούν τις ποσότητες που σπαταλούν. Σχετική έρευνα38 κατέδειξε ότι ενώ οι καταναλωτές
πίστευαν ότι σπαταλούσαν το 4% των τροφίμων που αγόραζαν, το ποσό αυτό ήταν 18%.
Η απουσία ενημέρωσης σε συνδυασμό με την έλλειψη γνώσεων σχετικά με τα μέτρα πρόληψης επιδεινώνει το
πρόβλημα της σπατάλης των τροφίμων στα νοικοκυριά.
Ο λόγος που οι καταναλωτές πετούν το φαγητό που έμεινε είναι ότι θεωρούν την εναπομείνουσα ποσότητα
πάρα πολύ μικρή για να αποθηκευτεί ή απλά δεν ξέρουν τι να κάνουν με τα περισσεύματα τους35. Σε πρακτικό
επίπεδο, ενέργειες όπως η χρήση του εναπομείναντος κρέατος, ψωμιού, ρυζιού ή ζυμαρικών, τα οποία
ιστορικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά κλασικά ευρωπαϊκά πιάτα, δεν εφαρμόζονται ή δεν είναι
ευρέως γνωστά. Το μπαγιάτικο ψωμί για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά από
παραδοσιακά πιάτα, όπως τα κεφτεδάκια, μπιφτέκια ή ρολό στην Ελλάδα, η panzanella στην Ιταλία,το pain
perdu στη Γαλλία και η πουτίγκα ψωμιού στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκμεταλλευόμενοι κάθε μπουκιά φαγητού.
Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές πρόληψης της σπατάλης των τροφίμων μπορούν να βοηθήσουν τους
καταναλωτές να κατανοήσουν πώς να ψωνίζουν εξυπνότερα και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα
τρόφιμα που αγοράζουν.
31
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Σελίδα 5

Αειφόρος διαχείριση τροφίμων

Προγραμματισμός γευμάτων και πρώτων υλών
Η έλλειψη προσοχής κατά την αγορά των τροφίμων μπορεί να αποδοθεί στην αφθονία που υπάρχει στην
αγορά και το σχετικά χαμηλό κόστος των προϊόντων διατροφής σε σχέση με το εισόδημα των νοικοκυριών. Οι
εκφράσεις "Αγοράζοντας πάρα πολύ» ή «έλλειψη σχεδιασμού για ψώνια" αναφέρονται συχνά ως αιτίες της
σπατάλης τροφίμων στο σπίτι.
Αγαθά που αγοράζονται χωρίς να έχουν συνδυαστεί σωστά προκειμένου να αποτελέσουν ένα γεύμα, τρόφιμα
που δεν τα καταναλώνουν κάποια μέλη της οικογένειας ή στην περίπτωση των ιδιαίτερα ευπαθών προϊόντων,
δεν μπορεί να καταναλωθούν στην ώρα τους. Επιδεινώνοντας την έλλειψη σχεδιασμού από την πλευρά των
καταναλωτών, οι στρατηγικές πώλησης αρκετών μονάδων των προϊόντων τροφίμων από τους λιανοπωλητές
(δύο-για-ένα προσφορές, για παράδειγμα) έχει αναγνωριστεί ως μια επιπλέον πηγή της σπατάλης τροφίμων,
όσον αφορά την αγορά39.
Βέβαια μόνο ο προσεκτικός σχεδιασμός δεν επιλύει όλα τα προβλήματα. Ο προγραμματισμός των γευμάτων, ο
σωστός υπολογισμός των ποσοτήτων που χρειαζόμαστε, ο έλεγχος για τον εντοπισμός των προμηθειών που
έχουμε και αυτών που πρέπει να αγοράσουμε και η δημιουργία λίστας με τα προϊόντα που χρειαζόμαστε είναι
επίσης από τους παράγοντες που συνηγορούν αποτελεσματικά στην μείωση της σπατάλης40.
Διατροφικές προτιμήσεις
Σπατάλη τροφίμων μπορεί να γίνει χωρίς πρόθεση, κυρίως λόγω της έλλειψης προγραμματισμού και προσοχής.
Ωστόσο, υπάρχουν τρόφιμα που σπαταλούνται λόγω της προσωπικής προτίμησης των καταναλωτών.
Σύμφωνα με το WRAP41 η σπατάλη αυτή αντιπροσωπεύει 1,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως στο Ηνωμένο
Βασίλειο.
Παραδείγματα των ειδών διατροφής που απορρίπτονται λόγω των προτιμήσεων είναι η κόρα του ψωμιού κ.λπ.
Αυτός ο παράγοντας σπατάλης τροφίμων θεωρείται σύμφωνα με τις μελέτες από τους πιο δύσκολους να
αλλάξει42.
Αιτία της αύξησης των τροφίμων στα οικιακών απορρίματα μπορεί επίσης να είναι το γεγονός ότι για πρώτη
φορά ο καταναλωτής αγόράσε προϊόντα που "δεν του άρεσαν" 39.
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