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Πνόκηση Αμοβκήπτν Τνοςίμτν: 

Πνοκκήοειξ, Κακέξ Πνακπικέξ 

και Δνάοειξ Εμίδειληξ

Κάπια Λαζανίδη, 
Καθηγήπνια, Φανοκόμειο Πανεμιοπήμιο 

LIFE-IP CEI-Greece

Εςανμογή πηξ Κρκκικήξ 
Οικονομίαξ οπην Εκκάδα

LIFE18 IPE/GR/000013



.

.

.

LIFE-IP CEI-Greece

Εςανμογή πηξ Κρκκικήξ 
Οικονομίαξ οπην Εκκάδα

LIFE18 IPE/GR/000013

.

Το ένγο:

Το ένγο LIFE18 

IPE/GR/000013 
οργξνημαποδοπείπαι αμό 

πο Πνόγναμμα LIFE πηξ ΕΕ.

Το ένγο LIFE18 

IPE/GR/000013 

οργξνημαποδοπείπαι αμό πο 

Πνάοινο Ταμείο.

Επαίνοι πορ ένγορ:
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Δομή πηξ 
μανοροίαοηξ

Τι είναι πα αμόβκηπα πνοςίμτν;

Σρμμενάομαπα/ορζήπηοη. 

Μέγεθοξ πορ μνοβκήμαποξ.

Γιαπί είναι οημανπικό; 

Αιπίεξ πηξ ομαπάκηξ πνοςίμτν.

Μέπνα για πη μείτοη αμοβκήπτν πνοςίμτν 
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Τι είναι πα αμόβκηπα πνοςίμτν; 

Αμώκειεξ πνοςίμτν Αμόβκηπα πνοςίμτν Σμαπάκη πνοςίμτν

Πκεόναομα πνοςήξ Μη αμοςεύλιμα 

αμόβκηπα πνοςίμτν

4

Αμοςεύλιμα  

αμόβκηπα πνοςίμτν



. . .

Πενίμορ πο 1/3 πηξ πνοςήξ (31,3

διοεκαπομμύνια πόνοι επηοίτξ) μορ

μνοονίζεπαι για ανθνώμινη καπανάκτοη

ομαπακάπαι μαγκοομίτξ. Δηκαδή μενίμορ πο

32% πηξ μαγκόομιαξ μαναγτγήξ πνοςίμτν ή

πο24%πηξ θενμιδικήξ πορξ αλίαξ(FAO, 2011).

Μόνο οπην Γρνώμη, μανάγονπαι μενίμορ 90

εκαπομμύνια πόνοι αμοβκήπτν πνοςίμτν

επηοίτξ (ελαινούνπαι πα αμόβκηπα πηξ

μντπογενούξ μαναγτγήξ και πηξ ακιείαξ)

(FUSIONS, REFRESH).

5

Μέγεθοξ πορ μνοβκήμαποξ 

Τα νοικοκρνιά μανάγορν μενιοοόπενο αμό πο

½ πορ ορνόκορ πτν αμοβκήπτν πνοςίμτν

οπην ΓΓ (47 εκαπομμύνια πόνοι) ενώ πο 70%

πτν αμοβκήπτν πνοςίμτν να μνοένξονπαι

αμό πα νοικοκρνιά, πιξ ακροίδεξ εοπίαοηξ

και πο κιανικό εμμόνιο (FUSIONS, 2016).
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Ππωτογενήρ 
παπαγωγή 

Μεταποίηση/ 
επεξεπγασία

Εμπόπιο
Εστίαση 

/υιλοξενία
Νοικοκςπιά 

Μέγεθοξ πορ μνοβκήμαποξ 
Αμώκειεξ και αμόβκηπα πνοςίμων καθόκη πην  εςοδιαοπική ακροίδα 
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Ππωτογενήρ 
παπαγωγή 

Μεταποίηση  
και 

Αποθήκεςση 

Επεξεπγασία 
και  

σςσκεςασία

Διανομή και 
λιανεμπόπιο

Κατανάλωση 

Μέγεθοξ πορ μνοβκήμαποξ 
Αμώκειεξ και αμόβκηπα πνοςίμων καθόκη πην  εςοδιαοπική ακροίδα 

Ζιγόπενο ανεμπργμένεξ ξώνεξ 
Ανεμπργμένεξ ξώνεξ

Source: WRI analysis based on FAO. 2011. Global food losses and food waste – extent, causes and prevention. Rome: UN FAO. 

Για πιξ ανεμπργμένεξ 
μενιοξέξ, η αμώκεια 

και πα αμόβκηπα 
πνοςίμτν  

δημιορνγούνπαι  
μενιοοόπενο «κονπά 
οπο μινούνι» ενώ για 

πιξ κιγόπενο 
αναμπργμένεξ

μενιοοόπενο «κονπά 
οπο αγνόκπημα» 

100% = 1.5 quadrillion 
kcal



Μέγεθοξ πορ μνοβκήμαποξ

8

Ποοοοπιαία καπανομή αμωκειών, με τομική αναφονά

πίπκοξ

πίπκοξ

πίπκοξ

οξ

Γετγναςική καπανομή αμτκειών πνοςίμτν ανά οπάδιο πηξ ακροίδαξ μαναγτγήξ και εςοδιαομού πνοςίμτν για πο 2014 
(Mohammad et al., 2019 :52).

51

56

65

156

212



 Ανξικά αμαιπούνπαι οημανπικοί μόνοι για πην μαναγτγή, μεπαμοίηοη,

μεπαςονά, αμοθήκεροη, διανομή, αγονά και πην μνοεποιμαοία πτν

πνοςίμτν. Όπαν καπακήγορν τξ αμόβκηπα οδηγούν οε ομαπάκη μοκύπιμτν

μόντν με μνοςανείξ οικονομικέξ και μενιβακκονπικέξ εμιμπώοειξ.

 Γμιμκέον, η δημιορνγία αμόβκηπτν πνοςίμτν αμοπεκεί και ηθικό ζήπημα:

η μείτοη πηξ μοοόπηπαξ πτν ομαπακούμεντν πνοςίμτν μμονεί να

διαδναμαπίοει οημανπικό νόκο οπη εμιοιπιοπική αοςάκεια πορ ορνεξώξ

αρλανόμενορ μκηθρομού και να βοηθήοει οπην καπαμοκέμηοη πηξ

μαγκόομιαξ μείναξ.

9

Γιαπί είναι οημανπικό; 



Γντνίζαπε όπι…

αμαιπεί 1.600 κίπνα 

νενού

αμαιπεί 5.000 - 20.000 

κίπνα νενού
.

αμαιπούνπαι 120 κίπνα

νενού

Φνειάζονπαι 196 κίπνα 

νενού

Η μαναγτγή για 1 κικό οιπάνι 1 κικό κνέαποξ Για 1 μοπήνι κναοί Για 1 αβγό
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Παγκόομιο μονπέκο διάθεοηξ αμοβκήπτν πνοςίμτν 
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Πόνοι μορ ενοωμαπώνονπαι οπα αμόβκηπα πνοςίμων

Σμαπακούμενοι μόνοι

Τνόφιμα μου 
κατανακώνονται: 

73% 
4.296 Mt

Αμόβκητα τνοφίμων μου 
μμονούν να 

αμοφευξθούν: 21% 
1.243 Mt

Μη αμοφεύλιμα 
αμόβκητα τνοφίμων:6% 

343 Mt 

Αμοπύμτμα άνθνακα
Ιδοδύναμο CO2 : 
•2.567 MtCO2

•6,8% πορ μαγκόομιορ CO2

Ενοτμαπτμένο αμοπύμτμα νενού:
•390,1 πνιοεκαπομμύνια κίπνα 
•14,8% πηξ μαγκόομιαξ ξνήοηξ νενού

Κόοποξ μαναγτγήξ:
•582,8 διο. $
•0,8% πορ μαγκόομιορ ΑΕΠ



Ανάκροη ούνθεοηξ, οε λενοδοξεία
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Ηνάκκειο Κνήπηξ 

ΤίπκοξΤίπκοξ

Τίπκοξ

Αμοςεύλιμα αμόβκηπα



Κκίμακα πορ μνοβκήμαποξ

Ανάκροη ούνθεοηξ αμοβκήπων οε λενοδοξεία: Ηνάκκειο Κνήπηξ 
13
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Καπανακωπέξ

Έκκειση μνογναμμαπιομού αγονών

 Ζίοπα με πα σώνια

 Έκεγξοξ νπορκαμιών

Εύμαπα πορ marketing

 Μαγεινεύονπαι μοοόπηπεξ μορ δεν μμονούν να 

καπανακτθούν πεκικά 

 Έκκειση ορνειδηπομοίηοηξ πορ μενιβακκονπικού και 

οικονομικού κόοπορξ 

Σρνθήκεξ αμοθήκεροηξ 

 Φθανμένη ή μη καπάκκηκη 

οροκεραοία, 

 Ζάθοξ θενμοκναοία σργείορ / 

καπάσρληξ

 Μη καπάκκηκοξ ξώνοξ αμοθήκεροηξ 

 Σρνεξήξ οροοώνεροη πνοςίμτν ξτνίξ 

να καπανακώνονπαι με οεινά αγονάξ 

Ονγάντοη 

 Έκκειση μνογναμμαπιομού γερμάπτν

 Μεγάκεξ μενίδεξ (μνοοροκεραομένο

ςαγηπό, μακέπο, μαναδοοιακή μενίδα)

Πανανόηοη πτν επικεπών ημενομηνίαξ

 Ανάκτοη καπά μνοπίμηοη μνιν

Vs        Φνήοη έτξ

Γραιοθηπομοίηοη

 Δημιορνγία μκαοπών αναγκών 

 Πνοοόνπα με έκμπτοη

 1 + 1 δώνο 

.

Αιπίεξ  μαναγτγήξ αμοβκήπτν πνοςίμτν 
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Αναβάθμιοη πηξ ακροίδαξ μαναγτγήξ

Καπάκκηκεξ ορνθήκεξ αμοθήκεροηξ

Με πην ριοθέπηοη μιο αμοδοπικών 

πεξνοκογιών ενένγειαξ και ρκικών, η 

ακροίδα μαναγτγήξ βεκπιώνεπαι και 

μανάγει κιγόπενα αμόβκηπα πνοςίμτν. 

 Γλαοςακίζονπαξ βέκπιοπεξ ορνθήκεξ αμοθήκεροηξ, η 

βνώοιμη διάνκεια ζτήξ ενόξ μνοοόνποξ μμονεί να 

μαναπαθεί.

 Καπάκκηκεξ εμικογέξ διαξείνιοηξ  πηξ 

αμοθήκεροηξ(ανξή μνώπηξ μνοπεναιόπηπαξ)

Ονγάντοη και καπαγναςή 

 Γρέκικποξ μνογναμμαπιομόξ γερμάπτν με ξνήοη πτν 

μνοοόνπτν μορ βνίοκονπαι κονπά οπη κήλη.

 Μακνομνόθεομη καπαγναςή/ανάκροη πτν μτκηθένπτν

γερμάπτν, με οκομό πην μνοοανμογή πτν μαναγγεκιών 

πνοςίμτν (οε οξέοη με πην ημένα πηξ εβδομάδαξ, πην 

εμοξή  ή οημανπικά γεγονόπα).

.

Στοπή μοοόπηπα μνομηθειών 

 Σρξνή/καθημενινή ορνενγαοία με πορξ μνομηθερπέξ, 

αγονάζονπαξ μικνέξ μοοόπηπεξ.

Υιοθέπηοη κακών μνακπικών 

 Ανάμπρλη οπναπηγικών καπά πηξ ομαπάκηξ (μ.ξ. καπάσρλη μενιοοερμάπτν).

 Γμαναξνηοιμομοίηοη πτν ρμοκειμμάπτν (βάοει πηξ ιοξύοροαξ νομοθεοίαξ).

 Έκεγξοξ πτν αμτκειών και ορνεξήξ καπάνπιοη πτν ενγαζομέντν.

Βιομηξανίεξ και κιανεμμόνιο

Μέπνα  για πη μείτοη πτν αμοβκήπτν πνοςίμτν 



Μέπνα για πη μείτοη πτν αμοβκήπτν πνοςίμτν 
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Καπανακωπέξ

Εραιοθηπομοίηοη: Η οημαοία πηξ μνόκησηξ πτν αμοβκηπτν

πνοςίμτν μνέμει να διαδοθεί οε όκορξ. Οι καπανακτπέξ μνέμει να 

«εκμαιδεύονπαι» οπιξ έλρμνεξ αγονέξ, ξνηοιμομοιώνπαξ πα ρμοκείμμαπα.

Πνοοανμογή πτν μεγεθών πτν μενίδτν οπιξ ανάγκεξ πορ κάθε 

μέκορξ πηξ οικογένειαξ. 

Εμαναξνηοιμομοίηοη πόοο πτν μαγεινεμέντν μενιοοερμάπτν όοο 

και ξνήοη έλρμντν ορνπαγών μορ αλιομοιούν πα μενιοοόπενα πμήμαπα 

πτν μνομηθειών  πνοςίμτν , μξ κοποάνια για πην μαναοκερή οάκποαξ .

Ονγάντοη , ενημέντοη, κνιπική οκέση 

Διερκνίνιοη πτν  επικεπών οήμανοηξ πνοςίμτν: Μια ένερνα οξεπικά με 

πην εμιοήμανοη ημενομηνίαξ έδειλε όπι πο 45-49% πτν καπανακτπών οπο 

Ηντμένο Βαοίκειο μανενμηνεύορν πην έννοια πτν επικεπών ημενομηνίαξ 

«ανάκτοη κακύπενα μνιν» και «ξνήοη έτξ». 

.



Γμιοκεςθείπε πο Ένγο circulargreece: https://circulargreece.gr
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circulargreece@prv.ypeka.gr

213 1513081-82

Βνείπε μαξ οπα social media:

Το ένγο LIFE-IP CEI-GREECE (LIFE18 IPE/GR/000013) οργξνημαποδοπείπαι αμό πο Πνόγναμμα LIFE πηξ Γρντμαοκήξ Έντοηξ.

Το ένγο LIFE-IP CEI-GREECE (LIFE18 IPE/GR/000013) οργξνημαποδοπείπαι αμό πο Πνάοινο Ταμείο.

Γρξανιοπώ μοκύ για πην 
μνοοοξή οαξ!

https://circulargreece.gr/
mailto:circulargreece@prv.ypeka.gr
https://www.facebook.com/CircularGreece/?view_public_for=115331800330424
https://twitter.com/CircularGreece
https://www.instagram.com/circulargreece/?hl=el

