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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Σ
ε υποχρεωτική καταγραφή των επι-
πέδων σπατάλης τροφίμων οδηγεί η 
Ευρωπαϊκή Ενωση τα κράτη-μέλη, με 

την Ελλάδα να εκκινεί στη συγκεκριμένη μά-
χη από τη θέση της… πρωταθλήτριας. Και, 
αυτό γιατί, την ώρα που ο παγκόσμιος κα-
τά κεφαλήν μέσος όρος σπατάλης τροφί-
μων υπολογίζεται από τον ΟΗΕ στα 74 κιλά 
ετησίως, στην Ελλάδα ο κάθε πολίτης σπα-
ταλά κατά μέσο όρο 142 κιλά τροφίμων κά-
θε χρόνο. Οπως προκύπτει από απάντηση 
του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώρ-
γου Γεωργαντά, η οποία διαβιβάστηκε στη 
Βουλή ως απάντηση σχετικής ερώτησης του 
βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Θεόδω-
ρου Καράογλου, εντός του Ιουνίου η χώ-
ρα θα συμμετάσχει στην πρώτη πανευρω-
παϊκή καταγραφή των επιπέδων σπατάλης 
τροφίμων, με την Ε.Ε. να θεσπίζει νομικά δε-
σμευτικούς κανόνες. 

Το ήδη τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα 
έχει επιταθεί έπειτα από τη ρωσική εισβο-
λή στην Ουκρανία, με τον κίνδυνο επισιτι-
στικής κρίσης να μην αφήνει περιθώρια για 
άλλη σπατάλη. «Είναι γεγονός ότι οι απώλει-
ες και η σπατάλη τροφίμων αποτελούν πα-
γκόσμιο πρόβλημα. Σύμφωνα με τον Ορ-
γανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνω-
μένων Εθνών (FAO), περίπου το ένα τρίτο 
του συνόλου των τροφίμων που παράγονται 
σε όλο τον κόσμο χάνεται ή σπαταλιέται στην 
πορεία από το αγρόκτημα μέχρι το πιάτο», 
αναφέρει χαρακτηριστικά στην απάντησή 
του ο Γ. Γεωργαντάς. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία του ΟΗΕ, τα τρόφιμα που «χάνονται» 
ανέρχονται σε 1,3 δισεκατομμύρια τόνους 
ετησίως, στοιχίζουν στην παγκόσμια οικο-
νομία περίπου 990 δισ. δολάρια τον χρόνο, 
ενώ επιτείνουν την επισιτιστική ανασφάλεια 
και τον υποσιτισμό. 

Προκειμένου να καταδειχθεί σχηματικά το 
μέγεθος της απώλειας, ο ΟΗΕ υπολόγισε ότι 
τα τρόφιμα τα οποία σπαταλώνται αντιστοι-
χούν περίπου στο 1/4 της συνολικής ποσό-
τητας νερού που χρησιμοποιεί ο πρωτογε-
νής τομέας, απαιτούν καλλιεργήσιμη έκταση 
ίση με την Κίνα, ενώ ευθύνονται για το 8% 
των αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως. 

Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στην Ευ-

ρώπη. Με βάση πρόσφατη εκτίμηση του 
προγράμματος FUSIONS, η Ευρωπαϊκή Ενω-
ση παράγει ετησίως περίπου 88 εκατομμύ-
ρια τόνους τροφίμων, οι οποίοι ουδέποτε 
καταναλώνονται, με τη συνολικά εκτιμώμε-
νη αξία τους να ανέρχεται σε 143 δισ. ευ-
ρώ. Οι ίδιες εκτιμήσεις επισημαίνουν ότι το 
70% των σπαταλώμενων τροφίμων στην Ε.Ε. 
προέρχεται από τα νοικοκυριά, την εστίαση 
και το λιανεμπόριο, ενώ το 30% από τους το-
μείς της παραγωγής και της μεταποίησης. 

Οπως επισημαίνει στην απάντησή του ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, η Ε.Ε., προ-
κειμένου να αντιμετωπίσει την υπάρχουσα 
κατάσταση, θέτει τη μείωση της απώλειας και 
της σπατάλης τροφίμων ως έναν από τους 
κύριους στόχους της, με τη δέσμευση να μει-
ώσει στο μισό την κατά κεφαλήν σπατάλη 
τροφίμων σε επίπεδο λιανικής πώλησης και 
καταναλωτή έως το 2030. Σε αυτό το πλαί-
σιο, η Επιτροπή θα προτείνει νομικά δεσμευ-
τικούς στόχους για τη μείωση της σπατάλης 
τροφίμων σε ολόκληρη την Ε.Ε. έως το τέλος 
του 2023, οι οποίοι θα οριστούν ως βάση για 
τα επίπεδα σπατάλης τροφίμων της Ε.Ε. με-
τά την πρώτη πανευρωπαϊκή παρακολούθη-
ση των επιπέδων σπατάλης μέσω μετρήσε-
ων στα απόβλητα τον Ιούνιο του 2022, στην 
οποία θα συμμετέχει και η Ελλάδα. 

Μεταξύ των υποχρεώσεων που αναλαμ-
βάνει η χώρα μας περιλαμβάνονται η προ-
ετοιμασία προγραμμάτων πρόληψης της 
σπατάλης τροφίμων, η ενθάρρυνση της 
δωρεάς τροφίμων, με προτεραιότητα στη 
χρήση από τον άνθρωπο έναντι των ζωο-
τροφών και στην επανεπεξεργασία σε μη 
εδώδιμα προϊόντα και, τέλος, η παροχή κι-
νήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης 
των αποβλήτων, όπως η διευκόλυνση της 
δωρεάς τροφίμων. 

Μέσω gov.gr οι δηλώσεις 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
Σαρωτικές αλλαγές έρχονται από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στις δηλώσεις 
που υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την 
ενίσχυση των αγροτών. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της Realnews, το υπουργείο έχει 
αποφασίσει ότι όλες οι αιτήσεις ενίσχυσης 
-ανέρχονται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ ετη-
σίως- θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω του 
κρατικού cloud (gov.gr), ώστε αυτό να απο-
τελέσει τον μοναδικό χώρο συγκέντρωσης 
όλων των στοιχείων. «Το κράτος πρέπει να 
πάρει τον έλεγχο των αιτήσεων», δήλωσε 
στην «R» υψηλόβαθμη πηγή του υπουργεί-
ου, προαναγγέλλοντας ανακοινώσεις εντός 
της εβδομάδας. Ολα δείχνουν ότι το υπουρ-
γείο οδηγήθηκε στη συγκεκριμένη απόφαση 
από στοιχεία τα οποία έφτασαν στο υψηλό-
τερο επίπεδο για θολή διαδρομή επιδοτή-
σεων και εικονικά μισθώματα σε αδήλωτες 
εκτάσεις σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια να 
δίνονται ενισχύσεις σε επιτηδείους και κατ’ 
επέκταση να μειώνονται τα ποσά ενισχύσε-
ων των πραγματικά δικαιούχων. 

«Πρωταθλητές»
στη σπατάλη
τροφίμων
Oι Ελληνες πετούν 
κατά μέσο όρο στα 
σκουπίδια προϊόντα 
142 κιλών ετησίως. 
Ποια μέτρα εξετάζει 
η κυβέρνηση

ΔΥΟ χαμηλωμένα χέρια σπρώχνουν βίαια τα σαλατικά 
μέσα στον κάδο των απορριμμάτων. Εληξαν μέσα σε τέσσερις 
ημέρες και η οικογένεια δεν πρόλαβε να τα καταναλώσει. 
Οι κινήσεις των συγκεκριμένων χεριών δεν είναι δειλές ή 
ντροπαλές. Πρέπει να τρώμε πάντα φρέσκα, ποιοτικά τρόφιμα 
και ό,τι μοιάζει να οδεύει προς την αλλοίωση «υποχρεωτικά» 
πετιέται. Ο ιμάντας αυτής της αντίληψης μεγαλώνει υγιή 
παιδιά στην Ελλάδα εδώ και τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, 
αλλά δημιουργεί άλλα σοβαρά προβλήματα. Η ύπαρξη των 30 
εκατομμυρίων ανθρώπων που διαβιούν σε συνθήκες ασιτίας σε 
ολόκληρο τον πλανήτη θα έπρεπε να μας προκαλεί τουλάχιστον 
αμηχανία, όταν διαπιστώνουμε ότι η τροφή που πετάμε μπορεί 
να καταναλωθεί. Ειδικά αν αναλογιστούμε ότι για τον ΟΗΕ το 
2021 βρεθήκαμε στην «περήφανη» τρίτη θέση στον κόσμο των 
λαών που σπαταλούν περισσότερα τρόφιμα. Αν υπολογίσουμε 
σε ευρώ τα 142 κιλά που πετάμε κάθε χρόνο (όπως επισημαίνει 
ο Γιώργος Λυκουρέντζος στο σχετικό ρεπορτάζ), χάνουμε από 
1.000 έως 1.400 ευρώ ετησίως (οι ειδικοί χρεώνουν με 7 ευρώ το 
κιλό των τροφίμων). Εκτός από την κοινωνική και την οικονομική 
διάσταση, υπάρχει άλλη μια σκέψη που πρέπει να κάνουμε. Τα 
τρόφιμα που καταλήγουν να θάβονται εκλύουν θερμοκηπιακά 
αέρια και κάποια στιγμή ο πλανήτης θα αντιδράσει. Επομένως 
(για να χρησιμοποιήσω και ένα επίκαιρο σύνθημα) ή αλλάζουμε 
(καταναλωτική κουλτούρα) ή βουλιάζουμε (στα τρόφιμα που 
αγοράσαμε για να φάμε, αλλά δεν φάγαμε).
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η άποψη

1.000 ευρώ στα σκουπίδια 


