


900 δις δολλάρια κοινωνικό κόστος

Παγκόσµια

1 στους 9 ανθρώπους υποσιτίζονται

700 δις δολλάρια περιβαλλοντικό 
κόστος

8% των αερίων του θερµοκηπίου (2.5 
δις τόνοι GHG)

1 τρις δολλάρια οικονοµικό κόστος 1,9 δις τόνοι τροφίµων χάνονται ή 
σπαταλούνται

 



88 εκατοµ. τόνοι αποβλήτων τροφίµων παράγονται κάθε χρόνο

Ευρώπη

43 εκατοµ. άνθρωποι δεν µπορούν να αγοράσουν φαγητό κάθε δεύτερη µέρα

Περισσότερο από 180 εκατοµ. τόνοι CO2 παράγονται ετήσια



.

Περισσότερο από 173kg 
απόβλητα τροφίµων ανά άτοµο

Ποιοι παράγουν τα  απόβλητα 
τροφίµων



Εκποµπές θερµοκηπιακών 
αερίων ανά προϊόν 

____________________

Xuezhen et al., A Worldwide Hotspot Analysis on Food Loss and Waste, Associated Greenhouse Gas Emissions, and Protein Losses, 11 Sept. 2020



Εκποµπές θερµοκηπιακών 
αερίων ανά προϊόν ανά 

τοµέα 
____________________

Xuezhen et al., A Worldwide Hotspot Analysis on Food Loss and Waste, Associated Greenhouse Gas Emissions, and Protein Losses, 11 Sept. 2020



.

155,000 τόνοι απόβλητα τροφίµων (2017) 
28,2% των ΑΣΑ

Κύπρος

1/3 των υποδοµών και του κόστους διαχείρισης αποβλήτων

SDG 12.3 – Μειώση κατά 50% των αποβλήτων τροφίµων µέχρι το 2030

____________________



.

Τα νοικοκυριά σπαταλούν περισσότερα 
τρόφιµα από όσο υπολογίζουν

Σηµαντική επισήµανση:  
Το µέγεθος του προβλήµατος δεν 
εκτιµάται σωστά από τους πολίτες 



Έκθεση αποτελεσµάτων ποσοτικής έρευνας αγοράς 
1ο κύµα, Νοέµβριος 2020

.

Οικιακά οργανικά απορρίµµατα:  

Συνήθειες αγοράς και διαχείρισης 
τροφίµων σε Κυπριακά νοικοκυριά

Χρησιµοποιήθηκε η µεθοδολογία CAWI (Computer Aided Web Interviewing) για 
διεξαγωγή των συνεντεύξεων. 

Η έρευνα κάλυψε 554 άτοµα ηλικίας 18 και άνω, τα οποία είτε είναι υπεύθυνα για 
τα ψώνια στο νοικοκυριό, είτε είναι υπεύθυνα για την ετοιµασία φαγητού. Η 
γεωγραφική κατανοµή του δείγµατος ήταν ανάλογη της πραγµατικής κατανοµής 
του πληθυσµού. Τα δεδοµένα δεν σταθµίστηκαν κατά την επεξεργασία τους.



Συνοπτικά αποτελέσµατα

•Το 73% αγοράζει περισσότερες από τις απαραίτητες ποσότητες τροφίµων 

•Το 85% των νοικοκυριών δηλώνει ότι όταν ετοιµάζει ή παραγγέλνει φαγητό υπάρχουν 
περισσεύµατα 

•Το µέσο νοικοκυριό πετάει στα σκουπίδια 23% των εβδοµαδιαίων του αγορών σε τρόφιµα, 
λαχανικά και φρούτα 

•Όταν πετάνε φαγητό και τρόφιµα στα σκουπίδια οι πλείστοι νιώθουν τύψεις (56%) και ότι 
σπατάλησαν τα χρήµατα τους άδικα (46%). Το αίσθηµα ότι η πράξη αυτή κάνει ζηµιά στο 
περιβάλλον είναι λιγότερο διάχυτο (30%). 

. Βάση: Όλο το δείγµα, 
Ν=554



Γενικές συνήθειες αγοράς και ετοιµασίας φαγητού 
Λόγοι αγοράς πέραν των απαραιτήτων ποσοτήτων τροφίµων

 Ερ13. Για ποιους λόγους αγοράζετε περισσότερες από τις απαραίτητες ποσότητες τροφίµων και φαγητού;

Θέλω να τηρώ αποθέµατα σε περίπτωση που τύχει κάτι

Θέλω πάντα να είµαι προετοιµασµένος/η για επισκέπτες στο σπίτι

Δεν τρώνε όλα τα µέλη της οικογένειας το ίδιο φαγητό

Νοιώθω ασφάλεια όταν υπάρχει πολύ φαγητό/τρόφιµα στο σπίτι

Δεν µπορώ να υπολογίσω τις ποσότητες που θα χρειαστώ

Νοιώθω ‘φτωχός’ εάν δεν υπάρχει πολύ φαγητό σπίτι

Δεν αγοράζω περισσότερες από τις απαραίτητες ποσότητες 27%

6%

20%

29%

29%

30%

40%

Βάση: Όλο το δείγµα, 
Ν=554

Ε π τ ά σ τ ο υ ς δ έ κ α 
καταναλωτές τείνουν να 
αγοράζουν περισσότερες 
από τις απαραίτητες 
ποσότητες τροφίµων.  

.



Διαχείριση περισσεύµατος φαγητού 
Συχνότητα περισσεύµατος φαγητού

14%

65%

20%

Ερ4. Όταν µαγειρεύετε στο σπίτι ή αγοράζετε έτοιµο φαγητό, µένουν υπολείµµατα φαγητού; Βάση: Όλο το δείγµα, 
Ν=554

Στα πλείστα νοικοκυριά, όταν ετοιµάζεται ή παραγγέλνεται φαγητό, περισσεύει φαγητό, το οποίο δεν 
καταναλώνεται.  

Σε δύο στα δέκα νοικοκυριά αυτό συµβαίνει τις περισσότερες φορές, ενώ σε επτά σχεδόν στα δέκα, κάποιες 
φορές. Μόνο στο 14% των νοικοκυριών σχεδόν ποτέ δεν περισσεύει φαγητό.

.



Διαχείριση περισσεύµατος φαγητού 
Ενέργειες µε υπολείµµατα

 Ερ5. Πόσο συχνά κάνετε τα πιο κάτω σε σχέση µε φαγητό που περισσεύει:

Σχεδόν ποτέ Κάποιες φορές Αρκετά συχνά
Σχεδόν πάντοτε

Βάση: Όλο το δείγµα, 
Ν=554

Τα δύο τρίτα καταναλώνουν το 
φαγητό που περισσεύει τις 
επόµενες µέρες, ενώ ένα τρίτο 
συνηθίζει να δίνει το περίσσευµα 
φαγητού σε κατοικίδια ζώα.  

Πιο αρα ιά το περ ίσσευµα 
φαγητού χρησιµοποιείται για 
κοµποστοποίηση (9%). 

Ένας στους έξι, αρκετά συχνά ή 
πάντοτε πετάει το φαγητό που 
µένει στα σκουπίδια. 

.



Απορρίµµατα τροφίµων 
Τρόφιµα ακατάλληλα για κατανάλωση

Ερ9.Τι κάνετε µε τα τρόφιµα, φρούτα και λαχανικά που κρίνετε ότι δεν είναι κατάλληλα για 
κατανάλωση;

Βάση: Όλο το δείγµα, 
Ν=554

Τα πετάµε

Τα δίνουµε για κατανάλωση σε κατοικίδια ζώα

Τα κοµποστοποιούµε 9%

28%

72%

Η πλειοψηφία των καταναλωτών πετά στα σκουπίδια τα τρόφιµα που κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα 
για κατανάλωση (72%) 

Τρεις στους δέκα δίνουν τα τρόφιµα αυτά σε κατοικίδια ζώα 

Σε αρκετά χαµηλότερο βαθµό κάποιοι αναφέρουν ότι τα κοµποστοποιούν 

.



Στάσεις και απόψεις 
Αισθήµατα κατά την απόρριψη τροφίµων

 Ερ14. Όταν απορρίπτετε στα σκουπίδια φαγητά και τρόφιµα αισθάνεστε Βάση: Όλο το δείγµα, 
Ν=554

Τύψεις

Ότι σπατάλησα άδικα τα χρήµατα µου

Ότι κάνω ζηµιά στο περιβάλλον

Αδιαφορία/τίποτα 10%

30%

46%

56%

Το κυριότερο αίσθηµα που προκαλείται στους καταναλωτές, όταν πετάνε φαγητά και τρόφιµα στα σκουπίδια, 
είναι γενικά οι τύψεις (56%)  

Ακολουθεί η άδικη σπατάλη λεφτών (46%) 

Το περιβάλλον είναι στη συνείδηση µόνο τριών στους δέκα καταναλωτές 

.



Διαχείριση περισσεύµατος φαγητού 
Λόγοι που πετάνε φαγητό

 Ερ6. Για ποιους λόγους πετάτε συνήθως το φαγητό που περισσεύει;

Ανησυχίες ότι µπορεί να χαλάσει/δεν είναι ασφαλές για κατανάλωση

Η οικογένεια επιθυµεί πάντοτε φρέσκο φαγητό

Δεν αρέσει στα µέλη της οικογένειας

Δεν είναι εύγεστο

Περιορισµένος αποθηκευτικός χώρος

Μειώνεται η θρεπτική αξία του φαγητού

Από συνήθεια

Eπειδή µπορώ (δεν µου κοστίζει κάτι)

Επειδή έτσι κάνουν όλοι 1%

3%

13%

16%

18%

20%

23%

23%

65%

Βάση: Όσοι πετούν φαγητό 
στα σκουπίδια, Ν=300

Δύο σχεδόν στους 
δ έ κ α π ε τ ά ν ε τ ο 
φαγητό χωρ ί ς να 
έχουν κάποιο ιδιαίτερο 
λόγο, κυρίως διότι έτσι 
συνήθισαν.

48% πετάνε 
φαγητό διότι 
δεν θέλουν να 

το 
καταναλώσουν 

ξανά

.



Απορρίµµατα τροφίµων 
Συχνότητα που πετάνε στα σκουπίδια

Ερ7. Για κάθε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες τροφίµων, θα ήθελα να υποδείξετε πόσο 
συχνά τυχαίνει να έχετε είδη τα οποία πετάτε στα σκουπίδια;

Πιο αραιά 1 φορά τη βδοµάδα 2-3 φορές τη βδοµάδα 4-5 φορές τη βδοµάδα
Καθηµερινά

Βάση: Όλο το δείγµα, 
Ν=554

Τα λαχανικά και τα φρούτα 
είναι οι κατηγορίες τροφίµων 
που πετιούνται πιο συχνά στα 
σκουπίδια.  

Ζ υ µ α ρ ι κ ά κ α ι ε ί δ η 
α ρ τ ο π ο ι ε ί ο υ π ε τ ά σ τ α 
σκουπίδια τουλάχιστον µια 
φορά την εβδοµάδα το 41%, 
κ ρ έ α τ α τ ο 3 6 % κ α ι 
γαλακτοκοµικά το 31%. 

1,30

1,18

1,01

1,06

1,02

0,82

0,69

Φορές τη 
βδοµάδα

.



Απορρίµµατα τροφίµων 
Λόγοι αλλοίωσης φαγητού, φρούτων, λαχανικών

Ερ8. Ποιοι είναι οι πιο συχνοί λόγοι που αλλοιώνονται τα τρόφιµα, φρούτα και λαχανικά στο σπίτι σας;

Δεν τα καταναλώνουµε µε την ταχύτητα που αναµένεται

Ξεχνούµε να τα καταναλώσουµε

Αγοράζουµε περισσότερα από ότι υπάρχει ανάγκη

Συνθήκες αποθήκευσης/φύλαξης τους

Είναι κατώτερης ποιότητας 11%

15%

29%

30%

69%

Βάση: Όλο το δείγµα, 
Ν=554

Ο κυριότερος λόγος που αλλοιώνονται τα τρόφιµα και πετιούνται στα σκουπίδια είναι διότι δεν καταναλώνονται 
µε την ταχύτητα που αναµένεται 

Σε χαµηλότερο βαθµό οι καταναλωτές αναφέρουν ότι ξεχνούν να καταναλώσουν τα τρόφιµα και ότι αγοράζουν 
περισσότερα από ότι χρειάζονται

..



Μέρος Β: 1η Ποσοτική έρευνα σε ιστοχώρο

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσµατα διαδικτυακής έρευνας 
που έγινε µεταξύ επισκεπτών σε ιστοχώρους του Συγκροτήµατος ΔΙΑΣ 
(Sigmalive, Sportime.com.cy, I love Style, City.com.cy, Check In, 
Economy Today, MuCyprusTravel.com) µεταξύ 05/11 και 09/11/2020. 

Πέραν της άντλησης ενός µεγάλου δείγµατος Κυπρίων, η έρευνα µε τη 
µεθοδολογία αυτή παρείχε τη δυνατότητα συµµετοχής ατόµων που 
διαµένουν εκτός Κύπρου.  

.



Στάσεις και απόψεις 
Σηµαντικότητα αγοράς τροφίµων µε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Ερ1. Συγκριτικά µε άλλες ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος, πόσο σηµαντική είναι η 
µείωση απορριµµάτων φαγητού αγοράζοντας τρόφιµα που έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής;

Βάση: Όλο το δείγµα 
Ν=1828

Πολύ σηµαντική
46%

Αρκετά σηµαντική
19%

Κάπως σηµαντική
10%

Όχι και τόσο σηµαντική
7%

Καθόλου σηµαντική
18%

Δείγµα Κύπρου

Δείγµα Ελλάδας

Δείγµα άλλης ΕΕ/ ΗΒ 42%

39%

48%

18%

14%

20%

11%

6%

11%

8%

10%

6%

21%

32%

15%

1 2 3 4 5

3.51

3.19

3.80

Καθόλου 
σηµαντική 

Πολύ σηµαντική Κάπως σηµαντική 

.



Στάσεις και απόψεις 
Σηµαντικότητα κατανάλωσης/ χρήσης φαγητού που µένει

Ερ2. Συγκριτικά µε άλλες ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος, πόσο σηµαντική είναι η κατανάλωση µαγειρεµένου 
φαγητού που σας έχει µείνει είτε αργότερα, ή την επόµενη µέρα, ή τη χρήση του για ετοιµασία άλλων φαγητών;

Βάση: Όλο το δείγµα 
Ν=1306

Πολύ σηµαντική
57%

Αρκετά σηµαντική
22%

Κάπως σηµαντική
8%

Όχι και τόσο σηµαντική
4%

Καθόλου σηµαντική
9% Δείγµα Κύπρου

Δείγµα Ελλάδας

Δείγµα άλλης ΕΕ/ ΗΒ 60%

45%

58%

31%

18%

22%

2%

7%

9%

5%

23%

7%

1 2 3 4 5

4.38

3.54

4.21

Καθόλου 
σηµαντική 

Πολύ σηµαντική Κάπως σηµαντική 

.



Στάσεις και απόψεις 
Σηµαντικότητα κοµποστοποίησης  

Ερ3. Συγκριτικά µε άλλες ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος, πόσο σηµαντική είναι η 
κοµποστοποίηση;

Βάση: Όλο το δείγµα 
Ν=1196

Πολύ σηµαντική
42%

Αρκετά σηµαντική
23%

Κάπως σηµαντική
16%

Όχι και τόσο σηµαντική
8%

Καθόλου σηµαντική
10%

Δείγµα Κύπρου

Δείγµα Ελλάδας

Δείγµα άλλης ΕΕ/ ΗΒ 55%

44%

42%

20%

16%

24%

15%

12%

16%

5%

10%

8%

5%

19%

10%

1 2 3 4 5

4.15

3.58

3.80

Καθόλου 
σηµαντική 

Πολύ σηµαντική Κάπως σηµαντική 

.



Στάσεις και απόψεις 
Πακέτο φαγητού από εξόδους: Άποψη και πρακτική 

Ερ5.Κατά τις εξόδους σας σε εστιατόρια και καφέ, όταν περισσεύει φαγητό, πόσο 
συχνά το παίρνετε µαζί σας για κατανάλωση στο σπίτι;

Βάση: Όλο το δείγµα 
Ν=1104

Το 25% πάντα παίρνει µαζί του φαγητό που περισσεύει από εξόδους 

Το 25% το πράττει αρκετά συχνά, αλλά 20% το πράττει κάποτε και 30% το πράττει σπάνια ή ποτέ. 

Μεταξύ των συµµετεχόντων από Κύπρο, ένα 18% θεωρεί πολύ σηµαντικό το να παίρνει µαζί του φαγητό που 
περισσεύει σε εξόδους, αλλά δεν το πράττει πάντα. 

Σύνολο

Δείγµα Κύπρου

Δείγµα Ελλάδας

Δείγµα άλλης ΕΕ/ ΗΒ 33%

20%

25%

25%

25%

32%

24%

25%

17%

9%

22%

20%

17%

17%

13%

14%

8%

23%

16%

16%

Ποτέ Σπάνια Κάποτε Αρκετά Συχνά Πάντα

.
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