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Ευχαριστίες
Η έκθεση αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού
χρηματοδοτικού μέσου για το Περιβάλλον (LIFE +), για το έργο “FOODPRINT” (LIFE13
ENV/GR/000958) με τίτλο «Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μείωση του
αποτυπώματος του άνθρακα στον τομέα της Βιομηχανίας Τροφίμων», και αποτελεί
Παραδοτέο D5 (Layman’s Report) της Δράσης D (Δράσεις Επικοινωνίας και διάδοσης).
Η ομάδα FOODPRINT θα ήθελε να αναγνωρίσει τη χρηματοδοτική στήριξη του Ευρωπαϊκού
χρηματοδοτικού μέσου για το Περιβάλλον (LIFE +)1.

Αποποίηση ευθύνης
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν είναι νόμιμες και αληθείς με την καλύτερη
δυνατή γνώση των συγγραφέων, καθώς είναι προϊόν της χρήσης και σύνθεσης των
αναφερόμενων πηγών, για τις οποίες οι συγγραφείς δεν μπορούν να λογοδοτήσουν.

1

Οι συντάκτες μπορούν να επικοινωνήσουν για ερωτήσεις, διορθώσεις ή άλλες παρατηρήσεις στο
foodprintlifeproject@gmail.com
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το εν λόγω παραδοτέο, αποτελεί την Απλοποιημένη Έκθεση (LAYMAN’S REPORT) του έργου Life
FOODPRINT (www.foodprint.gr) με τίτλο: «Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη
μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα στον τομέα της Βιομηχανίας Τροφίμων»

FOODPRINT (LIFE13 ENV/GR/000958) είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό
μέσο για το Περιβάλλον (LIFE+). Το έργο υλοποιήθηκε στην Ελλάδα και στην Ιταλία και έχει συνολική διάρκεια
σαράντα τεσσάρων (44) μηνών (Έναρξη: 01.09.2014, λήξη: 30.04.2018) και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται
στα 1.874.864€ (50% κοινοτική χρηματοδότηση).

Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών έχει θεμελιώδη σημασία για την Ελληνική οικονομία και είναι από
τους κορυφαίους παραγωγικούς κλάδους, βάσει του κύκλου εργασιών, της προστιθέμενης αξίας και των θέσεων εργασίας,
που προσφέρει. Είναι ένας σταθερός, ανταγωνιστικός, δυναμικός και εξωστρεφής Κλάδος, ανοιχτός σε νέες προκλήσεις και
ευκαιρίες.
Κατέχει την 1η θέση στην αξία παραγωγής στη Μεταποιητική Βιομηχανία της Χώρας με ποσοστό 25% επί του συνόλου &
έχει κύκλο εργασιών

14,2 δις €. Απασχολεί περισσότερους από 360.000 άμεσα και έμμεσα εργαζομένους

& παρουσιάζει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, με εξαγωγές άνω των 4,1 δις €.

2 ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο κύριος στόχος του έργου LIFE FOODPRINT ήταν ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και η
εφαρμογή μέτρων μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής
και εφοδιασμού, στη Βιομηχανία Τροφίμων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο της
ζαχαροπλαστικής και των αλεύρων, αναπτύσσοντας ένα καινοτόμο λογισμικό εργαλείο. Οι ειδικοί
στόχοι του έργου ήταν:


Ανάπτυξη ενός ισχυρού εργαλείου πολυκριτηριακής ανάλυσης, το οποίο θα επιτρέπει
τον αξιόπιστο προσδιορισμό και την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα των
προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες και έμμεσες
δραστηριότητες (π.χ. κατανάλωση ενέργειας, διαχείρισης υδάτων και λυμάτων,
μεταφορές κ.α.)



Εκτέλεση μιας μεγάλης κλίμακας επίδειξης του ανεπτυγμένου εργαλείου σε έξι εταιρείες
τροφίμων στην Ελλάδα και Ιταλία, προκειμένου:
o να αξιολογηθεί το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων τους κατά μήκος της
αλυσίδας παραγωγής,
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o
o
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να εντοπισθούν τα σημεία εκείνα της αλυσίδας παραγωγής - τυποποίησης τελικής διάθεσης που αυξάνουν περισσότερο το αποτύπωμα άνθρακα ενός
προϊόντος,
να ποσοτικοποιηθεί η συνεισφορά κάθε δραστηριότητας στο συνολικό
αποτύπωμα άνθρακα κάθε προϊόντος,
να αναπτυχθούν προγράμματα μείωσης των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου για καθεμία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και τα συναφή
τους προϊόντα, ενσωματώνοντας κατάλληλα μέτρα αντιστάθμισης τα οποία θα
δημιουργήσουν ευκαιρίες για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και διαχείριση
πόρων, μείωση της παραγωγής αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και την
εξορθολογισμένη διαχείριση υλικών.



Εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται από το εργαλείο λογισμικού σε δύο από τις
αλυσίδες εφοδιασμού των συμμετεχόντων βιομηχανιών τροφίμων.



Παρουσίαση της πρώτης ελληνικής και ιταλικής βιομηχανίας, που μείωσαν
αποτελεσματικά το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων τους και τοποθέτησαν
επιτυχώς σε αυτά χαρακτηριστικό αυτοκόλλητο ενημερώνοντας για το ανθρακικό τους
αποτύπωμα.



Ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου της βιομηχανίας στην Ελλάδα και την Ιταλία, με παράλληλο μελλοντικό
στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την επιτυχή εφαρμογή του έργου προβλέφθηκαν πέντε (5) αλληλένδετες Δράσεις: Δράση Α:
Προπαρασκευαστικές Δράσεις, Δράση Β: Δράσεις Υλοποίησης, Δράση C: Έλεγχος της επίδρασης
των δράσεων του έργου, Δράση D: Δράσεις Επικοινωνίας και Διάδοσης του έργου και Δράση Ε:
Διαχείριση και παρακολούθηση της προόδου έργου. Ποιο συγκεκριμένα:
Δράσεις Α: Προπαρασκευαστικές δράσεις
 Δράση A.1: Προκαταρκτικές δράσεις για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου λογισμικού
εργαλείου αποτυπώματος του άνθρακα.

Δράσεις B.: Δράσεις υλοποίησης
 Δράση B.1: Ανάπτυξη ενός εργαλείου Carbon Footprint για την αποτελεσματική
ποσοτικοποίηση των πηγών εκπομπής CO2 των προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων /
Ανάπτυξη μιας σύγχρονης βάσης δεδομένων.
 Δράση B.2: Επίδειξη του καινοτόμου λογισμικού Carbon Footprint σε επιλεγμένες
βιομηχανίες ζαχαροπλαστικής και αλεύρων στην Ελλάδα και Ιταλία.
 Δράση B.3: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δράσης επίδειξης / Προτάσεις για πλήρη
εφαρμογή του εργαλείου Πολυκριτηριακής Ανάλυσης (MCA) στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων/ Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση.
 Δράση B.4: Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την μείωση του αποτυπώματος του
άνθρακα στον τομέα των τροφίμων για τις περιπτώσεις της Ελλάδας και Ιταλίας.

6

Δράσεις C.: Έλεγχος της επίδρασης των δράσεων του έργου
 Δράση C1: Αξιολόγηση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Βιομηχανία
Τροφίμων στην Ελλάδα και την Ιταλία.
 Δράση C2: Αξιολόγηση των υφιστάμενων κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στον
τομέα της βιομηχανίας αλεύρων και ζαχαροπλαστικής.
 Δράση C3: Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την εφαρμογή του
προγράμματος.
 Δράση C4: Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων κατά την εφαρμογή του
προγράμματος.

Δράσεις D.: Δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης του έργου
 Δράση D1: Ανάπτυξη και διαρκής ενημέρωση της διαδραστικής ιστοσελίδας του έργου.
 Δράση D2: Ανάρτηση Life+ Ενημερωτικού Πίνακα / Δημιουργία και διανομή υλικού
πληροφόρησης & πόστερ / Δημιουργία βίντεο.
 Δράση D3: Δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά /
συνέδρια.
 Δράση D4: Δημιουργία υποδομών & καμπάνια ενημέρωσης.
 Δράση D5: Απλοποιημένη Έκθεση (Layman's Report).

Δράσεις E.: Δράσεις διαχείρισης και ελέγχου της προόδου του έργου
 Δράση E1: Διαχείριση έργου και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Δράση E2: Έλεγχος και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου.
 Δράση E3: Δικτύωση με άλλα Έργα.
 Δράση E4: Σχέδιο Επικοινωνίας μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος LIFE.
 Δράση E5: Εξωτερικός έλεγχος.

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4.1

Εργαλείο FOODPRINT

Κύριος στόχος του FOODPRINT, ήταν να αναπτύξει ένα αξιόπιστο εργαλείο, το οποίο θα μπορεί
να υπολογίζει τις συνολικές εκπομπές του CO2 (γνωστές ως εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου GHG) των προϊόντων της Βιομηχανίας Τροφίμων και να προτείνει μέτρα για την μείωση του
αποτυπώματος άνθρακα, κατά την αλυσίδα τροφοδοσίας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις
διαδικασίες που εμπλέκονται για την παρασκευή του τελικού προϊόντος.

7

Πιο συγκεκριμένα, το εργαλείο FOODPRINT λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα βασικά στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας:






Απόκτηση πρώτων υλών (π.χ. γεωργική παραγωγή)
Παραγωγή συστατικών
Παραγωγή προϊόντων και
Αποθήκευση

Οι μεταφορές, η συσκευασία και η διαχείριση των αποβλήτων περιλαμβάνονται επίσης σε
διάφορα στάδια της διαδικασίας.

Το εργαλείο FOODPRINT μπορεί να υπολογίσει το Ανθρακικό Αποτύπωμα ενός συστήματος είτε
ξεκινώντας ένα νέο προϊόν από το μηδέν, εισάγοντας όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα από
το χρήστη βήμα προς βήμα, είτε χρησιμοποιώντας κάποιες υπάρχουσες μελέτες περιπτώσεων, οι
οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του
χρήστη.
Αρχικά, ο χρήστης εισάγει όλα τα βασικά στοιχεία του εργοστασίου υπό μελέτη:
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Στη συνέχεια, ο χρήστης εισάγει δεδομένα σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν (διεργασίες,
ισοζύγια μάζας, συστατικά κ.ά.)

Δεδομένα για τα Ισοζύγια Μάζας του
προϊόντος

Δεδομένα για τις Διαδικασίες
Παραγωγής

Ο χρήστης επικεντρώνεται στο κύριο στάδιο της παραγωγής, ωστόσο μπορεί να έχει πρόσβαση
σε οποιοδήποτε στάδιο κατά την παραγωγή των συστατικών, όπως στην μεταφορά τους στο
εργοστάσιο, και να τροποποιεί τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα στάδια. Εναλλακτικά,
μπορεί να χρησιμοποιήσει προεπιλεγμένες τιμές, που προέρχονται από εκτεταμένη
βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Έπειτα ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα αποτελέσματα όπως ενδεικτικά
παρουσιάζεται στην συνέχεια.
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Υπολογισμός Εκπομπών
Αερίων του Θερμοκηπίου
&
Εντοπισμός
Spots

Εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου &
Κατανομή ενέργειας
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των

Hot

Εκτός από τον υπολογισμό του Αποτυπώματος Άνθρακα του υπό εξέταση προϊόντος, το εργαλείο
μπορεί να προτείνει επίσης ειδικά μέτρα μείωσης της ενέργειας που μπορούν να
προτεραιοποιηθούν μέσω ανάλυσης πολλαπλών κριτηρίων, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που
καθορίζονται από τους χρήστες ανάλογα με τις ανάγκες τους, τον προϋπολογισμό κτλ.

Το εργαλείο FoodPrint και το εγχειρίδιό του είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος
www.foodprint.gr
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4.2

Μεγάλης Κλίμακας Επίδειξη

Στη μεγάλης κλίμακας επίδειξη του εργαλείου, συμμετείχε σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων του
Κλάδου. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ενεργειακοί έλεγχοι προκειμένου να συλλεχθούν
διάφορα δεδομένα, σε μια προσπάθεια να τελειοποιηθεί το εργαλείο. Οι εταιρείες που στήριξαν
πρόθυμα το έργο και διέθεσαν πολύτιμα δεδομένα από τις γραμμές παραγωγής τους είναι:

Ελλάδα
 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΕ
 ΕΛΑΙΣ - UNILEVER HELLAS AE
 Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ ΑΕΒΕ.
 ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ
 ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ
Ιταλία
 NICOLI MOLINO SPA
 AB MAURI SPA

4.3

Εφαρμογή των Μέτρων

Στο πλαίσιο του έργου FOODPRINT, και σε συνέχεια των αρχικών ελέγχων που
πραγματοποιήθηκαν, οι εταιρείες ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ & MAURI AE υλοποίησαν ορισμένα από τα
προτεινόμενα μέτρα του μοντέλου. Η ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ στο εργοστάσιο Αθηνών ακολούθησε μια
σειρά προτάσεων σχετικά με περισσότερα από 7 σημεία υψηλού ενδιαφέροντος σε
συγκεκριμένες διεργασίες. Η εφαρμογή των επιλεγμένων αυτών μέτρων οδήγησε στη μείωση

κατά 25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG), στο προϊόν που
εφαρμόστηκε, συγκριτικά με τις αρχικές τιμές (τιμές βάσης).
Όσον αφορά την AB MAURI, η εφαρμογή μέτρων έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου σχεδόν κατά 55% σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και
συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα 7 ετών πριν. Η περαιτέρω εφαρμογή των υπό αξιολόγηση μέτρων
αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές GHG πάνω από 15% σε σύγκριση με τις σημερινές
τιμές.

4.4

Επισήμανση Ανθρακικού Αποτυπώματος

Η ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ ξεκίνησε για πρώτη φόρα τη μελέτη του
κύκλου ζωής των προϊόντων και την επισήμανση αυτών με
χαρακτηριστικό
αυτοκόλλητο.
Συγκεκριμένα,
περισσότερα από 3.000 προϊόντα για βρέφη με βάση τα
δημητριακά διανεμήθηκαν σε μεγάλες αλυσίδες
Supermarket σε όλη την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας
αυτοκόλλητο για την επισήμανση τους.
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4.5

Ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής

Ο τελικός στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής σχετικά με την
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη Βιομηχανία Τροφίμων στην Ελλάδα και
την Ιταλία.
Κύριοι στόχοι των Στρατηγικών Σχεδίων ήταν:
 να παράσχουν στις βιομηχανίες τροφίμων ένα πλαίσιο δράσεων και εργαλείων βάσει των
οποίων θα μπορούσαν να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ,
 να προτείνουν δράσεις για την ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων,
 να προωθήσουν την έρευνα και καινοτομία στους σχετικούς επιστημονικούς τομείς , και
 να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις στους υπεύθυνους πολιτικής για κίνητρα και
πρωτοβουλίες και που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην μείωση των εκπομπών αέριων του
θερμοκηπίου της βιομηχανίας τροφίμων.

Τα δύο αυτά Στρατηγικά Σχέδια ήταν αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης με τον ΣΕΒΤ (Σύνδεσμός
Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων) στην Ελλάδα και την FEDERALIMENTARE στην Ιταλία.
Τέλος, και τα δύο Στρατηγικά Σχέδια υποβλήθηκαν στο Ελληνικό και Ιταλικό Υπουργείο
Περιβάλλοντος αντίστοιχα, στοχεύοντας στην προσαρμογή αυτών σε Εθνικό Επίπεδο, μέσω
συναντήσεων και διαβουλεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα Σχέδια Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας και Ιταλίας, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου
www.foodprint.gr
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Στοιχεία Επικοινωνίας
ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. (Συντονιστής)
Λεωφόρος Κηφισού 130, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 57 04 400 Fax: +30 210 57 69 101
Ιστοσελίδα: www.foodprint.gr email: jotis@jotis.gr

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Τηλ: +30 210 7723108, 7722334, Fax: +30 210 7723285
Ιστοσελίδα: www.uest.gr, email: mloiz@chemeng.ntua.gr
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