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Δηαίξνη



Πιαίζην αλαθνξάο ΔΔ

Δπξσπατθή ηξαηεγηθή

«Από ην Αγξόθηεκα ζην Πηάην»
Μάηνο 2020

ρεδηαζκόο γηα ηε κεηαηξνπή πξνο έλα 

βηώζηκν ζύζηεκα ηξνθίκσλ

(λέα) Δπξσπατθή ηξαηεγηθή 

γηα ηε Βηννηθνλνκία
Οθηώβξηνο 2018

ρεδηαζκόο γηα ηε βηώζηκε ρξήζε ησλ 

πόξσλ κέζσ δξάζεσλ γηα νιόθιεξν ηνλ 

θύθιν δσήο ησλ πξντόλησλ

(λέν) ρέδην Γξάζεο ΔΔ γηα ηελ 

Κπθιηθή Οηθνλνκία
Μάξηηνο 2020

Δςπωπαϊκή 

Ππάζινη 

ςμθωνία

(Γεθ 2019)

Ννκνζεηηθό εξγαιείν 
(λέα) Οδεγία πιαίζην γηα ηα απόβιεηα

Μάηνο 2018

Οικονομική ανάπηυξε αποζυνδεδεμένε από ηε χπήζε ηων πόπων

ρεδηαζκόο κηαο θπθιηθήο βηννηθνλνκίαο

κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο βηώζηκεο ρξήζεο 

ησλ πόξσλ
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Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή               
πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο 2021-2027

ρεδηαζκόο πξνο κηα λέα θαη πην θηιόδνμε 

πξάζηλε αξρηηεθηνληθή, πξνσζώληαο 

βηώζηκεο πξαθηηθέο ζηε γεσξγία θαη ηελ 

παξαγσγή ηξνθίκσλ

Aπόβιεηα ηξνθίκσλ & απόβιεηα ηνκέα αγξνδηαηξνθήο



Βαζηθά ζεκεία εξγαιείσλ ηεο πνιηηηθήο ΔΔ
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σέδιο δπάζηρ ΔΔ για 

ηην κςκλική 

οικονομία

• ηεξίδεη έλα βηώζηκν θαη θπθιηθό ηνκέα βηνπξντόλησλ

• Πξνηείλεη εμέηαζε ζέζπηζεο πνζνηηθνύ ζηόρνπ γηα ηε κείσζε ησλ απνβιήησλ ηξνθίκσλ

• Πξνσζεί κέηξα γηα ηελ αύμεζε ηεο βησζηκόηεηαο όζνλ αθνξά ηε δηαλνκή θαη ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ

Δςπωπαϊκή ηπαηηγική

«Από ηο Αγπόκηημα ζηο 
Πιάηο»

Δςπωπαϊκή ηπαηηγική 

για ηη Βιοοικονομία

• Αλαβάζκηζε θαη ελίζρπζε ησλ θιάδσλ βηννηθνλνκίαο θαη αλάπηπμε ησλ ηνπηθώλ βηννηθνλνκηώλ ζηελ ΔΔ γηα ηελ 

κεηαηξνπή ησλ βηνινγηθώλ πόξσλ, ησλ ππνπξντόλησλ θαη ξνώλ απνβιήησλ ζε πξντόληα πξνζηηζέκελεο αμίαο, 

όπσο ηξόθηκα, δσνηξνθέο, βηνινγηθά πξντόληα θαη βηνελέξγεηα

Κοινή Αγποηική Πολιηική 

2021-2027

(νέα) Οδεγία πλαίζιο για 

ηα απόβλεηα

• Δληζρύεη εθαξκνγή ηεξάξρεζεο απνβιήησλ κε ρξήζε νηθνλνκηθώλ εξγαιείσλ θαη άιισλ κέζσλ (πρ. εζεινληηθέο ζπκθσλίεο)

• ηνρεύεη ζηε ζπκβνιή ηεο επίηεπμεο ηνπ ηόρνπ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο γηα ηα απόβιεηα ηξνθίκσλ κέρξη ην 2030

 Δλζάξξπλζε δσξεάο θαη αλαδηαλνκήο ηξνθίκσλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε

 Τπνρξέσζε κέηξεζεο απνβιήησλ ηξνθίκσλ κέζσ θνηλήο κεζνδνινγίαο πνπ αλέπηπμε ην 2019

 Θέζπηζε Δηδηθώλ Πξνγξακκάησλ Πξόιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ Σξνθίκσλ από ηα ΚΜ

 Εξέηαζη έυρ ηο 2023 νομικά δεζμεςηικών ζηόσυν για ηη μείυζη ηυν αποβλήηυν ηποθίμυν

• Η λέα ΚΑΠ ζέηεη εηδηθνύο ζηόρνπο πνπ θαινύληαη λα εμεηδηθεύζνπλ θαη εθαξκόζνπλ ηα Δζληθά ηξαηεγηθά ρέδηα 2021-

2027 θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο βηννηθνλνκίαο θαη ηε κείσζε ησλ απνβιήησλ ηξνθίκσλ

• Η Δπηηξνπή ζα δώζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο Δπξσπατθήο Πξάζηλεο πκθσλίαο θαη ησλ 

ζηόρσλ πνπ απνξξένπλ από επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο όπσο ε ζηξαηεγηθή «Από ην αγξόθηεκα ζην πηάην»

• Γηαζθάιηζε βηώζηκεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ, κε ππιώλα, κεηαμύ άιισλ, ηελ θπθιηθή νηθνλνκία βηνινγηθώλ πόξσλ

• Βηώζηκεο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ, ρνλδξηθνύ θαη ιηαληθνύ εκπνξίνπ, θηινμελίαο & ππεξεζηώλ εζηίαζεο

• Μείσζε ησλ απνβιήησλ ηξνθίκσλ ζε όιε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνύ ηξνθίκσλ

(SDG12.3 - μείυζη ζηο μιζό καηά κεθαλήρ παγκόζμιαρ παπαγυγήρ αποβλήηυν ηποθίμυν ζε επίπεδο λιανικού εμποπίος και καηαναλυηή και μείυζη ηυν 

απυλειών ηποθίμυν καηά μήκορ ηηρ αλςζίδαρ παπαγυγήρ και εθοδιαζμού έυρ ηο 2030)
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• Δπεμεξγαζία πξνηάζεσλ γηα ηε κείσζε 
απώιεηαο ηξνθίκσλ

• Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο κέηξεζεο θαη 
παξαθνινύζεζεο απνβιήησλ ηξνθίκσλ

• Ρπζκηζηηθό πιαίζην γηα παξαγσγή 
βηνκεζαλίνπ από νξγαληθά απόβιεηα

• Αλαβάζκηζε θαη ελίζρπζε θιάδσλ 
Βηννηθνλνκίαο -Γηακόξθσζε Δζληθνύ 
ρεδίνπ Γξάζεο

 Εκπόνηζη Ειδικού Σσεδίος Δπάζηρ

 Θέζπιζη εθνικού ζηόσος μείυζηρ

ρέδην δξάζεο 

Δζληθήο 

ηξαηεγηθήο γηα 

ηελ Κπθιηθή 

Οηθνλνκία

Δζληθό ρέδην 

Γηαρείξηζεο 

Απνβιήησλ

(2020-2030)

Δζληθό 

ηξαηεγηθό 

ρέδην 

Πξόιεςεο 

Γεκηνπξγίαο 

Απνβιήησλ 
(ππό εθπόλεζε)

Δζληθό πιαίζην αλαθνξάο

• Μείσζε απνβιήησλ ηξνθίκσλ κε 
παξάιιειν θαζνξηζκό θαη θαηακεξηζκό 
αξκνδηνηήησλ θαη ππνρξεώζεσλ ζηελ 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηηο επηρεηξήζεηο θαη 
ηνπο θαηαλαισηέο – Δθπόλεζε ζρεδίνπ 
δξάζεο

• Πιήξεο αλάπηπμε δηθηύνπ ζπιινγήο 
βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ γεσξγν-
θηελνηξνθηθήο πξνέιεπζεο γηα ηελ 
αλάθηεζε επ’ σθειείαο ηεο γεσξγίαο, ηελ 
παξαγσγή πξντόλησλ (δσνηξνθώλ) ή/ θαη 
ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο

 Ρεύμα πποηεπαιόηηηαρ ηα απόβληηα 
ηποθίμυν

 Δπάζειρ ζε όλη ηην εθοδιαζηική αλςζίδα 
ηποθίμυν (ππυηογενή παπαγυγή 
ηποθίμυν, επεξεπγαζία και μεηαποίηζη 
ηποθίμυν, λιανικό εμπόπιο και άλλερ 
μοπθέρ διανομήρ ηποθίμυν, εζηιαηόπια και 
ςπηπεζίερ εζηίαζηρ)

 Εξειδίκεςζη ζε ειδικό ππόγπαμμα                    
ππόλητηρ

Απόβιεηα ηξνθίκσλ & απόβιεηα ηνκέα αγξνδηαηξνθήο



Πξόιεςε Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ Σξνθίκσλ
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Δθπόλεζε 

Δηδηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

Πξόιεςεο Γεκηνπξγίαο 

Απνβιήησλ Σξνθίκσλ 

Αλαζθόπεζε πθηζηάκελσλ  

πξνγξακκάησλ πξόιεςεο 

απνβιήησλ ηξνθίκσλ 

Γηακόξθσζε κεζνδνινγηθνύ 

πιαηζίνπ κέηξεζεο 

απνβιήησλ ηξνθίκσλ

Καηαγξαθή εηήζηαο 

παξαγσγήο απνβιήησλ 

ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα

Γξάζεηο έξγνπ
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Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία 

πιαηθόξκαο γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε 

απνβιήησλ ηξνθίκσλ

ύζηαζε θόξνπκ γηα ηελ 

πξνώζεζε ηεο πξόιεςεο 

δεκηνπξγίαο απνβιήησλ 

ηξνθίκσλ

Γξάζεηο επίδεημεο πξόιεςεο 

δεκηνπξγίαο απνβιήησλ 

ηξνθίκσλ
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Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ζε ηνπηθό 

θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν
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Γξάζεηο έξγνπ



9

Πλαηθόπμα

Eπίδειξη

Φόποςμ

Πξνώζεζε δξάζεσλ πξόιεςεο

Αναδιανομή (δσξεά) ηξνθίκσλ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε

 Δκπόξην, θιάδνο θηινμελίαο θαη θιάδνο εζηίαζεο

 Γεσγξαθηθή αλαθνξά επηινγώλ αλαδηαλνκήο

Πξνηάζεηο αλαδηαλνκήο αλά θαηεγνξία ηξνθίκσλ

Παξαθνινύζεζε πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ

Πποώθηζη ζηελ πξάμε δξάζεσλ πξόιεςεο 

 Δθαξκνγή ησλ βέιηηζησλ πθηζηάκελσλ πξαθηηθώλ/ 

πξσηνβνπιηώλ κε δπλαηόηεηεο αλαπαξαγσγήο/κεηαθνξάο 

ηνπο ζηελ Διιάδα

 Αλνηρηή πξόζθιεζε ζε ελδηαθεξόκελα κέξε

Τποζηήπιξη πξνώζεζεο δξάζεσλ πξόιεςεο 

 ύζηαζε κέζσ πξόζθιεζεο ζπκκεηνρήο εκπιεθόκελσλ θνξέσλ

 Δζληθή εζεινληηθή ζπκθσλία γηα ηε κείσζε απνβιήησλ ηξνθίκσλ 



Κπθιηθή Γηαρείξηζε Απνβιήησλ ηνκέα Αγξνδηαηξνθήο



Καηαγπαθή & 

αξιολόγηζη

Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

αγξνδηαηξνθήο

Δράσεις έργου

Οδηγόρ

Κπθιηθή δηαρείξηζε

απνβιήησλ αγξνδηαηξνθήο

e-tool

Αλάπηπμε εξγαιείνπ 

ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ 

γηα ηελ θπθιηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ αγξνδηαηξνθήο

ζε κηα πεξηνρή κειέηεο

Δθελονηικέρ 

ζςμθωνίερ

Γεκηνπξγία ηνπηθώλ/ πεξηθεξεηαθώλ 

ζπκκαρηώλ γηα ηελ θπθιηθή δηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ αγξνδηαηξνθήο

ζηελ πξάμε
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Δζεινληηθέο ζπκθσλίεο

Πξνζδηνξηζκόο πεξηνρώλ κε δπλεηηθό 

θπθιηθήο δηαρείξηζεο

 Δπηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε θνξέσλ γηα ηα 

νθέιε θαη ηηο δπλαηόηεηεο

 πκθσλίεο ζπλεξγαζίαο

 Γηκεξείο ζπκθσλίεο κεηαμύ ΤΠΔΝ & 

ζπκκαρηώλ

Γημιοςπγία 

ζςμμασιών
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34
 Αλαδήηεζε θαη αμηνιόγεζε δηαζέζηκσλ 

επηινγώλ ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ έξγσλ

Πξνζδηνξηζκόο ρξεκαηνδνηηθνύ 

ζρήκαηνο

Γιεπεύνηζη 

σπημαηοδόηηζηρ

 γηα ηελ αμηνιόγεζε επηινγώλ δηαρείξηζεο

 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ απαξαίηεησλ 

έξγσλ θαη ππνδνκώλ 

Δκπόνηζη ζσεδίων 

κςκλικήρ διασείπιζηρ

 Σερληθν-νηθνλνκηθή σξηκόηεηα

 Δπηρεηξεζηαθό ζρέδην

Οηθνλνκηθή βησζηκόηεηα

Πξόνδνο πινπνίεζεο έξγσλ

Παπακολούθηζη

Σςμμασίερ ζε ηοπικό και 
πεπιθεπειακό επίπεδο

 75% διμεπείρ 
ζςμθυνίερ

80% ζσέδια 
κςκλικήρ 
διασείπιζηρ



Δπηθνηλσλήζηε καδί καο

E-mail: circulargreece@prv.ypeka.gr

Σει: 213 1513081-82

Δπηζθεθζείηε ην έξγν LIFE-IP CEI-GREECE: https://circulargreece.gr

Βξείηε καο ζηα social media:

Σν έξγν LIFE-IP CEI-GREECE (LIFE18 IPE/GR/000013) ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξόγξακκα LIFE ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Σν έξγν LIFE-IP CEI-GREECE (LIFE18 IPE/GR/000013) ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξάζηλν Σακείν.
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