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Το έργο LIFE-IP CEI-Greece (LIFE18IPE/GR/000013) συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη 
για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν πληροφοριών. 

 
 

Το έργο LIFE-IP CEI-Greece (LIFE18IPE/GR/000013) συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. 
 
 
 

 
 
The project LIFE-IP CEI-Greece (LIFE18 IPE/GR/000013) is co-funded by the LIFE Programme of the European Union. The sole responsibility 
of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained 
therein. 
 
The project LIFE-IP CEI-Greece (LIFE18 IPE/GR/000013) is co-funded by the Green Fund. 
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2. Πληροφορίες Εγγράφου 

 
1.1 Εκδόσεις 

 
Αριθμός  Ημερομηνία Φορέας Παρατηρήσεις 

0.1 Οκτώβριος 2021 ΧΠ  
1.0 Ιανουάριος 2022 ΧΠ, ΥΠΕΝ, ΠΤ, ΟΕΑ  

 
1.2 Ποιοτικός  Έλεγχος Παραδοτέου 

 
Έλεγχος  Ημερομηνία  Κατάσταση  Παρατηρήσεις  

ΧΠ Οκτώβριος 2021 Ολοκληρώθηκε  

ΧΠ, ΥΠΕΝ, ΠΤ, 
ΟΕΑ 

Ιανουάριος 2022 Ολοκληρώθηκε   
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3. Περίληψη 

Η έκθεση «Έκθεση αξιολόγησης υφιστάμενων προγραμμάτων πρόληψης αποβλήτων τροφίμων και 
πρωτοβουλίες και η συσχέτισή/μεταφορά τους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο» αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-IP CEI-GR (πλήρης τίτλος: Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην 
Ελλάδα – LIFE18 IPE/GR/000013), το οποίο έχει ως έναν από τους βασικούς του στόχους την εφαρμογή δράσεων 
για την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων.  
 
Η έκθεση έχει βασικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου, καθώς αξιολογεί υφιστάμενα προγράμματα και 
πρωτοβουλίες πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, υποδεικνύοντας (στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι εφικτό) τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Για την υλοποίηση της διερευνήθηκαν πηγές από τη διεθνή και εγχώρια, επιστημονική, τεχνική και «γκρίζα»  
βιβλιογραφία, ενώ εξετάστηκαν βάσεις δεδομένων με προγράμματα (συγ)χρηματοδοτούμενα από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ή/και άλλους φορείς χρηματοδότησης. Ενδεικτικά, έγινε αναζήτηση σχετικών 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE, HORIZON, INTERREG, περιήγηση στην ειδική πλατφόρμα της ΕΕ για τις 
απώλειες και τα απόβλητα τροφίμων (EU Platform on Food Losses and Food Waste) και επίσκεψη σε 
μεμονωμένες ιστοσελίδες υπουργείων κρατών – μελών της ΕΕ. Για την αναζήτηση των επιστημονικών κειμένων 
χρησιμοποιηθήκαν μηχανές αναζήτησης, όπως:  Scopus, Google Scholar, Web of Science κ.ά., προκειμένου να 
διερευνηθούν και να καταγραφούν όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και πρωτοβουλίες πρόληψης της σπατάλης 
τροφίμων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, 201 πρακτικές έχουν καταγραφεί και 
ταξινομηθεί στις κατηγορίες Caldeira et al., 2019: 

✓ Δράσεις/πρακτικές αναδιανομής τροφίμων 
✓ Αξιοποίηση τροφίμων 
✓ Αλλαγή συμπεριφοράς καταναλωτή 
✓ Δράσεις/πρακτικές για την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Διακυβέρνηση πρόληψης της σπατάλης τροφίμων 
 

Η αξιολόγησή των καταγεγραμμένων δράσεων λαμβάνοντας ως κριτήρια την ποιότητα σχεδιασμού δράσης,  την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη δυνατότητα μεταφοράς σε άλλο πλαίσιο και εφαρμογή σε 
διαφορετικές κλίμακες μεγέθους και τη διατομεακή συνεργασία, στον βαθμό που υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία.  
 

 
 

 


