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Κατεβάστε την οδηγίες της ΕΕ σχετικά με δωρεές τροφίμων στην γλώσσας σας εδώ:
ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

Οι οδηγίες της ΕΕ για την δωρεά τροφιμων εστιάζουν σε ζητήματα που 
χρειάζεται να τεθούν επί τάπιτος σε επίπεδο ΕΕ. Όπου είναι μείζων, κανόνες και 
οδηγίες των Κρατών Μελων χρειάζεται επείσης να ληφθούν υπ’ όψιν.

Οδηγίες για τις δωρεές τροφίμων

Στις 16 Οκτωβρίου 2017, Η Ευρωπαϊκή 
Κομισιόν υιοθέτησε τις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ σχετικά με την δωρεά 
τροφίμων για την διευκόλυνση της 
ανάκτησης και αναδιανομής ασφαλών και 

βρώσιμων τροφίμων στους άπορους.

Ο στόχος της:

Ο σκοπός της:

Να αποσαφηνίσει τις συναφείς διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας 
και να βοηθήσει στην άρση των φραγμών για την αναδιανομή 
τροφίμων βάση του παρόντως ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ.

Η διευκόλυνση της συμμόρφωσης των παρόχων και των αποδεκτών 
των πλεονασμάτων τροφίμων με τις σχετικές απαιτήσεις των 
κανονισμών της ΕΕ (υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων,ανιχνευσιμότητα, 
ευθήνη,ΦΠΑ κλπ.)
Για να προάγει μία κοινή ερμηνεία των κανόνων της ΕΕ σχετικά 
με την αναδιανομή των πλεονασμάτων τροφίμων από τις 
ρυθμιστικές αρχές των Κρατών Μελών.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να πετύχει τον Στόχο Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 12.3, της κατά το ήμισι μείωσης της 
σπατάλης τροφίμων κατά κεφαλήν στα επίπεδα της 
λιανικής αγοράς και του καταναλωτή και την μείωση 
των απωλειών τροφίμων στις αλυσίδες παραγωγής 
και παροχής, συμπεριλαμβάνοντας απώλειες μετά 
την συγκομιδή, εώς το 2030

«Η σπατάλη τροφίμων έχει 
επίσης σημαντική κοινωνική 

διάσταση:
θα πρέπει να διευκολυνθεί η δωρεά 
τροφίμων που είναι ακόμη βρώσιμα 

αλλά για λόγους οργανωτικούς ή 
εμπορίας δεν μπορούν να διατεθούν 

στο εμπόριο.»
(Closing the loop – An EU action plan for the Circular 

Economy, COM(2015) 614 final)

Από το αργόκτημα στο τραπέζι

Σπατάλη τροφίμων προκύπτει σε κάθε στάδιο της αλυσίδας της αξίας χρήσης των τροφίμων και οι αιτίες της είναι  
περίπλοκες. Για την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων πρέπει να στραφούμε προς μία κυκλική οικονομία και πίο  

βιώσιμα συστήματα τροφίμων.
Η πρόληψη της σπατάλης τροφίμων θα πρέπει να επικετρωθεί πρωτίστως σε παρεμβάσεις στην πηγή μέσα από τον 
περιορισμό της παραγωγής πλεονασμάτων τροφίμων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Όταν 

παράγωνται πλεονάσματα τροφίμων, η καλύτερη δυνατή λύση που διασφαλίζει την υψηλότερη αξία χρήσης -χωρίς να θέτουμε 
σε κύνδινο την ασφάλεια τροφίμων – είναι η αναδιανομή τους για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Το παράδοξο 
της αφθονίας

- 
έλλειψης

Κάθε χρόνο, 
88 εκατομύρια τόνοι απορριμάτων τροφίμων 

παράγονται στην ΕΕ 

(20% της ολικής παραγώμενης ποσότητας τροφίμων), 

με σχετικό κόστος 
143 δις 

Περίπου 112 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ 
διατρέχουν τον κύνδινο της φτώχειας ή του

με κρέας, ψάρι ή με χορτοφαγικά αντίστοιχα 
κάθε δεύτερη ημέρα. 

κοινωνικού αποκλεισμού και πάνω από 40 
εκατομμύρια δεν είναι σε θέση να διαθέσουν 
χρήματα για ένα ποιοτικό γεύμα,

(Eurostat).(FUSIONS, 2016).

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Παροχη πληροφοριων για τα τροφιμα και αναδιανομη
Το να δίνεται στους καταναλωτές πρόσβαση σε ξεκάθαρες, καταννοητές και αξιόπιστες πληροφορίες  
για τα τρόφιμα έτσι ώστε να κάνουν ενημερωμένες και ασφαλείς επιλογές είναι μείζων.
Όταν πλεονάσματα τροφίμων αναδιανέμονται, οι τελικοί δικαιούχοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στις ίδιες 
πληροφορίες που απαιτούνται και προσφέρονται όταν τα τρόφιμα πωλούνται στο καταστημα.
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Κατεβάστε την οδηγίες της ΕΕ σχετικά με δωρεές τροφίμων  
στην γλώσσας σας εδώ:

ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

Οι οδηγίες της ΕΕ για την δωρεά τροφιμων εστιάζουν 
σε ζητήματα που χρειάζεται να τεθούν επί τάπιτος σε 
επίπεδο ΕΕ. Όπου είναι μείζων, κανόνες και οδηγίες των 
Κρατών Μελων χρειάζεται επείσης να ληφθούν υπ’ όψιν.

Food information to consumers (Regulation 
(EU) No 1169/2011)

Επιπρόσθετα, κάποια Κράτη Μέλη έχουν επείσης 
υιοθετήσει εθνικά μέτρα ή/και καθοδήγηση.

Σχετική νομοθεσία της ΕΕΗ περίπτωση των αυγών:

Τα έχουν «ανάλωση κατά προτίμηση 
πριν από» ημερομηνία που 
τοποθετείται 28 μέρες από την 
γέννηση, αλλά δεν μπορούν να 
πουληθούν στην λιανική μετά το 
πέρας 21 ημερών από την γέννηση.
Η δωρεά τροφίμων επιτρέπεται 
μετά το όριο των 21 ημερών 
δεδομένου ότι ο υπεύθυνος της 
επιχείρησης τροφίμων επεξεργάζεται 
τα αυγα πριν τα κάνει προσιτά στους 
καταναλωτές.

Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα

Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα

LoΑναγραφή της ημερομηνίας

Γλωσσικές απαιτήσεις

Όταν δίνονται τρόφιμα ως δωρεά, οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα 
τρόφιμα πρέπει να αναγράφονται στην επίσημη γλώσσα(ες) της χώρας ή σε 
ξένη γλώσσα που είναι εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές.

Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να είναι παρούσες και να προσφέρονται στον τελικό 
δικαιούχο εφόσον έχουν δωρηθεί τρόφιμα. Οι υποχρεωτικές πληροφορείς για τα τρόφιμα πρέπει να 
εμφανίζονται απευθείας στην συσκευασία ή πάνω σε ταμπελάκι πάνω στο τρόφιμο.
Σε κάποιες περιπτώσεις (πλεονάσματα τροφίμων που δεν προοριζόταν για τον τελικό καταναλωτή 
ή  που τροφοδοτήθηκαν σε μαζική εστίαση), οι πληροφορείες των τροφίμων μπορούν επίσης να 
παρουσιάζονται σε εμπορικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τα τρόφιμα.

Η δωρεά μη προσυσκευασμένων τροφίμων επιτρέπεται αν οι καταναλλωτές λάβουν τις 
απαιτούμενες πληροφορίες. Οι απαιτούμενες πληροφορίες για τα τρόφιμα περιορίζονται 
στην παρουσία αλλεργιογόνων και οποιεσδήποτε άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες που 
απαιτούνται από τους εθνικούς κανόνες.

Το «ανάλωση εώς» πληροφορεί για την 
ασφάλεια τροφίμων
Η δωρεά τροφίμων δεν επιτρέπεται μετά την λήξη της 
«ανάλωση εώς» ημερομηνίας.
Οι δωρητές πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή διαρκεια ζωής 
προκειμένου να επιτρέψουν την ασφαλή αναδιανομή και 
χρήση από τον τελικό καταναλωτή.

Το «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» πληροφορεί 
για την ποιότητα τροφίμων
Η δωρεά τροφίμων  επιτρέπεται μετά την λήξη της «ανάλωση κατά 
προτίμηση πριν από» ημερομηνίας.
Κατά την αναδιανομή τροφίμων μετά το πέρας της «ανάλωση κατά 
προτίμηση πριν από» ημερομηνίας τους, είναι ευθύνη του υπεύθυνου 
της επιχείρησης τροφίμων να εγγυηθεί κατάλληλες συνθήκες 
αποθήκευσης  και την ακεραιότητα της συσκευασίας.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Κανοντας δωρεα τροφιμων στην ΕΕ: κανονες ασφαλειας τροφιμων και υγιεινης

General Food Law (Regulation (EC) No 178/2002)

Food Hygiene Package (Regulation (EC) No 852/2004 and 853/2004)

Γενικές απαιτήσεις υγιεινής

Οι γενικές απαιτήσεις υγιεινής ισχύουν για όλα τα προϊόντα 
τροφίμων, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων. Οι κανόνες υγιεινής της ΕΕ είναι γενικοί και 
προσφέρουν μεγάλη ευελιξία σύμφωνα με το είδος της 
εγκαταστασης, οστώσο συνήθως περιλαμβάνουν:

Τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατάψυξη 
πρέπει να καταψύχονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
μετά την παραγωγή. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τους 
εμπόρους λιανικής που εφοδιάζουν άλλους υπευθύνους 
επιχειρήσεων τροφίμων όπως τράπεζες τροφίμων, υπό την προ  
ϋπόθεση ότι η δραστηριότητα των συγκεκριμένων εμπόρων 
λιανικής παραμένει περιθωριακή, τοπική και περιορισμένη. Τα 
κράτη μέλη που επιτρέπουν την κατάψυξη τροφίμων
ζωικής προέλευσης με σκοπό την αναδιανομή θα πρέπει 
ως εκ τούτου να θεσπίσουν εθνικά μέτρα και να τα  
κοινοποιήσουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να παρέχει ασφαλή, θρεπτικά, υψηλής 
ποιότητας και οικονομικώς προσιτά τρόφιμα για τους πολίτες 
της. Όλοι οι καταναλωτές πρέπει να είναι προστατευμένοι εξίσου 
βάσει των ίδιων προδιαγραφών ασφαλείαςτων τροφίμων, 
είτε πρόκειται για τρόφιμα που πωλούνται απευθείας στους 
καταναλωτές είτε για τρόφιμα που αναδιανέμονται σε άπορους.

Οι δωρεές τροφίμων πρέπει να υπακούν στην Γενική Νομοθεσία 
Τροφίμων και στους κανόνες της ΕΕ για την υγιεινή τροφίμων, 
οι οποίοι ισχύουν για όλους τους υπεύθυνους επιχειρήσεων 
τροφίμων.
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• Την καταχώρηση της εγκατάστασης στις 
αρμόδειες αρχές.

• Την εφαρμογή ορθών πρακτικών υγιεινής

• Την εφαρμογή διαδικασιών που βασίζονται 
στις αρχές (HACCP) της ανάλυσης κυνδίνου 
και των κρίσιμων σημείων ελέγχου. 

Τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Οι έμποροι λιανικής και οι οργανισμοί αναδιανομής  που 
αναδιανέμουν τρόφιμα ζωικής προέλευσης (το κρέας, τα προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα 
αυγά και τα προϊόντα αυγών κ.λπ) πρέπει να εφαρμόσουν τις 
συγκεκριμένες απαιτήσεις υγιεινής του Κανόνα (ΕΚ) αριθ. 
853/2004, προκειμένου να διασφαλίσουν την δημόσια υγεία, για 
παράδειγμα

Σχετική νομοθεσίας της ΕΕ

• Έγκριση από τις εθνικές αρχές πριν την 
έναρξη της δωρεάς

• Συγκεκριμένες και αναλυτικές διατάξεις για την 
θερμοκρασία

Εξέρεση σε αυτές τις συγκεκριμένες απαιτήσεις υγιεινής μπορούν 
να επιτραπούν , εφόσον η δραστηριότητα του εμπόρου λιανικής 
παραμείνει περιθωριακή, περιορισμένη και τοπική ή περιορίζεται 
στην μεταφορά και την αποθήκευση

Κατάψυξη πλεονασμάτων τροφίμωνΤομείς της φιλοξενίας, της μαζικής εστίασης 
και της παροχής υπηρεσιών εστίασης

Στους τομείς της φιλοξενίας, της μαζικής εστίασης και 
της παροχής υπηρεσιών εστίασης οι δωρεές τροφίμων 
είναι πιο περιορισμένες για λόγους ασφαλείας,οστώσο είναι 
δυνατό να να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν πιθανές 
ευκαιρίες για αναδιανομή ανάλογα με την περίσταση. Για 
παράδειγμα, εναπομείναντα ψυγμένα γεύματα στο πέρας του 
σερβιρίσματος μπορούν να αποτελέσουν δωρεά τροφίμων. 
Κάποια Κράτη Μέλη και εμπορικοί οργανισμοί έχουν θεσπίσει 
ή είναι στην διαδικασία δημιουργίας συγκεκριμένων οδηγιών 
για τον τομέα.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Κάποια Κράτη Μέλη στοχεύουν στο να ωθήσουν την δωρεά  
τροφίμων προσφέροντας:

Οικονομικοι κανονες στην δωρεα τροφιμων

VAT Directive (Council Directive 2006/112/EC) – Τα Κράτη 
Μέλη είναι υπεύθυνα για την μεταφορά αυτών των προμηθειών  
στην εθνική νομοθεσία. 

Φόρος προστηθέμενης αξίας

Η νομοθεσία του ΦΠΑ όπως εφαρμόζεται στα Κράτη 
Μέλη της ΕΕ μπορεί μερικές φορές να δημιουργήσει 
συνέπειες στην δωρεά τροφίμων. Προσαρμόζοντας τους 
κανόνες που εφαρμόζονται για αγαθά που διατίθενται 
δωρεάν (δυνάμει των άρθρων 16 και 74 της οδηγίας για 
τον ΦΠΑ), τα κράτη μέλη μπορούν να διευκολύνουν τη 
δωρεά πλεονασμάτων τροφίμων για αγαθοεργία.

Η επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ συμφώνησε σε κατευθυντήριες 
γραμμές  προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή της οδηγίας για τον ΦΠΑ στα Kράτη Mέλη. 

Σε ορισμένα κράτη μέλη, καταβάλλεται χαμηλός ή 
μηδενικός ΦΠΑ για τις δωρεές τροφίμων καθώς η 
αξία των προσφερόμενων τροφίμων, όταν πλησιάζει η 
παρέλευση της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας 
/ τελικής ημερομηνίας ανάλωσης, είναι μικρή ή μηδενική.

Φραγμοί λόγο φόρων δεν θα έπρεπε να αποτρέπουν την δωρεά τροφίμων.

Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στην μεταφορά 
των πλεονασμάτων τροφίμων από δωρητές στις τράπεζες τροφίμων και σε άλλους 
φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

Οι κανόνες του ΦΠΑ και άλλα δημοσιονομικά εργαλεία μπορούν να προμηθεύσουν 
οικονομικά κίνητρα για δωρεές τροφίμων, να στηρίξουν την αναδιανομή των 
πλεονασμάτων τροφίμων και την αποτροπή της σπατάλης τροφίμων.

«[…]η βάση επιβολής του φόρου 
συνίσταται στην τιμή αγοράς των 
προσφερόμενων αγαθών (ή 
παρόμοιων αγαθών ή, εάν δεν 
υπάρχει τιμή αγοράς, στο κόστος 
των αγαθών), αναπροσαρμοζόμενη 
σύμφωνα με την κατάσταση των 
εν λόγω αγαθών κατά τον χρόνο 
πραγματοποίησης της δωρεάς[…]».

Σχετική νομοθεσίας της ΕΕ

Δημοσιονομικά κίνητρα

Μειώσεις Φόρων
Στην Γαλλία και Ισπανία,το 60% και 35% 
αντίστοιχα της καθαρής λογιστικής αξίας 
των προσφερώμενων τροφίμων μπορεί να 
διεκδικηθεί σε εταιρική μείωση φόρου. Αυτό 
το ποσοστό μπορεί να αφαιρεθεί από τον 
εταιρικό φόρο του προϋπολογισμού τους.

Μειώσεις φόρων
Στην Πορτογαλία, οι δωρητές 
μπορούν να αφαιρέσουν εώς και το 
140% της αξίας των τροφίμων την 
στιγμή της δωρεάς (περιοριζόμενο στο 
8/1000 των πωλήσεων του δωρητή) 
αν τα τρόφιμα χρησιμοποιηθούν για 
κοινωνικό σκοπό.
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