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Ετήσιας Διακίνησης 



Παρατηρήσεις  

’98: δημιουργία 
παραρτήματος στην 
Θεσσαλονίκη 

’15: Τράπεζα Τροφίμων 
Θεσσαλονίκης 

ο 1ος φορέας στην 
Ελλάδα με αποκλειστικό 

σκοπό την  

προσφορά τροφίμων 

από την αρχή της κρίσης 
- το 2010 - 

περισσότεροι από  

8.100  
τόνοι τροφίμων 
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Τρόφιμα που διακινήθηκαν το 2016 

                         συνολικά: 1024t 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ  
35t 

244.000 ποτήρια 
ΚΑΦΕΣ, ΧΥΜΟΙ, κλπ  
61t  

440.000 ποτήρια ΓΑΛΑ  
110t 

ΤΡΟΦΙΜΑ 

Παρατηρήσεις  

α ξ ι ο π ο ί η σ η  π ρ ο σ φ ο ρ ά  

ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ό ς  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  

απορρυπαντικά από επιστροφές, 

με κατεστραμμένες συσκευασίες,  

τα οποία ελέγχονται και επανασυσκευάζονται  

για να προσφερθούν δωρεάν 

με την υποστήριξη εθελοντών από το 

‘ΡΕΤΟ’ Κέντρο Απεξάρτησης 
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εταιρίες που δώρισαν προϊόντα 

+26% 
+5% 

οι Τράπεζες Τροφίμων της Ευρώπης,  
υπολογίζουν την μερίδα στα 500γρ 



 Το collect του Πάσχα έγινε για  
1η φορά το 2015. 

 Από το 2014 η συλλογή τροφίμων 
των Χριστουγέννων ενισχύεται,  
με την βοήθεια 300 εθελοντών. 

 Από το 2015 συστηματοποιούνται 
συλλογές τροφίμων σε 
συνεργασία με σχολεία και 
εταιρίες, κατά την διάρκεια του 
έτους. 

 Το 2016, τα τρόφιμα από δράσεις 
‘collect’ έφθασαν τα 38.724 kgr, και 
ξεπερνώντας τον 4ο μεγαλύτερο 
προμηθευτή της  
Τράπεζας Τροφίμων. 

Δράσεις • Collect 
κλιμάκωση 

collect Χριστουγέννων collect Πάσχα άλλες συλλογές σύνολο 

2014 19265 0 4520 23785 

2015 19440 9605 5611 34656 

2016 16507 11487 10730 38724 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ COLLECT |  '14  '15  '16 

+46% 



Ωφελούμενοι 

6% 
AMEA 

33.274 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

στατιστική 
αποτύπωση 2017 

διατηρώντας σταθερό το 
πλήθος των συσσιτίων και 
ιδρυμάτων, διαπιστώσαμε  

35% αύξηση των 
ανθρώπων που 

απευθύνονται σ’ αυτά, σε 
σχέση με το 2015. 



144 
συσσίτια και 

ιδρύματα 

15 

φορείς υποστήριξης 
ΑΜΕΑ 

17 

κέντρα φροντίδας 
παιδιών 

11 

Γηροκομεία 

90 

συσσίτια 

6 

φορείς παροχής 
κοινωνικής φροντίδας 

5  

κέντρα απεξάρτησης 

Δομημένο δίκτυο 

Προσφέρουμε 
τρόφιμα μέσα από 

ένα δομημένο 
δίκτυο συσσιτίων 

και ιδρυμάτων 

Πρόσβαση σε 
περισσότερους 

από 23.000 
τελικούς 

ωφελούμενους 

Καλύτερος 
έλεγχος στην 
διακίνηση και 
προσφορά των 

προϊόντων 

Άμεση 
απορρόφηση 

μεγάλων 
ποσοτήτων με 

στενές 
ημερομηνίες 

λήξης 

Σταθερές 
συνεργασίες που 
διευκολύνουν την 

απρόσκοπτη 
λειτουργία των 

συσσιτίων 

Συνεργασίες για 
εθελοντικές 

δράσεις 

  



2016 - tips 

πρόγραμμα στήριξης 
γηροκομείων και άλλων φορέων  

• 
με την υποστήριξη του 

Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ 

εκπαιδευτικό – εθελοντικό 
πρόγραμμα με το  

Α'  Αρσάκειο-Τοσίτσειο 
Γυμνάσιο Εκάλης 

αναβάθμιση λογισμικού  
για την διαχείριση των δωρεών 

και την καλύτερη  
στατιστική αποτύπωση 

δημιουργία νέας ιστοσελίδας 
traptrof.gr 

• 
Προσφορά της εταιρίας 

Silipsis 




