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Στα 24 χρόνια ζωής της, η ‘Τράπεζα Τροφίμων – Ίδρυμα για την 

καταπολέμηση της πείνας και της σπατάλης’ έχει αποκτήσει μεγάλη πείρα 

και γνώση στον χώρο που λειτουργεί. Ξεκίνησε από τον Γεράσιμο 

Βασιλόπουλο σε μια πολύ διαφορετική εποχή, που η σπατάλη τροφίμων δεν 

προβλημάτιζε κανένα. Όλα αυτά τα χρόνια η προσπάθεια είναι συνεχής, 

βασίζεται αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στηρίζεται κυρίως 

από εθελοντές και ιδρύματα. 

Η Στατιστική Αποτύπωση Προσφοράς παρουσιάζει συνοπτικά τα 

αποτελέσματα της δράσης μας στην Αττική, το 2018. Φαίνεται η συνολική 

διακίνηση των προϊόντων. Το πλήθος των εταιριών που προσφέρουν –τις 

οποίες και ευχαριστούμε θερμά. Αναφορά γίνεται και σε ορισμένες 

ιδιαίτερες δράσεις, οι οποίες για εμάς έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές 

φορές συνδέονται με την κάλυψη στοχευμένων αναγκών. 

Το σημαντικότερο γεγονός του 2018 ήταν η ίδρυση της Τράπεζας Τροφίμων 

Θεσσαλίας. Με την εμπειρία και των άλλων χωρών της Ευρώπης, 
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Τράπεζα Τροφίμων

πιστεύουμε στην ανάγκη δημιουργίας περισσότερων Τραπεζών Τροφίμων 

σε περιφέρειες της Ελλάδας. Εκεί στρέφονται τώρα οι προσπάθειές μας.

Πριν κλείσω, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμβάλλουν στην 

λειτουργία μας, καλύπτοντας τα γενικά μας έξοδα. Ανάμεσά τους, τα 

Ιδρύματα Α. Γ. Λεβέντη, Ιωάννη Σ. Λάτση και Μποδοσάκη, την Καθημερινή, 

τον ΟΤΕ, την ΑΒ Βασιλόπουλος, την General Mills. Την Ομοσπονδία Τραπεζών 

Τροφίμων Ευρώπης (FEBA) για την συνεχή εκπαίδευση και την υποστήριξη 

των προγραμμάτων μας. Tον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων 

(ΣΕΒΤ) που προωθεί την ανάγκη μείωσης της σπατάλης στα μέλη του. Την 

Deloitte ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενεργεί δωρεάν τον έλεγχο 

επί των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας Τροφίμων τα τελευταία 5 

χρόνια. Τέλος τους εθελοντές και εθελόντριές μας και το σκληρά εργαζόμενο 

προσωπικό.

Παναγής Βουρλούμης
Πρόεδρος ΔΣ



.  οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

.  που συγκεντρώνουν τρόφιμα από πλεονάσματα παραγωγής και άλλες προσφορές

.  τα διαχειρίζονται κατάλληλα 

.  και τα προσφέρουν δωρέαν σε κοινωφελείς φορείς 

.  στην περιοχή που δραστηροποιούνται

Για κάθε προσφορά τροφίμων
.  οι εταιρίες δεν επιβαρρύνονται με τον ΦΠΑ
.  επωφελούνται συνάνθρωποί μας που έχουν ανάγκη
.  δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον

Και υπάρχουν πολλές Τράπεζες Τροφίμων;
.  σε 28 χώρες της Ευρώπης
.  388 Τράπεζες Τροφίμων
.  και στην Ελλάδα 3!  Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία
.  ανταλλάσουν ιδέες και εκπροσωπούνται διεθνώς, από την Ομοσπονδία Τραπεζών 

Τροφίμων Ευρώπης (FEBA)

Tι είναι λοιπόν, 
οι Τράπεζες Τροφίμων;

Τα πλεονάσματα παραγωγής είναι τρόφιμα 

κατάλληλα για κατανάλωση, τα οποία 

καταστρέφονται. Εντοπίζονται σε όλα τα 

στάδια της αλυσίδας από την παραγωγή ως 

την τελική διάθεση, και η καταστροφή τους 

έχει σημαντικές περιβαλλοντικές, οικονομικές 

και κοινωνικές επιπτώσεις, όλες αρνητικές. 

Mελέτη της The Boston Consulting Group 

εκτιμά την αξία της σπατάλης σε $1.2 

τρισεκατομμύρια παγκοσμίως, με αυξητικές 

τάσεις. Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O) εκτιμά το 

περιβαλλοντικό κόστος (εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου, λειψυδρία και διάβρωση) στα 

$700 δισεκατομμύρια. 
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Τόνοι Προϊόντων

Σύνολο

Αθήνα

Θεσσαλονίκη*

Θεσσαλία

* Το Παράρτημα Θεσσαλονίκης λειτούργησε από το 1998 έως το 2014. Από το 2015 είναι η Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητος και αυτοδιοίκητος φορέας.
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Ετήσιας Διακίνησης
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* Oι Τράπεζες Τροφίμων στην Ευρώπη υπολογίζουν τη μερίδα στα 500γρ

ΓΑ Λ Α

175.150
ποτήρια

K Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

47
τόνοι

Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α

1.660.690
μερίδες 500γρ*

Ρ Ο Φ Η Μ ΑΤΑ

686.031
ποτήρια

Κυρίως απορρυπαντικά από επιστροφές, με 

κατεστραμμένες συσκευασίες, τα οποία 

ελέγχονται και επανασυσκευάζονται για να 

προσφερθούν δωρεάν, με την υποστήριξη 

εθελοντών από το “PETO” Κέντρο Απεξάρτησης.

αξιοποίηση

προσφορά

συνεργασία

εθελοντισμός

89 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΤΟ 2018 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ

20.000 τόνοι τροφίμων
από το 1995

Μέλος της Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων Ευρώπης (FEBA) -
συμμετοχή σε διασκέψεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια.
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Δράσεις
Collect

Αφορά δράσεις 
συλλογής τροφίμων 
από πολίτες

σε καταστήματα 
supermarket, εταιρίες 
και σχολεία

για να μπορέσουμε να 
βρούμε είδη τροφίμων 
που χρειάζονται και μας 
λείπουν

πριν τις γιορτές των 
Χριστουγέννων, του 
Πάσχα, αλλά και σε 
μεμονωμένες δράσεις
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Kgr ΠροϊόντωνΣε συνεργασία με τις αλυσίδες:
ΑΒ Βασιλόπουλος

Σκλαβενίτης

My Market

Σύνολο Collect
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300 εθελοντές

26 εθελοντές οδηγοί με τα αυτοκίνητά τους , για 

1740 ώρες εθελοντικής εργασίας

50 τόνοι τροφίμων το 2018

Για το 2018, είναι χορηγία του οργανισμού United Way Worldwide 

με την ευγενική υποστήριξη της General Mills και του Ιδρύματος General Mills.
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Ωφελούμενοι
Στατιστική αποτύπωση 2018

39.378
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

10.377
Π Α Ι Δ Ι Α

7.436
Η Λ Ι Κ Ι Ω Μ Ε Ν Ο Ι

9%
Α Μ Ε Α
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Δομημένο δίκτυο συσσιτίων και ιδρυμάτων

Έλεγχος

Μηδενικά
μεταφορικά
κόστη

Άμεση
ανταπόκριση

Πρόσβαση σε
μεγάλο πλήθος
ωφελούμενων

Εργασία σε
επίπεδο “γειτονιάς”

Κάλυψη
έκτακτων
αναγκών

Εθελοντικές
δράσεις

Στοχευμένα
επισιτιστικά

προγράμματα
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Προστιθέμενη αξία
148 συσσίτια & ιδρύματα

συστηματική συνεργασία με
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6

6
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Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλίας

5ο χλμ Εθν Οδού Λάρισας Αθήνας. Λάρισα

ΑΦΜ 996955942 - Α’ ΔΟΥ Λάρισας 

 κ.Φ. Μπλιάτσου 6938 050504  

traptrofth@gmail.com

«… Στα μάτια των αρχαίων Ελλήνων, η εύφορη Θεσσαλική πεδιάδα γίνεται η Τράπεζα των Θεών.  Σήμερα 

ερχόμαστε να δημιουργήσουμε μια άλλη Τράπεζα, την Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλίας,  της Διαχείρισης της 

Σπατάλης των Τροφίμων και της Αντιμετώπισης της Σκληρότερης μορφής βίας της Φτώχειας. 

Γιατί η Φτώχεια δεν είναι ένα φαινόμενο όπου ένα εσωτερικό Στοιχείο του Ανθρώπου εξωτερικεύεται, 

αλλά μια Εξωτερική Συνθήκη που επιβάλλεται. Αλλάζοντας αυτή  την Συνθήκη ο άνθρωπος 

ελευθερώνεται και ανακαλύπτει τον Δημιουργικό του Εαυτό. […]

Είμαστε εδώ για να αφηγηθούμε, να αφουγκραστούμε ένα άλλο αφήγημα. Εκείνο που θέλει την 

Οικονομία αλληλέγγυα, τους ανθρώπους να συναισθάνονται, να συν παρίσταται, να σέβονται μια Κοινωνία 

Εν συναίσθησης.  Απλώνοντας τα χεριά ο ένας στον άλλον με έναν κυκλικό χορό ανακαλύπτουμε την 

Ιερότητα των Πραγμάτων και των Συναισθημάτων, γινόμαστε η Αλλαγή που θέλουμε να έρθει. 

Η Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλίας θα αξιοποιεί πλεονάσματα από εταιρείες παράγωγης, τυποποίησης, 

επεξεργασίας και διανομής τροφίμων εξυπηρετώντας τις ανάγκες των συνάνθρωπων μας σε όλη την 

Θεσσαλία στηρίζοντας δωρεάν συσσίτια και ιδρύματα…»

Φωτεινή Μπλιάτσου, Πρόεδρος ΔΣ

Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλίας    

από την εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας
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Στήριξη πυρόπληκτων
. Κάλυψη άμεσων αναγκών σε συνεργασία με 

οργανώσεις  που δραστηριοπούνται τοπικά
. Συγκέντρωση τροφίμων από προσφορές εταιριών 

με την υποστήριξη του ΣΕΒΤ. 
. Ασφαλής φύλαξη προϊόντων και διάθεσή τους 

τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες.
. Πλήρης αξιοποίηση κάθε προσφοράς.

Πρόγραμμα παροχής τροφίμων σε πυρόπληκτους

με την υποστήριξη  της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ.

.  9.000 μερίδες 

.  για περισσότερους από 200 συνανθρώπους μας

.  σε συνεργασία με το Ιδρ. Παμμακάριστος στον Μαραθώνα και τον Ι.Ν. Ανάληψης Ραφήνας

.  η επιλογή των τροφίμων γίνονταν έτσι ώστε να υπάρχει συμπληρωματικότητα ανάλογα 

και με άλλες προσφορές

«Στους ωφελούμενους «περιλαμβάνονται οικογένειες (περίπου είκοσι), ηλικιωμένα ζευγάρια, μοναχικοί άνθρωποι (άνδρες και γυναίκες κυρίως σε προχωρημένη ηλικία) 
αλλά και ΑΜΕΑ με ελάχιστους ή και καθόλου οικονομικούς πόρους. Οι άνθρωποι αυτοί ΔΕΝ έχουν την δυνατότητα επιλογής λόγω οικονομικής κυρίως δυσχέρειας να 
μετακομίσουν σε άλλη περιοχή ή σπίτι (ιδιόκτητο ή με ενοίκιο) και παραμένουν ακόμα στις πυρόπληκτες περιοχές [...] Το πρόγραμμα δυστυχώς ανέδειξε εκ νέου ένα 
αρκετά σημαντικό αριθμό συνανθρώπων μας οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση αλλά για διάφορους λόγους δεν είχαν μέχρι τώρα ‘δημοσιοποιήσει’ την 
δυσάρεστη θέση τους» - Ίδρυμα Παμμακάριστος, Μαραθώνας

«Οι ωφελούμενοι [όχι μόνο σιτιζόμενοι] των προγραμμάτων της Ενορίας μας, έχουν διαφορετική οικογενειακή κατάσταση. 25 μοναχικά άτομα, 80 ολιγομελείς 
οικογένειες, 40 πολυμελείς οικογένειες (4 άτομα και άνω). Μεταξύ αυτών και 2 ΑμΕΑ [...] Η ανάγκη για τρόφιμα στο σπίτι βαίνει ελαφρώς αυξανόμενη. Οι πληγέντες 
προσπαθούν παντοιοτρόπως να στηριχθούν ώστε να εξοικονομήσουν πόρους για την μεγάλη δαπάνη της αποκαταστάσεως της οικίας τους - Ι. Ν. Ανάληψης 
Ραφήνας
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Για έναν καλύτερο κόσμο...

17 Στόχοι που εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, σε μια 
προσπάθεια να ανταποκριθούν αποτελεσματικά όλες οι χώρες στα 
παγκόσμια προβλήματα

“...σημαντική είναι η ευθύνη των κρατών μελών όσον αφορά τη σπατάλη τροφίμων, 

καθώς δύνανται να ενθαρρύνουν ή να παρακωλύουν την πρόληψή της και τη δωρεά 

τροφίμων, αναλόγως του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζουν τις διατάξεις της ΕΕ. 

Μπορεί μάλιστα να υποστηριχθεί ότι η ευθύνη τους είναι ακόμη μεγαλύτερη, 

δεδομένου ότι μπορούν επιπλέον να αναλάβουν και δικές τους πρωτοβουλίες (εκτός 

του πλαισίου της ΕΕ) για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων..."

Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων: η ΕΕ έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την 

αποδοτικότητα των πόρων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

SDG 2.1

Να δώσει τέλος στην πείνα και να διασφαλίσει 

την πρόσβαση σε θρεπτικής αξίας και επαρκή 

τροφή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έως το 

2030, προς όλους τους ανθρώπους και ιδίως τους 

φτωχούς, καθώς και εκείνους που βρίσκονται σε 

ευάλωτη κατάσταση όπως τα παιδιά.

SDG 12.3

Έως το 2030, μείωση, κατά το ήμισυ, των κατά 

κεφαλήν παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων 

παγκοσμίως, σε επίπεδο λιανικού εμπορίου και 

καταναλωτών, καθώς και μείωση των απωλειών 

τροφίμων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και 

εφοδιασμού,  συμπεριλαμβανομένων των 

απωλειών έπειτα από τη συγκομιδή.
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Ανάπτυξη Συστήματος 
Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 

(HACCP) με τη δωρεάν υποστήριξη 
της PRIORITY Εταιρίας

 Συμβούλων Επιχειρήσεων

Διάκριση
για τις δράσεις 

συλλογής τροφίμων
''Collect''

Πρόγραμμα Κάλυψης Αναγκών
σε τρόφιμα πρώτης ανάγκης
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Ευχαριστούμε

Ο εικαστικός σχεδιασμός του εντύπου είναι ευγενική χορηγία του Ομίλου ΟΤΕ

Eπικοινωνία
210 6220025 - www.traptrof.gr - traptrof@otenet.gr




