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 1,3 δις τόνοι τροφής καταλήγουν παγκοσμίως 

στα σκουπίδια  

 868 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από 

ασιτία σε ολόκληρο τον πλανήτη  

 179 κιλά τροφής σπαταλάει κάθε χρόνο ένας 

Ευρωπαίος, πετώντας ουσιαστικά στα σκουπίδια 

590 ευρώ ανά νοικοκυριό  

Η σπατάλη τροφίμων είναι ένα λυπηρό γεγονός! 
Επώνυμες Έρευνες παγκοσμίως  



 

 το 37% των Ελλήνων σπαταλάει φαγητό 

τουλάχιστον 1-2 φορές τον μήνα,  

 οι νέοι, 18 -34 ετών, πετάνε τη μεγαλύτερη 

ποσότητα φαγητού.  

 Ενώ οι ηλικίες άνω των 55 πετούν ελάχιστα 

τρόφιμα. 

Η σπατάλη τροφίμων είναι ένα λυπηρό γεγονός! 
Public Issue για την WWF Ελλάδας 



 

 Και ενώ αυτά καταγράφονται για τους «έχοντες» 

ή τα άτομα, που δεν εντάσσονται στη κατηγορία 

των  οικονομικά ευπαθών ομάδων και δεν  

αγγίζουν τα  όρια της φτώχειας,   

 υπάρχει και μια άλλη μερίδα πολιτών, που 

αναζητά τρόφιμα μέσα από τις κοινωνικές δομές, 

τις Συμπράξεις Δήμων και της Περιφέρειας  και 

τα  επιχειρησιακά προγράμματα όπως το  ΤΕΒΑ.  

 

Προγράμματα Επισιτιστικής  

& Υλικής Συνδρομής 



Σπατάλη Τροφίμων, 

Το Εγχείρημα του ΤΕΒΑ 

Η Εμπειρία εμπλοκής του ΚΕ.Σ.Ο. 
 



 

 Από το 2014 εμπλέκεται στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ 

 Ανήκει στην 1η πεντάδα συγκέντρωσης αιτήσεων  

 συμμετέχει σε επισιτιστικά προγράμματα, 

χρηματοδοτούμενα από μη Ευρωπαϊκούς 

πόρους  του υπ. Εργασίας  

 Ίδρυσε το δικό του Κοινωνικό παντοπωλείο, σε 

ιδιόκτητο ακίνητο της ΙΑΑ χωρίς καμία 

επιδότηση.  

ΚΕ.Σ.Ο., πιστοποιημένος  φορέας 

Κοινωνικής Στήριξης 



 

 Στηρίζει 1576 Νοικοκυριά.  

 Εξ αυτών τα 573  είναι Μονογονεϊκές 
Οικογένειες.  

 2586 παιδιά 0-18 ετών  

 98 γυναίκες θύματα έμφυλης βίας 

 Μακροχρόνια άνεργοι, άνω των 50, γυναίκες 
άνεργες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, 
συνταξιούχοι με συντάξεις πείνας 

Οι ωφελούμενοι του ΚΕΣΟ 



 

 Διανομή τροφίμων και λοιπών ειδών 

μηνιαίως ανάλογα με τις χορηγίες μας 

 Αλλά από μόνο της ΔΕΝ αρκεί…  

 Ψυχοκοινωνική Στήριξη 

 Νομική Συμβουλευτική 

 Κατάρτιση κι Επαγ/τικό Προσανατολισμό 

Τι προσφέρουμε… 



 

 Η «παθητική» προσφορά ειδών οδηγεί σε 

ιδρυματοποίηση 

 Η επανένταξη / επανεργοποίηση απαιτεί 

διεύρυνση οριζόντων και νέες ευκαιρίες 

Η ανάγκη για τρόφιμα δεν παύει… 



 

 Όσους δεν λαμβάνουν ΚΕΑ 

 Όσους έχουν κάποιο περιουσιακό στοιχείο 

σύμφωνα με το Ε9 ή αυτοκίνητο μεγάλου 

κυβισμού 

Ποιους απορρίπτει το ΤΕΒΑ 



 

Εταίρος Αιτήσεις Εγκριθείσες Απορριφθείσες Ωφελούμενοι 

Δ.Αθηναίων 7905 6687 1218 12937 

ΚΥΑΔΑ 1258 971 287 2123 

ΙΑΑ-

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

579 445 134 909 

 

ΙΑΑ – ΚΕ.Σ.Ο. 442 317 125 782 

Δίκτυο για τα 

Δικαιώματα του 

Παιδιού 

358 286 72 808 

 

ΣΥΝΟΛΟ 11609 9574 2035 19409 

Η αρχική εμπλοκή του ΚΕΣΟ (2014) 

49% ηλικίας 31 -60, και είναι οι πιο συνεπείς 



 

Αποχή 40-60% 

 Μεγάλη καθυστέρηση από την εγγραφή ως την 

διανομή που κούρασε κι αποθάρρυνε 

 μη συνεπής ροή της διανομής 

 η γραφειοκρατία που απορρέει  από τους 

σχεδιασμούς, Ευρωπαϊκούς & Ελληνικούς 

 η συστολή & η ασυνέπεια των ωφελουμένων 

Κάποιες Αιτίες Αποχής 



 

 Tα ευπαθή προϊόντα διοχετεύονται προς το 

ΚΥΑΔΑ και τις δομές της Εκκλησίας, ώστε να 

αξιοποιηθούν στα συσσίτια 

 Τα μακράς διαρκείας ανακυκλώνονται και 

επαναδιανέμονται 

Η διαχείριση των αδιάθετων 

ποσοτήτων 



 

Ι. Ασαφής & ανεπαρκής σχεδιασμός και ελλιπείς 

πόροι (υλικοί & ανθρώπινοι) για: 

 Δαπάνες μεταφοράς 

 Πακετάρισμα 

 Συντονισμό των Εμπλεκόμενων φορέων & Δήμων 

 Συνοδευτικά μέτρα 

ΙΙ. Ελλειπής πληροφόρηση για τη συνέχιση του 

προγράμματος στη Β’ φάση    30-40% απεντάχθηκε 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε 



 

 Διαθέσαμε το Κοινωνικό μας Παντοπωλείο για τη 
διανομή 

 Αγοράσαμε και προσφέραμε στο Δήμο Αθηναίων 
σακούλες για το πακετάρισμα 

 Διαθέσαμε τους Εθελοντές μας για πακετάρισμα 
και διανομή 

 Υλοποιήσαμε τα συνοδευτικά μέτρα που είχαμε 
από την αρχή προτείνει 

Πώς αντιδράσαμε… 



 

4-27/4/16 30/5-

8/6/16 

13-

29/6/16 

7-22/7/16 25/10-

18/11/16 

16-

31/5/17 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 1257 2170 2170 1277 1278 2173 

ΠΑΡ/ΒΕΣ 720 1071 1230 784 841 1276 

ΠΟΣΟΣΤΟ 57,28 49,35 56,68 61,39 65,81 58,72 

4-17/7/17 11-

27/9/17 

4-

021/12/17 

2-11/5/18 17-

31/12/18 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 1070 1263 2390 3663 3953 23364 

ΠΑΡ/ΒΕΣ 713 1145 1513 2025 2110 13428 

ΠΟΣΟΣΤΟ 66,64 58,33 63,11 55,28 53,38 57,47 

Οι Διανομές του ΤΕΒΑ από το ΚΕ.Σ.Ο. 



 

Μαρτυρίες από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς 

 Μέχρι το ΦΕΚ 1701 της 14/8/2015 τα αποσυρόμενα 
οπωροκηπευτικά προσφέρονταν απευθείας σε δομές προς 
διανομή 

 Έκτοτε, οι εν λόγω ποσότητες εντάχθηκαν στο ΤΕΒΑ  

 Οι δαιδαλώδης γραφειοκρατική διαδικασία αποθάρρυνε τους 
εκπροσώπους των φορέων να ζητήσουν και να δεχθούν 
φρούτα & λαχανικά 

 Αποτέλεσμα: η έλλειψη σε φρέσκα προϊόντα κατά τις διανομές 

Άλλες Δυσχέρειες κατά τη διανομή 



 

Συρρίκνωση εισοδημάτων των Αγροτών 

 Προ ΤΕΒΑ: για τα αποσυρόμενα προϊόντα  η αποζημίωση 
από την ΕΕ μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν π.χ. για τα πορτοκάλια 
0.20€/kgr 

 Μετά ΤΕΒΑ: 1. μειώθηκε η ζήτηση, 2. η παραγωγή 
παρέμενε στα χωράφια 3. αναζητήθηκαν άλλες διέξοδοι πχ. 
διοχέτευση σε εργοστάσια δευτερογενούς παραγωγής για 
0.08€/kgr (για χυμούς & κονσέρβες) 

 Αποτέλεσμα: 1. έλλειψη πόρων για καλλιέργεια και φροντίδα 
των χωραφιών, 2. αδιάθετη παραγωγή που σαπίζει στα 
δέντρα - Εκ νέου Σπατάλη & Αμαρτία! 

Αθέατες Αρνητικές Επιπτώσεις (Ι) 



 

 Αποφάσεις ένταξης φρούτων & λαχανικών στο 

ΤΕΒΑ πάρθηκαν χωρίς διαβούλευση 14η.8.2015 

 Σύμφωνα με τους Αγρ. Παραγωγούς: 

«παραλήπτες 10% γηγενείς, 90% οικονομικοί 

μετανάστες και Ρομά. Ιδιαίτερα δε οι τελευταίοι, 

μόλις λάμβαναν την βοήθεια από τους φορείς 

διανομείς ή τους ΟΤΑ,  παρανόμως την 

πουλούσαν στις λαϊκές». 

Αθέατες Αρνητικές Επιπτώσεις (ΙΙ) 



 
Συνταυτιζόμαστε με τις προτάσεις της Τράπεζας Τροφίμων: 

1. Λιγότερη γραφειοκρατία & Απλούστευση των διαδικασιών για 

την προμήθεια ειδών. Προτείνουμε όχι από ένα δυο ή τρεις 

μεγάλους Προμηθευτές, αλλά και από  σύμπραξη 

(consorstioum) & συνεργασία   προμηθευτών 

2. Περιορισμός των προϊόντων σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης 

προς όφελος και του αγρο-κτηνοτροφικού κλάδου 

3. Επιεικέστερη επιλογή ωφελουμένων μέσω των κριτηρίων που 

θέτει το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Οι προτάσεις μας… (Ι) 



 
4. Διανομή τροφίμων όχι μόνο σε άτομα αλλά σε συσσίτια, 

ιδρύματα, και κατά την κρίση των Συμπράξεων 

5. 5. Πρόσληψη ατόμων με κοινωνικά κριτήρια που θα 

βοηθούν στην κατασκευή τσαντών & την διανομή 

6. Απλοποίηση των Οδηγών εφαρμογής και της μη 

απαιτούμενης από την ΕΕ γραφειοκρατίας  

7. Δημοσίευση των στοιχείων απορρόφησης από το ΕΙΕΑΔ 

(Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας κι Ανθρώπινου Δυναμικού) 

το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζει τα μέλη  των 

Συμπράξεων ως συνεργάτες 

Οι προτάσεις μας… (ΙΙ) 



 

Σας ευχαριστούμε  

Ακαδημίας 95 - 4ος όρ. - 10677 Αθήνα 

τηλ:+30 210381 1274, +30 2103841536 

φαξ: +30 210381 1959 

e-mail: keso@otenet.gr  

www.kesoiaa.gr 

Μαίρη Πίνη,  

Διευθύντρια 

κιν: +30 6944356032  

e-mail: marypini@otenet.gr  
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