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Στα 25 χρόνια ζωής της, η ‘Τράπεζα Τροφίμων – Ίδρυμα για την κα-

ταπολέμηση 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 

σχεδόν κανένα. Όλα αυτά τα χρόνια η προσπάθεια είναι συνεχής, βασίζεται 

αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στηρίζεται κυρίως από εθελο-

ντές και ιδρύματα. 

Η Στατιστική Αποτύπωση Προσφοράς παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέ-

σματα της δράσης μας στην Αττική, το 2019. Φαίνεται η συνολική διακίνηση 

των προϊόντων. Το πλήθος των εταιριών που προσφέρουν –τις οποίες και ευ-

χαριστούμε θερμά. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε ορισμένες ιδιαίτερες 

δράσεις, οι οποίες για εμάς έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές φορές συν-

δέονται με την κάλυψη στοχευμένων αναγκών. 
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Τράπεζα Τροφίμων

Το σημαντικότερο γεγονός του 2019 ήταν η ίδρυση της Τράπεζας Τροφίμων 

Δράμας, από την Ένωση Κυριών Δράμας. Πλέον, με πρωτοβουλία μας υπάρ-

χουν τέσσερις Τράπεζες Τροφίμων στην Ελλάδα και συνεχίζουμε τις προσπά-

θειές μας ώστε να ιδρυθούν κι άλλες.

Πριν κλείσω, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμβάλλουν για την καθημερι-

νή μας λειτουργία, ανάμεσά τους τα Ιδρύματα Α. Γ. Λεβέντη, Ιωάννη Σ. Λάτση 

και Μποδοσάκη, την Καθημερινή, την ΑΒ Βασιλόπουλος, τον ΟΤΕ και την 

General Mills. Την Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων Ευρώπης (FEBA) για την 

συνεχή εκπαίδευση και την υποστήριξη των προγραμμάτων μας. Τον Σύνδε-

σμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) που προωθεί την ανάγκη μείω-

σης της σπατάλης στα μέλη του. Την Deloitte ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

που διενεργεί δωρεάν τον έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων της Τρά-

πεζας Τροφίμων τα τελευταία 6 χρόνια. Τέλος τους εθελοντές και εθελόντριες.

Παναγής Βουρλούμης

Πρόεδρος ΔΣ



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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.  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
.  421 Τράπεζες Τροφίμων
.  και στην Ελλάδα 4!  Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Δράμα
.  ανταλλάσουν ιδέες και εκπροσωπούνται διεθνώς, από την 

   Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων Ευρώπης (FEBA)



«η σπατάλη τροφίμων δεν είναι μόνο ένα θέμα με ηθική και 

οικονομική διάσταση […] η διάσωση τροφίμων και η αναδιανομή 

τους σε όσους έχουν ανάγκη, βοηθά την μείωση της πείνας και του 

υποσιτισμού (~ 43 εκ άνθρωποι δεν διαθέτουν ένα ποιοτικό γεύμα 

κάθε δεύτερη μέρα)» - ΕΕ.

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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Αν η σπατάλη ήταν χώρα (εκπομπές Green House Gas)
Αν η σπατάλη τροφίμων ήταν χώρα, θα ήταν η 3η μεγαλύτερη ως προς 
την εκπομπή Αερίων Φαινομένου του Θερμοκηπίου

GT CO2E (2011/12)

ΚΙΝΑ

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΝΔΙΑ

ΡΩΣΙΑ

10,7

5,8

4,4

2,9

23



Τόνοι ΠροϊόντωνΣτατιστική Αποτύπωση 
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Για το 2019, συνολικά σε όλη την Ελλάδα

1.414 τόνοι



* Oι Τράπεζες Τροφίμων στην Ευρώπη υπολογίζουν τη μερίδα στα 500γρ

ΓΑ Λ Α

197.224
ποτήρια

K Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

84
τόνοι

Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α

1.610.426
μερίδες 500γρ*

Ρ Ο Φ Η Μ ΑΤΑ

714.627
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

99 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΤΟ 2019 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ

21.500 τόνοι τροφίμων
από το 1995

Μέλος της Ομοσπονδίας Τραπεζών 
Τροφίμων Ευρώπης (FEBA)
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Στην Αττική



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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Σε συνεργασία με τις αλυσίδες:
ΑΒ Βασιλόπουλος

Σκλαβενίτης

My Market
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55τ
 τροφίμων το 2019

5,7τ αλεύρι 13,6τ ζυμαρικά 4,7τ ρύζι

5τ όσπρια

3,9τ τοματοπολτός

2τ λάδι

5τ ζάχαρη8τ γάλα

Σύνολο Collect

400
εθελοντές

2.184 
ώρες εθελοντικής 
εργασίας



Ωφελούμενοι
Στατιστική αποτύπωση 2019

38.718
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

10.915
Π Α Ι Δ Ι Α

7.853
Η Λ Ι Κ Ι Ω Μ Ε Ν Ο Ι

9%
Α Μ Ε Α
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Το 2019 προσφέραμε σε κάθε άνθρωπο κατά μ.ο. 61kg τροφίμων



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

18

90

7

6

17

10
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Το 2019 προσφέραμε σε κάθε δομή κατά μ.ο. 7.068kg τροφίμων



Τράπεζα Τροφίμων Δράμας

Βενιζέλου 114, Δράμα

Αν.Μακεδονία, 66131 

 τηλ: 25210-46062/58015  

infodlu3@gmail.com & info@dlu.gr

"... Η ίδρυση της τέταρτης κατά σειρά Τράπεζας Τροφίμων στην Ελλάδα
ήλθε ως βάλσαμο για όλους εμάς στον φορέα μας που εξυπηρετούμε κάθε μήνα πάνω από χίλια 
επτακόσια μέλη οικογενειών [...] 

Τράπεζα Τροφίμων σημαίνει μηδενική σπατάλη τροφής. Άρα κανένας άνθρωπος πεινασμένος. Πολλές 
φορές έχουμε γίνει μάρτυρες σπατάλης της τροφής. Είτε σε ένα κοινωνικό γεγονός (γάμο, βάπτιση, 
δεξίωση) είτε οι ίδιοι στο σπίτι μας. Πόσες φορές έτυχε να αγοράζουμε μεγάλες ποσότητες από ένα 
τρόφιμο και κάποια στιγμή να αντιλαμβανόμαστε ότι έχει λήξει ή ότι απλά δεν το χρειαζόμαστε. Από την 
άλλη μεριά εταιρείες τροφίμων των οποίων τα προϊόντα βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης 
πετάγονται στα σκουπίδια ή καταστρέφονται.

Η Τράπεζα Τροφίμων λοιπόν λέει όχι στη σπατάλη.
Είμαστε εδώ για να γίνουμε ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε 
ένδεια και σε οποιαδήποτε εταιρεία, παραγωγό ή συμπολίτη έχει περίσσευμα τροφής.

Για τον λόγο αυτό θέλω να σας παρακαλέσω θερμά να διαδώσετε αυτό το μήνυμα και να συνδράμετε στο 
έργο μας.  Η Δραμινή κοινωνία μπορεί να βασιστεί επάνω μας, όχι γιατί κάνουμε κάτι μόνοι μας αλλά γιατί 
κάνουμε κάτι σπουδαίο όλοι μαζί. 

Τσιαμούρα Αλίκη
Πρόεδρος 
Ένωση Κυριών Δράμας Σ.Α.Φ.
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Πρόγραμμα ενημέρωσης σε σχολεία για τη σπατάλη τροφίμων
με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας 

Ενημέρωση των μαθητών για τη σπατάλη τροφίμων και τις επιπτώσεις της, ώστε να υιοθετήσουν 

απλές, καθημερινές συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στον περιορισμό της σπατάλης. 

Tο πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά με εθελοντές και τη συμμετοχή της ομάδας Re-direct.

Eφαρμόστηκε πιλοτικά στη σχολική χρονιά 2018/19 και συνεχίζει!

Για το σχολικό έτος 2019/20 περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

21 12 673 43
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΩΡΕΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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Σπατάλη τροφίμων και τράπεζες τροφίμων

.  Δεδομένα για την σπατάλη τροφίμων στα ελληνικά νοικοκυριά

.  Επισιτιστική ανασφάλεια σε περιόδους κρίσης

.  Επιπτώσεις στο περιβάλλον

.  Οι Τράπεζες Τροφίμων στην Ευρώπη και την Ελλάδα

.  Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη δωρεά τροφίμων

.  Εθνική Στρατηγική Κυκλικής Οικονομίας

.  Έργα κυκλικής οικονομίας για τον περιορισμό της σπατάλης στην Ελλάδα

.  Κοινωνικές ανάγκες για τρόφιμα

Δύο ανοιχτές εκδηλώσεις για τη σπατάλη τροφίμων
στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - 3 Μαρτίου & 11 Δεκεμβρίου



Bravo Society Τιμητική Διάκριση 
για τη γενναιόδωρη 

υποστήριξη

 Συμμετοχή σε 5 συναντήσεις 
και εκπαιδευτικά προγράμματα της 
Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων 

Ευρώπης
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2019



Ευχαριστούμε

Ο εικαστικός σχεδιασμός του εντύπου είναι ευγενική χορηγία του Ομίλου ΟΤΕ

Eπικοινωνία
210 6220025 - www.foodbank.gr - info@foodbank.gr


