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H Στατιστική Αποτύπωση Προσφοράς παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα της δράσης μας, την συνολική διακίνηση τροφίμων, το πλήθος 

των εταιριών που προσφέρουν, τους ανθρώπους που βοηθάμε. Το 2020 επη-

ρεάστηκε από την πανδημία με δύο τρόπος. Ο ένας ήταν ότι αυξήθηκε σημα-

ντικά η ποσότητα των τροφίμων που προσφέρθηκαν από εταιρίες. Ρόλο σ’ 

αυτό έπαιξε η αύξηση της κοινωνικής ευαισθησίας αλλά επίσης και η ανατρο-

πή των προγραμμάτων παραγωγής τροφίμων που δημιούργησε μεγάλα αζή-

τητα περισσεύματα. Αντίθετα, αναστείλαμε τις συλλογές τροφίμων σε σχο-

λεία, καθώς και άλλες ομαδικές δράσεις. Σε όγκο η ποσότητα που διακινήθη-

κε το 2020 από την Τράπεζα Τροφίμων Αθήνας, ήταν 1.829 τόνοι, έναντι 1.116

το 2019. Το άλμα αυτό δεν αναμένεται να επαναληφθεί το 2021. Συνολικά, οι 

τέσσερεις Τράπεζες Τροφίμων – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Δράμας και 

Αθηνών, διακίνησαν 2.359 τόνους προϊόντων έναντι 1.414 το 2019. Η πανδη-

μία αύξησε και την ζήτηση σε τρόφιμα από τα συσσίτια και άλλους φορείς με 

τους οποίους συνεργαζόμαστε. Οι διανομές συνεχίστηκαν κανονικά χωρίς 

καμία διακοπή καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.

Οι προσπάθειές μας για ίδρυση Τραπεζών Τροφίμων σε άλλες πόλεις συνεχί-

ζονται, αλλά μοιραία καθυστερούν λόγω της δυσκολίας μετακίνησης.

Στατιστική Αποτύπωση Προσφοράς 2020

Τράπεζα Τροφίμων

Το 2020 εγκαινιάσαμε ένα νέο πρόγραμμα στοχευμένης αγοράς και διάθεσης 

τροφίμων ‘Emergency Food Fund’, διευκολύνοντας χορηγούς να κατευθύ-

νουν την βοήθειά τους σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, που επιθυμούν 

να βοηθήσουν. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά.

Ευχαριστώ όλους όσοι συμβάλλουν στις λειτουργικές μας δαπάνες. Ανάμεσά 

τους τα Ιδρύματα Α. Γ. Λεβέντη, Ιωάννη Σ. Λάτση και Μποδοσάκη, την Καθημε-

ρινή, την ΑΒ Βασιλόπουλος, τον ΟΤΕ, την General Mills και την Kellogg’s. Την 

Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων Ευρώπης (FEBA) για την συνεχή εκπαίδευ-

ση και την υποστήριξη των προγραμμάτων μας. Τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βι-

ομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και την πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, που προ-

ωθούν την ανάγκη μείωσης της σπατάλης στα μέλη τους. Την Deloitte ΑΕ Ορ-

κωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενεργεί δωρεάν τον έλεγχο επί των οικονο-

μικών καταστάσεων της Τράπεζας Τροφίμων τα τελευταία 7 χρόνια. 

Δυστυχώς, ο αριθμός εκείνων που ζητάνε βοήθεια αυξάνεται συνεχώς, όπως 

και οι ανάγκες κατ’ άτομο. Η Τράπεζα Τροφίμων θα συνεχίσει την δουλειά της, 

προσδοκώντας σε περισσότερες συνεργασίες.

Παναγής Βουρλούμης

Πρόεδρος ΔΣ



«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.

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
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Tι είναι λοιπόν, 
οι Τράπεζες Τροφίμων; Σπατάλη τροφίμων

Γιατί έχει σημασία;

Για το Περιβάλλον: Κάθε χρόνο, τα τρόφιμα  που 

σπαταλώνται αντιστοιχούν, κατ’ εκτίμηση, στο 8% 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

καταναλώνουν το 1/4 του νερού που χρειάζεται για 

την αγροτική παραγωγή, ενώ απαιτούν μία 

καλλιεργητική έκταση στο μέγεθος της Κίνας.

Για την Οικονομία: Ετησίως, η αξία των τροφίμων 

που τελικά σπαταλώνται εκτιμάται στο απίστευτο 

ποσό των $940 δισεκατομμυρίων παγκοσμίως. 

Για την Επισιτιστική Ασφάλεια: Περισσότερα από 

1 δισεκατομμύριο τόνοι τροφίμα κάθε χρόνο, δεν 

καταναλώνονται ποτέ, σε έναν κόσμο που ένας 

στους δέκα ανθρώπους είναι ακόμα 

υποσιτιζόμενος.  

2019, World Resources Institute

Reducing Food Loss and Waste: Ten Interventions to Scale Impact

.  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 29 χώρες της Ευρώπης
.  430 Τράπεζες Τροφίμων
.  και στην Ελλάδα 4!  Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Δράμα
.  ανταλλάσουν ιδέες και εκπροσωπούνται διεθνώς, από την 

   Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων Ευρώπης (FEBA)
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Στατιστική 
Αποτύπωση 
Διακίνησης
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Για το 2020, συνολικά σε όλη την Ελλάδα

2.359 
ΤΟΝΟΙ
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71.137 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ

263
ΣΥΣΣΙΤΙΑ & ΙΔΡΥΜΑΤΑ

24.000
ΤΟΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1995

Μέλος της Ομοσπονδίας Τραπεζών 
Τροφίμων Ευρώπης (FEBA)

Τό
νο

ι Π
ρο

ϊό
ντ

ω
ν

Μέλος της Συμμαχίας 
για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων



Στατιστική 
Αποτύπωση 
Διακίνησης
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΡΑΜΑ
92 ΤΟΝΟΙ

2.800 ΑΝΘΡΩΠΟΙ

29 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

6 ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

384 ΤΟΝΟΙ

22.000 ΑΝΘΡΩΠΟΙ

31 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

81 ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

52 ΤΟΝΟΙ

3.200 ΑΝΘΡΩΠΟΙ

40 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

26 ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΑΤΤΙΚΗ

1.829 ΤΟΝΟΙ

43.000 ΑΝΘΡΩΠΟΙ

112 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

150 ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ KGR 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

0,12€
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ



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

ΓΑ Λ Α

775.288
ποτήρια

K Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

51
τόνοι

Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Α

2.431.901
μερίδες 500γρ*

Ρ Ο Φ Η Μ ΑΤΑ

1.483.309
ποτήρια
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150 συσσίτια & ιδρύματα

19

87

7

6

19

11

Το 2020 προσφέραμε σε κάθε δομή κατά μ.ο. 12.200kg τροφίμων

Στην Αττική:



Στατιστική αποτύπωση 2020

43.165
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

14.185
Π Α Ι Δ Ι Α

9.013
Η Λ Ι Κ Ι Ω Μ Ε Ν Ο Ι

14%
Α Μ Ε Α

Το 2020 προσφέραμε σε κάθε άνθρωπο κατά μ.ο. 42kg τροφίμων
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Ωφελούμενοι



“ Η συνεχής σας υποστήριξη μας δίνει  τη δυνατότητα να είμαστε πάντα παρόντες σε καταστάσεις κρίσης 
και ανταποκρινόμαστε στη δέσμευση που έχουμε αναλάβει απέναντι σε εκατοντάδες ανθρώπους 
αστέγους, άπορους, πρόσφυγες και παιδιά που χρήζουν βοηθείας.”

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

“Εκτιμούμε την κοινωνική σας προσφορά, τις ευαισθησίες σας και το υψηλό αίσθημα φιλανθρωπίας και 
αγάπης προς τα παιδιά συμβάλλοντας στην προσπάθεια μας να προσφέρουμε φροντίδα και αγάπη στα 
παιδιά του ιδρύματος”.

Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

“Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την συνεχόμενη, την ευγενή  και γενναιόδωρη χορηγία σας”. 

Φιλανθρωπικό Σωματείο “Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων” Χωριστή Δράμας

“Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα μας, 
καθώς και για την πολύτιμη βοήθεια σας, την κοινωνική προσφορά και την έμπρακτη αλληλεγγύη που 
δείξατε με την ευγενική χορηγία σας.”

Δήμος Κόνιτσας 

“Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για την ευγενική και πολύτιμη υποστήριξη σας.”

Δήμος Θεσσαλονίκης
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Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης

384
ΤΟΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

22.000
ΑΝΘΡΩΠΟΙ

31
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

81
ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
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Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, 
ο Σεβ. Μητροπολίτης 
Καλαμαριάς κ.κ. Ιουστίνος 
τίμησε με την ανώτατη 
διάκριση της Ιεράς
Μητροπόλεως, τον Σταυρό 
του Αγ. Ευγενίου, την Τράπεζα 
Τροφίμων Θεσσαλονίκης 
για την πολυετή φιλανθρωπική 
προσφορά της.

Την τιμητική διάκριση απένειμε 
ο Δήμαρχος Καλαμαριάς κ. Γιάννης 
Δαρδαμανέλης στον Πρόεδρο
της Τράπεζας Τροφίμων Θεσσαλονίκης
κ. Αχιλλέα Φώλια.
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Με την υποστήριξη της 
FEBA 

την χρηματοδότηση της 
General Mills 

και της 
Α. Χατζόπουλος Α.Ε.

το 2020 ανακαινίστηκε και 
εξοπλίστηκε το γραφείο της 

Τράπεζας Τροφίμων Θεσσαλονίκης.

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους δωρητές 
και τους εθελοντές 

από το ΡΕΤΟ ΕΛΛΑΣ
που μας βοήθησαν στις επισκευές και το 

βάψιμο των χώρων.

Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης
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Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης

Με την υποστήριξη της 
FEBA 

και την χρηματοδότηση του ιδρύματος 
Elanco Foundation

εγκαταστάθηκαν θάλαμοι ψύξεις και κατάψυξης 
στην Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης. 

Παράλληλα ολοκληρώθηκε η μετακόμιση της 
αποθήκης από το υπόγειο στο ισόγειο του ίδιου 
κτηρίου, και επιδιορθώθηκαν οι εγκαταστάσεις 

παροχής ρεύματος και νερού.

Πλέον, η Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης μπορεί 
να διαχειρίζεται 7 φορές περισσότερα τρόφιμα 

ψυγείου - γαλακτοκομικά, αλλαντικά, 
κατεψυγμένο κρέας και ψάρι - καλύπτοντας 

ανάγκες σε όλη την Μακεδονία!

Ευχαριστούμε πολύ και την 
Policos A.E.

για την εγκατάσταση των θαλάμων 
σε τιμές κόστους.
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Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλίας

3.200 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ

40 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

26
ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

42.800kgr
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ

700kgr
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

7.000kgr
ΣΤΟ ΝΟΜΟ MΑΓΝΗΣΙΑΣ

11.600kgr
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
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Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλίας

Με την χρηματοδότηση 
του Ομίλου Ελληνικά 
Πετρέλαια
στα πλαίσια του 
προγράμματος 
Emergency Food Fund
η Τράπεζα Τροφίμων 
κάλυψε ανάγκες 
οικογενειών στην 
ευρύτερη περιοχή της 
Καρδίτσας και των 
Φαρσάλων
που καταστράφηκαν 
από τις πλημμύρες του 
Σεπτεμβρίου.
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92
TONOI ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2.772
ΑΝΘΡΩΠΟΙ

29
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

6
ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Τράπεζα Τροφίμων Δράμας

"Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία": 
Eπωφελούνται 78 οικογένειες ηλικιωμένων (128 μέλη οικογενειών), πραγματοποιήθηκαν 12 
διανομές, και αξίζει να αναφερθεί, πως στις αρχές του εγκλεισμού και λόγω της επικινδυνότητας 
της κατάστασης, οι διανομές πραγματοποιούνταν κατ’ οίκον. 

Από την καθημερινή διανομή άρτου διανεμήθηκαν συνολικά 2,1 τόνοι ψωμιού. Ακόμη, η Τράπεζα 
Τροφίμων Δράμας προσέφερε προϊόντα και στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας και στο 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δράμας. Η Τράπεζα Τροφίμων Δράμας 
υποστήριξε, εκτός από τους ωφελούμενους της Ένωσης Κυριών Δράμας- Σ.Α.Φ., τον Δήμο 
Δοξάτου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης. 

Ευχαριστούμε πολύ την 'Ελληνική Πρωτοβουλία' 
(The Hellenic Initiative) που στηρίζει την Τράπεζα 
Τροφίμων Δράμας καλύπτοντας την οχτάωρη 
απασχόληση ενός στελέχους, για ένα έτος.
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Τράπεζα Τροφίμων Δράμας

Ήρθαν κι έφυγαν τα Χριστούγεννα. 
Βαδίζουμε στην καινούρια χρονιά 
[…] το ότι γέμισε το τραπέζι μου με 
πολλά αγαθά και όχι μόνο, δεν είναι 
θαύμα; Όπως και εκατοντάδων 
άλλων οικογενειών. Εκτός από τα 
δέματα του μήνα, μας προσέφεραν 
φαγητό νοστιμότατο στην πόρτα 
μας με σεβασμό και αγάπη και όχι 
με κάμερες και διατυμπανισμούς 
[…]  Νιώθω χαρούμενη που 
υπάρχετε στη ζωή μου» 

Κα Μαίρη

“
"ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ“: 
Eξυπηρετούνται 125 οικογένειες με 
ανήλικα παιδιά (504 μέλη οικογενειών) 
πραγματοποίησε 12 
διανομές και διένειμε συνολικά 3216 
κούτες με τρόφιμα μακράς διάρκειας και 
είδη προσωπικής 
υγιεινής. 

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ιδρύθηκε από μέλη της 
Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και 
αποτελεί τον φορέα κοινωνικής 
προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας. 
Έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση 
κοινωφελών προγραμμάτων, δράσεων 
ενίσχυσης ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων, έργων ανθρωπιστικού 
περιεχομένου και δωρεών ευρύτερου 
ενδιαφέροντος για την στήριξη της 
ελληνικής κοινωνίας.

Το πρόγραμμα στήριξης  οικογενειών που 
διαβιούν σε συνθήκες υλικής στέρησης της 
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ υλοποιείται βάσει 
προκαθορισμένων εισοδηματικών και 
κοινωνικών κριτηρίων και αφορά στη 
χορήγηση πακέτων με βασικά είδη 
τυποποιημένων τροφίμων και  προσωπικής 
υγιεινής και διατίθεται σε μηνιαία βάση.



Στατιστική Αποτύπωση Προσφοράς 2020

Emergency Food Fund 

Το Emergency Food Fund είναι ένα πρόγραμμα ‘ομπρέλα’ που περιλαμβάνει διακριτές δράσεις αγοράς τροφίμων, 
από συγκεκριμένους χρηματοδότες, για διατροφικές ανάγκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Το πρόγραμμα 
ξεκίνησε από τα μέσα του 2020, λόγω και των νέων αναγκών που προέκυψαν από την επιδημία.

Περισσότερα: στο https://foodbank.gr/eff 

Υποστήριξη σε 
οικογένειες με 19.079 
μέλη σε όλη την Αττική, 
ανάμεσα στα οποία 
9.018 παιδιά.

75.000 
ΓΕΥΜΑΤΑ

12.000 
ΠΟΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑ

Και συνεχίζεται…

Συνολικά, 
προσφέραμε

175.000  
ΓΕΥΜΑΤΑ

σε

43.000
ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

που δέχονται βοήθεια από  

149
ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΚΑΙ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ



Στατιστική Αποτύπωση Προσφοράς 2020

Emergency Food Fund

Με τη βοήθεια πέντε χρηματοδοτών, εξυπηρετήθηκαν ανάγκες ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων το 2020, ενώ δράσεις του Emergency Food Fund συνεχίζονται 
και για το 2021 με την υποστήριξη νέων χρηματοδοτών.

Χριστούγεννα 2020

15 
ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ, 
ΔΡΑΜΑ, ΑΙΤΩΛΟ- 
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΑ

3.883  
ΑΤΟΜΑ

40.000  
ΜΕΡΙΔΕΣ ΦΑΓΗΤΟ

3.000   
ΠΟΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑ

Ξεκίνησε τον 
Δεκέμβριο του 2020 και 
για ένα χρόνο. 

Καλύπτονται 
διατροφικές ανάγκες 

270  
ΑΤΟΜΩΝ

σε

8
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ



Ο εικαστικός σχεδιασμός του εντύπου είναι ευγενική χορηγία του Ομίλου ΟΤΕ

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

Μέλος της Ομοσπονδίας 
Τραπεζών Τροφίμων 

Ευρώπης (FEBA)

www.eurofoodbank.org  




