Βάζουμε τέλος
στη σπατάλη
τροφίμων!

Τι

κάνουμε

· Ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε για την έκταση και τις επιπτώσεις
της σπατάλης τροφίμων
· Εκπαιδεύουμε για την πρόληψη και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

Ποιοι

είμαστε

· Ανταλλάσσουμε πληροφορίες και γνώση
Με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών και την ανάληψη συντονισμένης δράσης,
στο πλαίσιο της «Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» ενώνουν
τις δυνάμεις τους δημόσιες αρχές, επαγγελματικοί φορείς, επιχειρήσεις τροφίμων
και εστίασης από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, οργανώσεις της
Κοινωνίας των Πολιτών, φορείς της ακαδημαϊκής & ερευνητικής κοινότητας.

· Αναδεικνύουμε και διαδίδουμε τις καλές πρακτικές
· Προωθούμε την έρευνα και την καινοτομία
· Διευκολύνουμε και προωθούμε τη δωρεά πλεονασμάτων τροφίμων
για κοινωφελή σκοπό
· Συμβάλλουμε στη διαμόρφωση και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής
για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι ήδη έχουν υπογράψει την «Εθελοντική
Συμφωνία Συνεργασίας» οι ακόλουθοι:

• ΑΒ Βασιλόπουλος

• ΝΕΣΤΛΕ

• Αμερικανική Γεωργική Σχολή

• Πανεπιστήμιο Πατρών,

• Γρηγόρης
• ΔΕΛΤΑ
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Σχολή Χημικών Μηχανικών,
Εργαστήριο Χημείας
& Τεχνολογίας Τροφίμων

• ΕΚΠΟΙΖΩ
• ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίμων/ Εργαστήριο Οργάνωσης
& Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου

• ΣΕΒΤ
• Τράπεζα Τροφίμων
• Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
• DRAXIS ENVIRONMENTAL
• Eurocatering
• GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

• Μπορούμε

• INTERCATERING

• Μύλοι Λούλη

• NFA- Natural Food Additives
• WWF Hellas

Γιατί

αναλαμβάνουμε
δράση

Η σπατάλη τροφίμων μας αφορά όλους. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα
με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.
Στην Ελλάδα, η σπατάλη τροφίμων συνυπάρχει, δυστυχώς, με υψηλά επίπεδα
επισιτιστικής ανασφάλειας (1,4 εκατ. άτομα, 12,9% του πληθυσμού της χώρας).

Όταν πετάμε φαγητό, σπαταλάμε
παράλληλα και όλους τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν για την
παραγωγή του, όπως η γη, το νερό, η ενέργεια, η εργασία. Περισσότερα
από 1.000 λίτρα νερού χρειάζονται για μόλις ένα καρβέλι ψωμί, από το
χωράφι έως το πιάτο μας!

Για να το
πετύχουμε
χρειαζόμαστε
τη στήριξη όλων.

Η μείωση σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα θα έχει πολλαπλό θετικό
αντίκτυπο, με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Η “ΣΥΜΜΑΧΊΑ” ΤΕΛΕΊ ΥΠΌ ΤΗΝ ΑΙΓΊΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ.

Απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής!
Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Συμμαχίας ξεκίνησαν η οργάνωση Μπορούμε με την ΑΒ Βασιλόπουλος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρώτη «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» στην Ελλάδα,
καθώς και για εκδήλωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Συμμαχίας (οργάνωση Μπορούμε).
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.3237805 Email: alliance@boroume.gr

Κωστής Χατζηδάκης
Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

«Θέλουμε μία κοινωνία στην
οποία τα περισσεύματα
τροφίμων δεν θα είναι
σκουπίδια! Μία κοινωνία
όπου όταν περισσεύουν
τρόφιμα που μπορούν
να καταναλωθούν,
δεν πετιούνται, αλλά
προσφέρονται στους
πολίτες που τα έχουν
ανάγκη! Για τον σκοπό
αυτό το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας θεσπίζει μέτρα
για την αποτελεσματική
καταπολέμηση του
φαινομένου της σπατάλης
τροφίμων στην Ελλάδα,
με οφέλη κοινωνικά και
περιβαλλοντικά, αλλά και
υποστηρίζει πρωτοβουλίες
όπως αυτή η Εθνική
Συμμαχία!»

Βασίλης Σταύρου

Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος,
ΑΒ Βασιλόπουλος

«Με χαρά συμμετείχαμε
πριν από περίπου έναν
χρόνο στην ίδρυση της
«Συμμαχίας». Νοιώθουμε
την τεράστια ευθύνη να
συμβάλουμε στη μείωση
της σπατάλης τροφίμων. Για
να προστατεύσουμε τον
πλανήτη μας, για να «φτάνει
για όλους», πρέπει να
αξιοποιούμε με φειδώ τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές.
Σήμερα συμβάλλουμε
προκειμένου η Γη του αύριο
να είναι ακόμα πιο όμορφη
και βιώσιμη από αυτή που
παραλάβαμε εμείς.»

Δρ. Φίλιππος
Παπαδόπουλος

Διευθυντής Γραφείου
Διαχείρισης Στρατηγικών
Έργων, Αμερικανική
Γεωργική Σχολή

«Η μείωση της σπατάλης
των τροφίμων είναι ένας
στόχος που ταυτίζεται με
τις αρχές της αειφορίας
στην αγροδιατροφική
αλυσίδα. Αν δεν πετύχουμε
σε αυτόν τον στόχο στην
κατανάλωση, δεν έχει
νόημα να ποτίζουμε μόνο
τη ρίζα της παραγωγής.»

Άννα Κολυβά

Marketing Director,
Γρηγόρης

«Με μεγάλη χαρά
καλωσορίζουμε την
πρωτοβουλία του
Μπορούμε, που ενώνει
όλους τους οργανισμούς
σε μία κοινή προσπάθεια.
Η σπατάλη τροφίμων
πρέπει να σταματήσει σε
όλα τα στάδια παραγωγής
και κατανάλωσης,
καθώς εκτός από την
ανθρωπιστική πλευρά,
έχει οικονομικές και
περιβαλλοντικές πτυχές.
Ο Γρηγόρης εδώ και
χρόνια δουλεύει σε
αυτή την κατεύθυνση.
Ευχαριστούμε θερμά
όλους τους «Συμμάχους»
και ευχόμαστε να μας
ακολουθήσει όλη η
ελληνική κοινωνία!»

Α. Βασιλακοπούλου
Διευθύντρια Εταιρικής
Επικοινωνίας ΔΕΛΤΑ

«Για εμάς στη ΔΕΛΤΑ,
ο περιορισμός της
Σπατάλης Τροφίμων, τόσο
με την κοινωνική, όσο και
με την περιβαλλοντική
του διάσταση, αποτελεί
σημαντική επιλογή για
δράση. Καλωσορίζουμε
τη συμμετοχή μας στη
Συμμαχία και ελπίζουμε,
μέσα από την κοινή
προσπάθεια όλων των
συμμετεχόντων, να γίνουν
ουσιαστικά βήματα και να
αναπτυχθούν συνέργειες.»

Πέτρος Ταούκης

Καθηγητής Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
Σχολή Χημικών Μηχανικών,
Εργαστήριο Χημείας και
Τεχνολογίας Τροφίμων

«Οι διάφορες ημερομηνίες
στα τρόφιμα πολλές
φορές οδηγούν σε
απόρριψη τροφίμων τα
οποία είναι κατάλληλα
για κατανάλωση από
πλευράς ασφάλειας/
ποιότητας. H επανεξέταση
της φιλοσοφίας και
της εφαρμογής της
ημερομηνίας λήξης και
η επικαιροποίηση των
σχετικών κανονισμών
αποτελεί σημαντικό θέμα
δημόσιας συζήτησης τόσο
σε επίπεδο αρχών όσο και
στην κοινωνία.»

Ελένη Αλευρίτου
Πρόεδρος ΕΚΠΟΙΖΩ

«Σήμερα γιορτάζουμε για
πρώτη φορά την 1η Διεθνή
Ημέρα Ευαισθητοποίησης
για την απώλεια τροφίμων
και τα απόβλητα. Και
η Συμμαχία μας για τη
μείωση της σπατάλης των
τροφίμων είναι εδώ...για να
προσπαθήσουμε όλοι μαζί
να μειώσουμε τα τρόφιμα
που πετάμε στα σκουπίδια,
ενώ συνάνθρωποί
μας υποσιτίζονται και
λιμοκτονούν.»
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Aγάπη
Παπαδοπούλου
Deputy CEO-Marketing
& CSR Director
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

«Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ,
έχοντας τη βιώσιμη
ανάπτυξη ως στρατηγικό
πυλώνα λειτουργίας της,
συμβάλλει στην κυκλική
οικονομία και το Zero
Waste. Προσχωρούμε
στη Συμμαχία κατά
της Σπατάλης των
τροφίμων στην Ελλάδα
και με συντονισμένες
δράσεις ευελπιστούμε
να συνεισφέρουμε
με τεχνογνωσία,
πρωτοβουλίες και
αποτελεσματικές
συνέργειες στους
ουσιαστικούς σκοπούς
της Συμμαχίας.»

Αλέξανδρος
Θεοδωρίδης

Ιδρυτικό Μέλος Διαχειριστής Μπορούμε

«Έχοντας τις συνεργασίες
και συνέργειες στο DNA
της οργάνωσης μας, η
εκκίνηση της Συμμαχίας
για το Μπορούμε δεν
είναι τίποτα λιγότερο
από την υλοποίηση ενός
οράματος που είχαμε
για πρώτη φορά πριν 6
χρόνια για τη δημιουργία
του σημαντικότερου
εργαλείου για τη μείωση
της σπατάλης τροφίμων
στην Ελλάδα!»

Όλγα Μάνου
Διευθύντρια
Επικοινωνίας & Εταιρικής
Υπευθυνότητας,
Μύλοι Λούλη ΑΕ

«Με μεγάλη χαρά η Μύλοι
Λούλη συμμετέχει στην
εξαιρετική πρωτοβουλία
του «Μπορούμε» με
όραμα την εθελοντική
συνεργασία όλων των
εμπλεκομένων στην
αλυσίδα της διατροφής και
στόχο τον περιορισμό της
σπατάλης των τροφίμων,
μιας μάστιγας της εποχής
που μας αφορά όλους. Η
πείρα και ο ενθουσιασμός
του «Μπορούμε»
αποτελούν εγγύηση για
θετικό αποτέλεσμα.»

Μετσόβιο
Πολυτεχνείο
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Προκόπης Κ.
Θεοδωρίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μάρκετινγκ, Πρόεδρος
Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίμων
Διευθυντής Εργαστηρίου
Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Αγροτικού
Χώρου, Πανεπιστήμιο Πατρών

«Η Συμμαχία για την
καταπολέμηση της
σπατάλης τροφίμων
αποτελεί περιβαλλοντική,
κοινωνική και οικονομική
αναγκαιότητα. Σε
αυτή την προσπάθεια
συντασσόμαστε μαζί με
τους υπόλοιπους φορείς
της συμμαχίας ώστε η
έρευνα και η ενημέρωση
των πολιτών για το
φαινόμενο να συμβάλει
αποφασιστικά στη μείωση
της σπατάλης τροφίμων
και στην επίτευξη ενός
βιώσιμου αύριο.»

Ευάγγελος Καλούσης
Πρόεδρος ΣΕΒΤ

«Η αντιμετώπιση της
σπατάλης τροφίμων
είναι μία από τις
σημαντικότερες
προκλήσεις του κλάδου
και βασική προτεραιότητα
της Ελληνικής Βιομηχανίας
Τροφίμων, η οποία
αναπτύσσει συνέργειες
σε όλο το μήκος της
αλυσίδας τροφίμων για
την καταπολέμησή της.
Συνεργάζεται στενά εδώ
και πολλά χρόνια με
την Τράπεζα Τροφίμων,
εξασφαλίζοντας άμεση
και ασφαλή διανομή των
διαθέσιμων δωριζόμενων
προϊόντων, ενώ στηρίζει
και την πρωτοβουλία της
Συμμαχίας για τη Μείωση
της Σπατάλης.»

Δημήτρης Νέντας
Τράπεζα Τροφίμων

«Η σπατάλη τροφίμων μας
αγγίζει όλους μας και μόνο
απ’ όλους μαζί μπορεί να
περιοριστεί. Η Τράπεζα
Τροφίμων από το 1995 έχει
δεχθεί περισσότερους
από 22.000 τόνους
τροφίμων, από 600
εταιρίες τροφίμων στο
πέρασμα του χρόνου.
Σήμερα, 4 Τράπεζες
Τροφίμων στην Ελλάδα
συνεχίζουν να δέχονται
δωρεές εταιριών!»

Κάτια Λαζαρίδη

Καθηγήτρια, Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο

«Το Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο
δραστηριοποιείται για
περισσότερα από δέκα
χρόνια στην έρευνα για
τη σπατάλη τροφίμων,
καθώς και στην ανάπτυξη
σχετικών δράσεων
πρόληψης. Μέσα από τη
«Συμμαχία» προσβλέπει
σε συνέργειες για την
αξιόπιστη ποσοτικοποίηση
των αποβλήτων
τροφίμων στην Ελλάδα
και την ανάπτυξη
αποτελεσματικών
παρεμβάσεων πρόληψης,
αλλά και αξιοποίησης
των αναπόφευκτων
αποβλήτων.»

Δρ. Κατερίνα Βαλτά
Χημικός Μηχανικός,
Υπεύθυνη Τμήματος
κυκλικής οικονομίας
και διαχείρισης
αποβλήτων DRAXIS
ENVIRONMENTAL

«Η σπατάλη τροφίμων
αποτελεί μείζον ζήτημα
με περιβαλλοντικές,
κοινωνικές και οικονομικές
προεκτάσεις. Η μείωσή
της απαιτεί συλλογικές
δράσεις. Στην εταιρεία μας
πιστεύουμε στις συμμαχίες
για τη διαμόρφωση
συλλογικής περιβαλλοντικής
και κοινωνικής συνείδησης
και συμπεριφοράς.
Ως εκ τούτου,
στην DRAXIS
ENVIRONMENTAL SA
υποστηρίζουμε την
πρωτοβουλία Συμμαχία
για τη Μείωση της
Σπατάλης Τροφίμων.»

Αγγελική Ιωσηφίδου
Διευθύντρια Marketing
& Επικοινωνίας,
Eurocatering

«Η απόφαση της
εταιρείας μας να
συμμετέχει στη Συμμαχία
για τη Μείωση της
Σπατάλης Τροφίμων, έχει
στόχο μέσα από την
συνεργασία όλων μας, να
ωφελήσει την κοινωνία
και το περιβάλλον κάτι
το οποίο συνάδει με τις
αξίες μας και το πλάνο
δράσεων της Κοινωνικής
Ευθύνης μας.»

Ιωάννης Μαυρουδής
Δ/νων Σύμβουλος,
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

«Με την ίδρυση της
Συμμαχίας, στη χώρα
μας γίνεται ένα μεγάλο
βήμα συντονισμού με
τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης και τις
επιταγές της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας. Ως
δυναμικό και καινοτόμο
συνεργατικό σχήμα
στον εθνικό πρωτογενή
τομέα, είμαστε περήφανοι
για τη συμμετοχή
μας στη Συμμαχία
και ανυπομονούμε να
ενώσουμε εμπειρίες
και δυνάμεις με όλα
τα μέλη της ώστε να
συμβάλουμε από κοινού
στην καταπολέμηση της
σπατάλης και των απωλειών
στην αλυσίδα τροφίμων.»

Ανδρέας Τουτζιαρίδης
Δ/νων Σύμβουλος,
INTERCATERING

«Με υψηλό αίσθημα
κοινωνικής ευθύνης,
νιώθουμε υπερήφανοι
που συμμετέχουμε στην
ίδρυση της Συμμαχίας για
τη Μείωση της Σπατάλης
Τροφίμων, βάζοντας ένα
λιθαράκι σε μια σημαντική
προσπάθεια για τη
βελτίωση και ανάδειξη
των καλών πρακτικών
στον τομέα της μαζικής
εστίασης. Στηρίζουμε
έμπρακτα τη δράση της
Συμμαχίας, προασπίζοντας
τη μείωση της σπατάλης
τροφίμων με κοινωνικό
και περιβαλλοντικό θετικό
αντίκρισμα.»

Ελένη Γώγου

Δρ. Χημικός Μηχανικός,
ΝFA Co-founder,
R&D Manager
Natural Food Additives

«Η σπατάλη τροφίμων
σε συνδυασμό με τον
αυξανόμενο πληθυσμό
και την επάρκεια των
α΄υλών για την παραγωγή
τροφίμων αποτελεί μεγάλη
πρόκληση. Η ολιστική
αξιοποίηση προϊόντων
και παραπροϊόντων του
αγροδιατροφικού τομέα
καθώς και η δυνατότητα
επιμήκυνσης της εμπορικής
διάρκειας ζωής των
τροφίμων μπορεί να
συνδράμει στη μείωση
της σπατάλης.»

Αχιλλέας Πληθάρας

Yπεύθυνος προγραμμάτων
πρόληψης αποβλήτων,
WWF Ελλάς

«Η σπατάλη τροφίμων
αποτελεί μείζον
περιβαλλοντικό και
κοινωνικό πρόβλημα που
εξακολουθεί να αγνοείται
από τις δημόσιες πολιτικές
της χώρας. Μέσα από τη
Συμμαχία για τη μείωση
της σπατάλης ευελπιστούμε
στη δημιουργία των
προϋποθέσεων για να μπει
η Ελλάδα ενεργά στην
προσπάθεια περιορισμού
της σπατάλης τροφίμων
και να τηρήσει τον στόχο
των Ηνωμένων Εθνών για
μείωση της σπατάλης κατά
50% μέχρι το 2030.»

Στον
Πλανήτη

1/3 της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση
χάνεται ή σπαταλάται κάθε χρόνο = 1,3 δισ. τόνοι τρόφιμα = 28%
της παγκόσμιας καλλιεργήσιμης γης = έκταση ίση με την Κίνα

Στην
Ελλάδα

3η χειρότερη θέση
στην Ε.Ε. για την ορθή κατανόηση (μόλις 22% των πολιτών) της ένδειξης
«ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από» (best before date)

170 τρισ. λίτρα νερό = 24% της συνολικής χρήσης νερού στην παγκόσμια

2πλάσιο από τον μέσο όρο στην Ε.Ε.

αγροτική παραγωγή περιέχονται στα τρόφιμα που σπαταλώνται κάθε χρόνο

το ποσοστό των Ελλήνων καταναλωτών, που θα πετούσαν ένα τρόφιμο μετά την
πάροδο της ημερομηνίας «ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από», ανεξαρτήτως
εάν το τρόφιμο δείχνει ασφαλές

45% η σπατάλη σε φρούτα
και λαχανικά παγκοσμίως
το υψηλότερο ποσοστό

35% η σπατάλη

20%

σε ψάρια και θαλασσινά

η σπατάλη στο κρέας

= 3,7 τρισ. μήλα

= 3 δισ. σολομοί

= 75 εκατ. αγελάδες

196 κιλά για κάθε Έλληνα
(4η χειρότερη θέση στην Ε.Ε.) έναντι

173 κιλά

ετήσιας σπατάλης τροφίμων που αντιστοιχεί

98,9 κιλά τροφικών
περισσευμάτων τον χρόνο
σπαταλά κάθε ελληνικό νοικοκυριό

σε κάθε Ευρωπαίο

20%

η σπατάλη

σε γαλακτοκομικά

Στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση

30%

286 τόνοι δημητριακών
= 763 δισ. κουτιά
ζυμαρικών πετιούνται

η σπατάλη

σε δημητριακά

μόνο στις αναπτυγμένες χώρες

1,4 εκατ. άτομα = 12,9%

5,1% της παραγωγής τροφίμων για

του πληθυσμού ήταν αντιμέτωπα
με επισιτιστική ανασφάλεια
τo 2015

ανθρώπινη κατανάλωση σπαταλάται κάθε
χρόνο, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο

8% των συνολικών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου οφείλονται
88 εκατ. τόνοι

33 εκατ.

τροφίμων σπαταλώνται
κάθε χρόνο στην Ε.Ε. με το
10% αυτής της σπατάλης να
συνδέεται με τη σήμανση
ημερομηνίας ανάλωσης

άνθρωποι βιώνουν
επισιτιστική
ανασφάλεια

143 δισ.
ευρώ το ετήσιο

κόστος σπατάλης
τροφίμων

Στo
Περιβάλλον

στη σπατάλη τροφίμων
Αν ο όγκος της σπατάλης τροφίμων έπιανε μια έκταση στη Γη, θα ήταν
η

3η πιο ρυπογόνος “χώρα” στον κόσμο, μετά από Κίνα και ΗΠΑ

Τα απόβλητα τροφίμων στη χωματερή εκλύουν μεθάνιο που είναι

25

φορές πιο ισχυρό από CO2

