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ο

2 Sustainable Talks για την ςπατάλη τροφίμων
του Ελληνο-Αμερικανικοφ Εμπορικοφ Επιμελητηρίου
Η Επιτροπι Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ του Ελλθνο-Αμερικανικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου οργανϊνει ςειρά
ςυηθτιςεων με ςυγκεκριμζνθ κεματολογία, που ςτόχο ζχουν μζςω τθσ ανάπτυξθσ εποικοδομθτικϊν διαλόγων να
ενςωματϊςουν ςτθν Ελλθνικι επιχειρθματικι πραγματικότθτα τουσ Στόχουσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ των Ηνωμζνων
ο
Εκνϊν με τίτλο Sustainable Talks. Στισ 22 Νοεμβρίου πραγματοποιικθκε το 2 ςτθ ςειρά με κζμα τθ ςπατάλθ
τροφίμων (Food Waste) και με βαςικοφσ ομιλθτζσ τουσ κ.κ. Αλζξανδρο Θεοδωρίδη, Συνιδρυτι του Μποροφμε και
Δημήτρη Νζντα, Διευκυντι Λειτουργιϊν τθσ Τράπεηασ Τροφίμων και τθ ςυμμετοχι εκπρόςωπων από διάφορουσ
ου
κλάδουσ τθσ αγοράσ. Στόχοσ του 2 Sustainable Talks ήταν να παρουςιαςθεί το φαινόμενο τησ ςπατάλησ
τροφίμων ςτην Ελλάδα, ο τρόποσ λειτουργίασ των οργανϊςεων Μποροφμε και Τράπεηα Τροφίμων, κακϊσ και οι
επιμζρουσ ςτόχοι και επιτυχίεσ τουσ μζχρι ςτιγμισ. Ο ευρφτεροσ ςκοπόσ του διαλόγου ιταν να αναδείξει
κακθμερινζσ πρακτικζσ που μποροφν να υιοκετθκοφν τόςο από τουσ αρμόδιουσ φορείσ όςο και από κακζναν
ξεχωριςτά προκειμζνου να υπάρξει αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ ςπατάλθσ των τροφίμων.
Η εκδιλωςθ φιλοξενικθκε με την ευγενική χορηγία τησ Μφλοι Λοφλη ςτισ εγκαταςτάςεισ τησ εταιρείασ ςτο
Κερατςίνι. Χαιρετιςμό απθφκυνε ο Νίκοσ Λοφλησ, Πρόεδροσ τθσ Μφλοι Λοφλθ και ο Πάκησ Παπαδημητρίου,
Διευκυντισ Εταιρικισ Ποιότθτασ του Διεκνοφσ Αερολιμζνα Ακθνϊν και Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Εταιρικισ
Κοινωνικισ Ευκφνθσ του Ελλθνο-Αμερικανικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου. Τθ ςυηιτθςθ ςυντόνιςε θ Αγγελική
Παπαδοποφλου, Υπεφκυνθ Εταιρικϊν Υποκζςεων τθσ Nestlé Ελλάσ και μζλοσ τθσ Επιτροπισ Εταιρικισ Κοινωνικισ
Ευκφνθσ του Ελλθνο-Αμερικανικοφ Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου.
Η Αγγελική Παπαδοποφλου υπογράμμιςε ότι «θ ςπατάλθ τροφίμων είναι ζνα ηιτθμα που αγγίηει το ςφνολο τθσ
διατροφικισ αλυςίδασ, με επιπτϊςεισ κοινωνικζσ, οικονομικζσ και περιβαλλοντικζσ. Εξετάηοντασ όλεσ τισ πτυχζσ του
ηθτιματοσ αντιλαμβανόμαςτε ότι το πρόβλθμα είναι μεγαλφτερο από ότι φανταηόμαςτε. Ευτυχϊσ που υπάρχουν οι
οργανιςμοί που μποροφν να βοθκιςουν κακϊσ και μικρζσ ενζργειεσ που αν ενταχκοφν ςτθν κακθμερινότθτα όλων
μασ μποροφν να κάνουν τθ διαφορά. Συηθτιςεισ όπωσ θ ςθμερινι, που περιλαμβάνει εκπροςϊπουσ από όλουσ τουσ
αρμόδιουσ τομείσ, ςίγουρα ενιςχφουν το διάλογο και τισ δράςεισ προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ».
O Αλζξανδροσ Θεοδωρίδησ τόνιςε ότι «θ μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ Μποροφμε ξεκίνθςε πριν μερικά χρόνια ωσ
μια καινοτόμοσ μζκοδοσ διάςωςθσ και διάκεςθσ κάκε είδουσ φαγθτοφ ανά πάςα ςτιγμι και ςε κάκε ςθμείο τθσ
Ελλάδασ, ςυνδζοντασ ζτςι όλουσ όςουσ μποροφν να προςφζρουν φαγθτό με τουσ κοινωφελείσ φορείσ που ζχουν
ανάγκθ να λάβουν. Επιπλζον επιςιμανε ότι το επόμενο λογικό βιμα είναι θ δθμιουργία μιασ Εκνικισ Συμμαχίασ
κατά τθσ Σπατάλθσ Τροφίμων, θ οποία, ςτα πρότυπα αντίςτοιχων πρωτοβουλιϊν ευρωπαϊκϊν χωρϊν, κα φζρει
κοντά όλουσ τουσ αρμοδίουσ πάνω ςτο ηιτθμα με ςτόχο τθν ουςιαςτικι ςτροφι τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ
μασ προσ τθ μείωςθ τθσ ςπατάλθσ τροφίμων».
Ο Δημήτρησ Νζντασ διλωςε ότι «Σε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, 344 Τράπεηεσ Τροφίμων δζχονται τρόφιμα που δεν
μπορεί να απορροφιςει θ αγορά. Οι Τράπεηεσ Τροφίμων παραλαμβάνουν, αποκθκεφουν και διανζμουν προϊόντα.
Αναλαμβάνουν όλα τα πρακτικά κζματα για τθν διάςωςθ τροφίμων και τα προςφζρουν ςε ςυςςίτια και ιδρφματα
τθσ περιοχισ τουσ, με τα οποία ζχουν ςτακερζσ ςυνεργαςίεσ. Με αυτι τθν εμπειρία, βλζπουμε ότι και ςτθν Ελλάδα θ
δθμιουργία περιςςότερων Τραπεηϊν Τροφίμων ςτθν περιφζρεια κα είχε πολλαπλά οφζλθ ςτθν διαχείριςθ και
διάςωςθ περιςςότερων βρϊςιμων προϊόντων διευκολφνοντασ τισ εταιρείεσ και προςφζροντασ ςτθν κοινωνία».

HEAD OFFICE
109-111 Messoghion Ave., Politia Business Center, GR-115 26 Athens, Greece
Phone: +30 210 699 3559, Fax: +30 210 698 5686
BRANCH OFFICE
47 Vas. Irakleiou Str. GR 546-23, Thessaloniki, Greece, Phone: +30 2310 286-453, Fax: +30 2310 225 162

www.amcham.gr
Member of the US Chamber of Commerce ● Member of the European Council of American Chambers of Commerce

ου

Στο πλαίςιο του 2 Sustainable Talks, οι παρευριςκόμενοι είχαν τθν ευκαιρία να περιηγηθοφν πρώτοι ςτο πλιρωσ
ανακαινιςμζνο Μουςείο Λοφλη, καυμάηοντασ εκθζματα και ςυλλογζσ 27 αιώνων, τα οποία αποδεικνφουν τθν
βακιά παράδοςθ και ιςτορία που διακζτει θ οικογζνεια Λοφλθ ςτο χϊρο τθσ άλεςθσ. Παράλλθλα είχαν τθ
δυνατότθτα να γνωρίςουν καλφτερα όλα τα ςτάδια εξζλιξθσ τθσ παραγωγισ ψωμιοφ μζςα ςτον χρόνο, κακϊσ και τθ
ςθμαςία του άρτου ςτθν κακθμερινι ηωι των Ελλινων και ςτθν ελλθνικι παράδοςθ.
Τo Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και θ εταιρεία Μφλοι Λοφλη υποςτθρίηουν ζμπρακτα όλεσ τισ
δράςεισ που ςυμβάλουν ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ, εκπαίδευςθ και ενεργό ςυμμετοχι των πολιτϊν για τθν υιοκζτθςθ
των πρακτικϊν εκείνων που οδθγοφν ςε μια βιϊςιμθ ανάπτυξθ.

