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Η Βιομηχανία μας με μια ματιά

SUSTAINABLE FOOD CONFERENCE



24/10/2022

Να προσφέρει στους καταναλωτές προϊόντα ποιοτικά, ασφαλή, με 
καινοτόμα χαρακτηριστικά και προστιθέμενη αξία, που παράγονται με 

βιώσιμο τρόπο και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις των καταναλωτών.

Η αποστολή της Βιομηχανίας
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Ρόλος & Αποστολή του Συνδέσμου

Εκπροσωπεί την οργανωμένη Βιομηχανία
Τροφίμων & Ποτών σε εθνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο.

Εκφράζει τη σύγχρονη επιχείρηση & έχει
αποφασιστικό ρόλο & λόγο στη διαμόρφωση
ενός περιβάλλοντος φιλικού για τον Κλάδο.

Συμμετέχει ως Κοινωνικός Εταίρος και
αποτελεί τον κύριο συνομιλητή της Πολιτείας
για τα θέματα του Κλάδου.

Δραστηριοποιείται ενεργά στο ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι και στη διαμόρφωση των θέσεων
και πολιτικών της FoodDrinkEurope.

Η ανάπτυξη και διατήρηση ενός
περιβάλλοντος ευνοϊκού για τον κλάδο και
ελκυστικού για τις επενδύσεις, μέσα στο
οποίο όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και
ποτών, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους,
μπορούν να αναπτυχθούν και να
ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των
καταναλωτών και της κοινωνίας.
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Οι σύγχρονες προκλήσεις
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Οι άμεσες προκλήσεις

Κλείσιμο συνόρων -
Δυσκολίες στις χερσαίες, 
θαλάσσιες και εναέριες 

εθνικές και διεθνείς 
μεταφορές. 

Δυσκολίες στην προμήθεια  
πρώτων υλών, υλικών 

συσκευασίας & 
υγειονομικού υλικού.

Δυσκολίες στις εξαγωγές, 
καθυστερήσεις στον 
εκτελωνισμό και την 

εκτέλεση παραγγελιών.

Καθυστερήσεις και 
ακυρώσεις στις παραδόσεις

Διακοπή τροφοδοσίας σε 
σημαντικά κανάλια 

(HORECA - Out-of-Home)
‘Έλλειψη ρευστότητας

Επισιτιστική ασφάλεια 
Έλλειψη πρώτων υλών, 

ζωοτροφών, λιπασμάτων 

Ενεργειακή κρίση
Μεγάλη άνοδος του 
ενεργειακού κόστους

Επιβράδυνση των ευρωπαϊκών οικονομιών, της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας & μείωση της αγοραστικής δύναμης των 

καταναλωτών

Covid-19 Γεωπολιτική κρίση
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Οι προκλήσεις που δεν πρέπει να αγνοούμε

Source: EC FOOD 2030 -
Research and Innovation for Tomorrow's Nutrition and Food Systems.

• Διατροφή - βιώσιμες & υγιεινές δίαιτες αντιμετώπιση
υποσιτισμού, παχυσαρκίας & υγιής γήρανση.

• Βιώσιμα συστήματα τροφίμων - υπεύθυνη διαχείριση των 
φυσικών πόρων για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

• Κυκλική οικονομία - μηδενική σπατάλη τροφίμων,
ανακύκλωση απορριμάτων, επανασχεδιασμός συσκευασιών.

• Καινοτομία στα συστήματα τροφίμων & ενδυνάμωση των
κοινοτήτων - νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέες θέσεις
εργασίας, καινοτόμα προϊόντα.
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Οι προτεραιότητές μας
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Στρατηγική επιλογή του ΣΕΒΤ και της Βιομηχανίας 
Τροφίμων, είναι:

▪η εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών
▪η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
▪η πρόληψη της σπατάλης των τροφίμων

Στόχος
η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου
και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
του κλάδου.

Στρατηγική επιλογή του ΣΕΒΤ και της Βιομηχανίας Τροφίμων είναι:

➢ η εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών
➢ η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
➢ η πρόληψη της σπατάλης των τροφίμων &
➢ η βελτιστοποίηση των συσκευασιών, που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα

διατροφής.

Στόχος:

✓ η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου
✓ η παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων διατροφής με βελτιωμένα

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά & προστιθέμενη αξία
✓ η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, μέσα από πιο βιώσιμα

συστήματα παραγωγής.

Βιώσιμη Ανάπτυξη
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Οι Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες
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ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΕΣ,
ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΗΣ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 

ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία

25/10/2021

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
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Η  Στρατηγική από το Αγρόκτημα στο Πιάτο (F2F)

Για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό 
προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων

Βιώσιμες πρακτικές στην παραγωγή 
αγροδιατροφικών προϊόντων

Βιώσιμες Πρακτικές από τη Βιομηχανία 
Τροφίμων, το λιανεμπόριο και την  εστίαση

Βιώσιμη και υγιεινή διατροφή

Μείωση των απωλειών και 
της σπατάλης τροφίμων

SUSTAINABLE FOOD CONFERENCE
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Η απάντηση της Βιομηχανίας

για τη μείωση της σπατάλης

των τροφίμων 

SUSTAINABLE FOOD CONFERENCE 24/10/2022
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το 1/3 των τροφίμων που 
παράγονται κάθε χρόνο 
καταστρέφονται.

8-10% αύξηση των 
εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου και μείωση 
των φυσικών πόρων.

H 3η μεγαλύτερη πηγή 
των εκπομπών των  
αερίων του θερμοκηπίου.

88 εκ. τόνοι τροφίμων 
απορρίπτονται στην 
Ευρώπη.

Ο μέσος ευρωπαίος 
καταναλωτής σπαταλά 
περίπου 173 κιλά 
τροφίμων ετησίως.

~ 50% της παγκόσμιας 
σπατάλης τροφίμων (λαχανικά 
και δημητριακά).

Η Σπατάλη τροφίμων σε αριθμούς

SUSTAINABLE FOOD CONFERENCE

Πηγή:
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ESG & Μείωση σπατάλης τροφίμων

Η καταπολέμησή της απασχολεί ευρέως:

✓τον ΟΗΕ - περιλαμβάνεται στον στόχο 12.3 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

✓την ΕΕ - αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα
στο πιάτο» & 2ο στόχο του Κώδικα Δεοντολογίας, που είναι το πρώτο
παραδοτέο της Στρατηγικής.

✓όλα τα κράτη και τους πολίτες τους.

✓Νόμος 4819/2021 για τα απόβλητα.

FOOD WASTE CONFERENCESUSTAINABLE FOOD CONFERENCE
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Μείωση σπατάλης τροφίμων - H απάντηση της ΒΤ

Η Βιομηχανία Τροφίμων, για να βοηθήσει τους καταναλωτές να

μειώσουν τη σπατάλη των τροφίμων:

➢ παρέχει μια πληθώρα μεγεθών μερίδας, που τους βοηθούν να
προετοιμάσουν τη σωστή ποσότητα για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

➢ παρέχει ενδείξεις στην συσκευασία για να υπολογίσουν την ποσότητα
που θέλουν, καθώς και οδηγίες που τους βοηθούν να βελτιστοποιούν
την αποθήκευση και τη διαχείριση των προϊόντων που αγοράζουν.

➢ συμμετέχει ή οργανώνει εκστρατείες επικοινωνίας για την
ευαισθητοποίηση τους γύρω από την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων.

FOOD WASTE CONFERENCESUSTAINABLE FOOD CONFERENCE
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Μείωση σπατάλης τροφίμων - Στρατηγικές συνεργασίες

Ο ΣΕΒΤ:

➢Στηρίζει τη λειτουργία και το έργο της Ελληνικής Τράπεζας Τροφίμων.

✓ Οι Τράπεζες Τροφίμων είναι ο κύριος φορέας που εγγυάται την απαραίτητη
αξιοπιστία και έχει αποκτήσει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων, σε όλη την
Ευρώπη.

✓ Από την αρχή της δράσης της στην Ελλάδα, περισσότερες από 550 επιχειρήσεις του
κλάδου μας έχουν διαθέσει τα προϊόντα τους, για να συνδράμουν στο έργο της.

✓ Έχει παραρτήματα σε 6 πόλεις (Αθήνα, Γιάννενα, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη,
Λάρισα, Δράμα).
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Μείωση σπατάλης τροφίμων - Στρατηγικές συνεργασίες

Ο ΣΕΒΤ:

➢Συνεργάζεται με την οργάνωση «Μπορούμε» και συμμετέχει στη Συμμαχία για τη
Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων.

✓ Η «Συμμαχία» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με κύριο στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την έκταση
και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων, μέσα από την ανάπτυξη συνεργειών
και την ανάληψη σχετικών δράσεων.
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Μείωση σπατάλης τροφίμων - Δράσεις

Ο ΣΕΒΤ:

➢Υποστηρίζει την ανάγκη εκπαίδευσης, υπεύθυνης ενημέρωσης/
ευαισθητοποίησης των πολιτών/καταναλωτών γύρω από τις σύγχρονες
προκλήσεις, ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν στη μείωση της σπατάλης των
τροφίμων.

➢Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά & εθνικά έργα μέσα από τα οποία λαμβάνει χρήσιμη και
επίκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα και
αναπτύσσει δράσεις, που βοηθούν τις επιχειρήσεις - Μέλη του να βελτιώσουν τις
περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.
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Έρευνα για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της ΒΤ

➢Οι επιχειρήσεις έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη περιορισμού της σπατάλης
τροφίμων και ήδη υλοποιούν δράσεις για την επίτευξή της.

➢Οι περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν στρατηγική για τη μείωση της
σπατάλης των τροφίμων και την εφαρμόζουν σε όλα τα στάδια της
παραγωγής.

➢Πιο δημοφιλής δράση είναι η συνεργασία με ιδρύματα αναδιανομής.
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Πρωτογενής παραγωγή

Βιομηχανία Τροφίμων, 
Λιανεμπόριο & Εστίαση

Έρευνα & Καινοτομία

Κοινωνία των πολιτών, 
κυβερνήσεις, 

επιχειρήσεις, κοινωνικοί 
εταίροι, ΜΚΟ, κλπ

Η μετάβαση απαιτεί ολιστική προσέγγιση

SUSTAINABLE FOOD CONFERENCE
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Ολοκληρώνοντας, επισημαίνουμε για μία 

ακόμη φορά ότι αναγνωρίζουμε και 

στηρίζουμε έμπρακτα και καθημερινά τους 

στόχους μας:

• Υγιεινή Διατροφή

• Διατροφική Επάρκεια

• Σεβασμό στο περιβάλλον

• Προσφορά ποιοτικών προϊόντων σε 

προσιτή τιμή για τον καταναλωτή.
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Σας ευχαριστώ
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