


• Σε κάθε Ευρωπαίο αντιστοιχούν 173 κιλά 

τροφίμων στα σκουπίδια (88 εκατ. τόνοι) 

• Οικονομία: κόστος 143 δισ. ευρώ (Ε.Ε.) 

• Κοινωνία: 1/3 του πληθυσμού στην Ελλάδα ζει σε 

συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 

• Περιβάλλον: 10% των παγκόσμιων εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου ετησίως 

 

Γιατί; 



• Μη κερδοσκοπική οργάνωση αφοσιωμένη 

στη μείωση της σπατάλης τροφίμων & 

στην καταπολέμηση του υποσιτισμού 

• Ομάδα food saving warriors 

• Ολιστική προσέγγιση βάσει αντίστροφης 

πυραμίδας διαχείρισης τροφίμων & 

αποβλήτων τροφίμων 

• >30.000 μερίδες φαγητού / μέρα 

• Πανελλαδικό δίκτυο συνεργασιών 

Τι είναι το Μπορούμε; 



Προγράμματα 

• Διάσωση & προσφορά τροφίμων 

• Μπορούμε στη Λαϊκή 

• Μπορούμε στο Χωράφι 

• Ενημερωτικό πρόγραμμα 

• Μπορούμε στο Σχολείο 

• Συμμαχία για Μείωση Σπατάλης 

• Σήμα Πιστοποίησης “No Food Waste” 

• Πρεσβευτής Μπορούμε 

• Είμαστε Οικογένεια 

 



 

 

Δωρητές τροφίμων 

• Εταιρείες εστίασης 

• Εταιρείες τροφίμων 

• Άλλες εταιρείες 

• Εκπαιδευτικά ιδρύματα 

• Ιδιώτες 

• Αγρότες 

 

• Άμεση δικτύωση κάθε είδους δωρεάς τροφίμων 

• Κριτήρια: πραγματική ανάγκη + γεωγραφική εγγύτητα 

• Παραλαβή απευθείας από τοπικό κοινωφελή φορέα 

• Επικοινωνιακός κόμβος 

 

Μπορούμε 
Δημιουργία 
γεφυρών 

Διάσωση & προσφορά 
τροφίμων 

Αποδέκτες 

• Κοινωφελείς φορείς 

• Κοινωνικές δομές 
δήμων 

• Συσσίτια 



Ο δωρητής          

ενημερώνει 
το Μπορούμε μέσω  

τηλεφώνου ή email για: 
 

- ώρα παραλαβής 
- ποσότητα & είδος προσφοράς  

- τοποθεσία παραλαβής 

Μπορούμε μόνο με 3 βήματα!  

 

Ο κοινωφελής φορέας – 
αποδέκτης 

παραλαμβάνει              
τη δωρεά τροφίμων /            

φαγητού απευθείας από το    
δωρητή και την προσφέρει  
στους ωφελούμενούς του 

 

Το Μπορούμε 

αναζητεί 
άμεσα τον πιο κατάλληλο   

κοντινό κοινωφελή φορέα &  
τον ενημερώνει για την 

προσφορά 

1 

2 

3 



Τα οφέλη για μια εταιρεία / δωρητή τροφίμων 

Οι υπάλληλοι 
νιώθουν όμορφα  

που εργάζονται σε μια  
εταιρεία με κοινωνική και 

περιβαλλοντική ευαισθησία 

Μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων, η εταιρεία  
συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό  

ενός πολύ σημαντικού σύγχρονου  
περιβαλλοντικού προβλήματος 

Η εταιρεία   
απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ                 
όταν δωρίζει τρόφιμα για κοινωφελή σκοπό 

 

Η εταιρεία έχει τη 

 δυνατότητα προβολής 
δράσεων εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης                      
της στην ιστοσελίδα του 

Μπορούμε & στα κοινωνικά δίκτυα 
της οργάνωσης 

Αποτελεί  
καλό παράδειγμα 

προσφοράς  
στον κλάδο της και κίνητρο 

για μίμηση και από  
άλλες εταιρείες 

Οι κοινωνικά ευσυνείδητοι       
πελάτες και 
συνεργάτες 

επιβραβεύουν  
επιχειρήσεις που έχουν θετικό 

αντίκτυπο στην κοινωνία 

Στηρίζει ουσιαστικά 
συνανθρώπους μας με 
επισιτιστική ανασφάλεια 



 

 

• 20 μερίδες φαγητού από παιδικό πάρτι σε στέγη ανηλίκων 

• 30 μερίδες από γάμο στη Σίφνο σε άπορες οικογένειες του νησιού 

• Εκατοντάδες μερίδες καθημερινά από ζαχαροπλαστεία / φούρνους 

• 1.500 μερίδες τροφίμων από δωρητές που ενημέρωσαν μαθητές 

Γυμνασίου μέσω «Μπορούμε στη Γειτονιά» 

• 1.200 γιαούρτια από τηλεοπτικό γύρισμα 

• 35.000 μπιφτέκια σε 25 φορείς στη Θεσσαλονίκη 

• 2t μελιτζάνες στις Φέρρες στην ΚΥ Αλεξανδρούπολης 

• 20t μπανάνες από λιμάνι Αιγίου σε 15 τοπικούς φορείς 

• 281 καταστήματα αλυσίδας σούπερ μάρκετ μόνιμα δικτυωμένα 

• 60t πατάτες από Αριδαία σε 12 φορείς Β. Ελλάδας 
 

Ενδεικτικές «γέφυρες» 



 

 

• Διάσωση περισσευούμενων τροφίμων 

λαϊκής αγοράς & άμεση προσφορά σε 

τοπικό κοινωφελή φορέα 

• Οργανωμένη & συστηματική διαδικασία 

με σεβασμό προς παραγωγούς και 

διασφάλιση αξιοπρέπειας ωφελούμενων 

• Δράσεις σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη 

• Από 2015: >600t, 29 συνεργαζόμενες 

λαϊκές αγορές, >900 εθελοντές 

 

Μπορούμε στη Λαϊκή 



 

 

• 1/3 της αγροτικής παραγωγής μένει 

αδιάθετο στο χωράφι / περιβόλι 

• Διάσωση & προσφορά περισσευούμενης 

αγροτικής παραγωγής 

• Στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων με 

θρεπτικά λαχανικά & φρούτα 

• Προβολή αιτιών σπατάλης με στόχο τον 

περιορισμό της καθώς και την αλλαγή 

καταναλωτικών συνηθειών 

 

Μπορούμε στο Χωράφι 



 

 

• Τακτική προβολή ζητήματος σε ΜΜΕ, social media, 

boroume.gr + online καμπάνιες 

• Παρουσιάσεις σε ημερίδες, εκδηλώσεις 

• Ενημερωτικές εκδηλώσεις 

• Ενημερωτικά βίντεο 

• Αυτοκόλλητο & sous-plats «Μπορούμε» 

• Ενημερωτικά σεμινάρια σε εταιρείες 

• Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα ενημέρωσης και 

συνεργασίας 

Ενημερωτικό πρόγραμμα 



 

 

• Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση παιδιών για τη 

σπατάλη φαγητού & τον εθελοντισμό 

• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό & ποικίλες βιωματικές 

δραστηριότητες 

• Πρόγραμμα για μαθητές κάθε εκπαιδευτικής 

βαθμίδας με προσαρμοσμένη προσέγγιση 

• Εθελοντικές δράσεις για παιδιά γυμνασίου / 

λυκείου  

• Προσαρμογή προγράμματος σε νέα δεδομένα 

τηλεκπαίδευσης 

 

Μπορούμε στο Σχολείο 



 

 • Εθελοντική συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων 

μερών στο θέμα της σπατάλης τροφίμων 

• Στόχος: συντονισμένη κινητοποίηση, 
δημιουργία συνεργειών, αφύπνιση κοινής 

γνώμης, στήριξη εμπλεκόμενων φορέων με 

στοιχεία από καλές πρακτικές εξωτερικού  

• Εμπλεκόμενα μέρη: αρμόδιες δημόσιες αρχές, 
επιχειρήσεις τροφίμων & εστίασης, Κοινωνία 

των Πολιτών, πανεπιστήμια 

• Αιγίδα ΥΠΕΝ 

Συμμαχία κατά της 
σπατάλης τροφίμων 



 

 
• Πιστοποίηση οργανισμών της διαχειριστικής 

αλυσίδας τροφίμων για μείωση σπατάλης 

τροφίμων 

• Στόχος: να αναδειχθούν οι οργανισμοί που 

αναπτύσσουν & ακολουθούν διαρκώς 

αξιολογούμενες μεθόδους διαχείρισης τροφίμων 

με γνώμονα τη μείωση της σπατάλης αυτών  

• Σχήμα πιστοποίησης: TÜV AUSTRIA Hellas σε 

συνεργασία με Μπορούμε 

• Εκκίνηση: Νοέμβριος 2021 

 

 

Σήμα Πιστοποίησης 
“No Food Waste” 



• Διάδωσε το μήνυμα: «Καμία Μερίδα Φαγητού Χαμένη» 

• Παρότρυνε εταιρείες εστίασης για συμμετοχή 

στη «Διάσωση & Προσφορά Φαγητού» 

• Ενημέρωσε δασκάλους & γονείς για το 

«Μπορούμε στο Σχολείο» 

• Σώσε φαγητό με φίλους ή με την εταιρεία  

σου σε δράσεις του «Μπορούμε στη Λαϊκή» 

• Ενημέρωσε αγρότες για το «Μπορούμε στο Χωράφι» 

• Ενημέρωσε μας για κοινωφελείς φορείς της περιοχής σου 

Πρεσβευτής του 
Μπορούμε 



 

 

• Δημιουργία «οικογενειών» στήριξης από αυτούς 

που θέλουν να βοηθήσουν & αυτούς που έχουν 

ανάγκη στην Ελλάδα 

• Διαφανής & άμεση διαδικασία μετατροπής 

χρηματικών δωρεών σε δωροεπιταγές 

σούπερμαρκετ αποκλειστικά για αγορά τροφίμων 

• Διασφάλιση αξιοπρέπειας ωφελούμενου 

• Πόσο που έχει μετατραπεί συνολικά μέχρι σήμερα: 

1,7 εκατ. € 

Είμαστε Οικογένεια 



• >30.000 μερίδες / μέρα 

• 58.000.000 μερίδες από 2012 

• 85.260.000 κιλά CO2 λιγότερα στην ατμόσφαιρα 

• 1€ λειτουργικό κόστος = 65 γεύματα 

• > 2.500 εθελοντές  
• Εκατοντάδες ενεργές «γέφυρες» προσφοράς 

• > 3.000 δωρητές τροφίμων 

• > 650 ωφελούμενοι κοινωφελείς φορείς 

• > 25.000 παιδιά έχουν συμμετάσχει στο «Μπορούμε 
στο Σχολείο» από 2015 

• >650t τροφίμων από λαϊκές αγορές από 2015 

• Μέλος Πλατφόρμας Εμπειρογνωμόνων Ε.Ε. από 2016 

• Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2017 

Αποτελέσματα 



διεύθυνση: Δίκης 10, 157 73 Ζωγράφου 

τηλέφωνο: 210 3237805 

email: info@boroume.gr 

facebook: Boroume 

instagram: @boroume_gr 

twitter: @boroume 

youtube: Boroume 

linkedIn: Boroume 

 

Μπορείς και εσύ! 


