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Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2017 

 
∆ελτίο Τύπου  

 
Η Mondelez συµβάλει έµπρακτα  

στην προστασία των δασών στη Γκάνα  

 

• Προσφέρει 5 εκατοµµύρια δολάρια για τη µείωση των εκποµπών από την 

παραγωγή κακάο στην Γκάνα  

• Η Γκάνα προµηθεύει περίπου το 20% του κακάο παγκοσµίως 

 

Η Mondelez International ανακοινώνει την υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µε την 

Επιτροπή ∆ασών της Γκάνα, το Συµβούλιο Κακάο της Γκάνα και το Πρόγραµµα των Ηνωµένων 

Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), αναφορικά µε τη δέσµευσής της για τη µείωση των 

εκποµπών στην αλυσίδα εφοδιασµού του κακάο στην Γκάνα. Μέσω του προγράµµατος 

βιώσιµης ανάπτυξης Cocoa Life, η Mondelez θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση του 

Προγράµµατος REDD+ της Γκάνα για το Κακάο (GCFRP) το οποίο αποσκοπεί στην 

αντιµετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθµισης των δασών.  

«Η αποψίλωση των δασών αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος του αποτυπώµατος µας σε 

άνθρακα, γι 'αυτό και είναι σηµαντικό για εµάς να αντιµετωπίσουµε αυτό το ζήτηµα. Μέσω αυτής 

της συνεργασίας, µπορούµε να είµαστε ακόµα περισσότερο αποτελεσµατικοί στην προστασία 

του περιβάλλοντος βοηθώντας τους καλλιεργητές κακάο να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία τις 

συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής», δήλωσε ο Hubert Weber, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και 

Πρόεδρος Mondelez International στην Ευρώπη. «Η συνεργασία αυτή βασίζεται στις συνεχείς 

προσπάθειες του προγράµµατος Cocoa Life για την προστασία των δασών. Είναι ένα 

συναρπαστικό νέο κεφάλαιο στο έργο µας στην Γκάνα και ταιριάζει µε τη δέσµευση που κάναµε 

υπογράφοντας το Πλαίσιο ∆ράσης για την Πρωτοβουλία για το Κακάο και τα ∆άση στην 

COP23.» 

Ως µία από τις µεγαλύτερες χώρες παραγωγής κακάο, η Γκάνα προµηθεύει περίπου 

το 20% του κακάο παγκοσµίως. Σύµφωνα µε το GCFRP, η Γκάνα έχει επίσης ένα από τα 
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υψηλότερα ποσοστά αποψίλωσης δασών στην Αφρική µε 3,2% ετησίως. Αυτό οφείλεται κυρίως 

στη µη βιώσιµη επέκταση του κακάο και άλλων γεωργικών καλλιεργειών.  

Η Mondelez International συµβάλει στο GCFRP µε 5 εκατοµµύρια δολάρια για πέντε 

χρόνια, το οποίο έχει ως στόχο τη σηµαντική µείωση του υψηλού ποσοστού αποψίλωσης και 

υποβάθµισης των δασών, καθώς και των εκποµπών άνθρακα που συνδέονται µε το φαινόµενο 

του θερµοκηπίου, ως συνέπεια της καλλιέργειας κακάο στις δασικές εκτάσεις της Γκάνα.  

 

Μαζί µε τους εταίρους της, η Mondelez International θα εφαρµόσει ένα σχέδιο δράσης σε 

βασικές περιοχές που απαιτούν παρέµβαση, µε έµφαση στα εξής:  

• Χαρτογράφηση όλων των χρήσεων γης, συµπεριλαµβανοµένων των 

εκµεταλλεύσεων κακάο  

• Εφαρµογή πρακτικών κακάο φιλικών στο κλίµα για την αύξηση των αποδόσεων 

και της βιωσιµότητας  

• Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση για την προώθηση ορθών 

πρακτικών από τους αγρότες και τις κοινότητες  

• Νοµοθετική και πολιτική µεταρρύθµιση για την υποστήριξη της εκτέλεσης του 

προγράµµατος  

• Συντονισµός και µέτρηση, αναφορά και επαλήθευση  

 

Από το 2013, το πρόγραµµα Cocoa Life συνεργάζεται µε το Συµβούλιο Κακάο της 

Γκάνα και το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για την Ανάπτυξη για να προωθήσει 

περιβαλλοντικά βιώσιµες πρακτικές παραγωγής, προστατεύοντας παράλληλα τα 

οικοσυστήµατα και τους φυσικούς πόρους σε περιοχές δασών κακαόδεντρων σε όλη την Γκάνα. 

Η Mondelez International είναι επίσης ιδρυτικό µέλος της Πρωτοβουλίας για το Κακάο και τα 

∆άση, στην οποία 12 κορυφαίες εταιρείες κακάο και σοκολάτας συνεργάζονται για τη µείωση 

της δασικής αποψίλωσης στην αλυσίδα εφοδιασµού του κακάο.  

 

Σχετικά µε το Cocoa Life  

Το πρόγραµµα Cocoa Life στοχεύει στην ενδυνάµωση και  ενίσχυση των αγροτικών 

κοινοτήτων καλλιέργειας κακάο, φτάνοντας σε περισσότερους από 200.000 αγρότες σε έξι 

χώρες µε στόχο την παροχή ωφέλειας σε περισσότερα από ένα εκατοµµύριο άτοµα έως το 

2022. Ο απώτερος στόχος της Mondelez International είναι να προµηθεύεται µε βιώσιµο τρόπο 

όλο το κακάο της εταιρείας, κυρίως µέσω του Cocoa Life. Σε συνεργασία µε αγρότες, ΜΚΟ, 

προµηθευτές και κρατικούς θεσµούς, το Cocoa Life αποτελεί µέρος του προγράµµατος 

βιώσιµης ανάπτυξης της Mondelēz International Impact for Growth που αποτελεί δέσµευση για 

την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας επιφέροντας θετική αλλαγή στον κόσµο. 

Παρακολουθήστε την πρόοδό µας στο cocoalife.org/progress.  
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Σχετικά µε τη Mondelēz International 

Η Mondelēz International οικοδοµεί την καλύτερη επιχείρηση σνακ στον κόσµο, µε 

καθαρά έσοδα περίπου 26 δισ. δολάρια το 2016. ∆ηµιουργώντας περισσότερες στιγµές χαράς 

σε περίπου 165 χώρες, η Mondelēz International είναι παγκόσµιος ηγέτης στα µπισκότα, τη 

σοκολάτα, τη τσίχλα, την καραµέλα και τα ροφήµατα, µε παγκόσµια Power Brands. Η Mondelēz 

International είναι µέλος των δεικτών Standard and Poor's 500, NASDAQ 100 και Dow Jones 

Sustainability Index. 

 

Σχετικά µε τη Mondelēz στην Ελλάδα 

Η Mondelēz International έχει παρουσία αρκετές δεκαετίες στην Ελλάδα και brands µε 

ιστορία άνω των 100 χρόνων, ενώ προωθεί µε ευθύνη αγαπηµένα προϊόντα όπως σοκολάτες 

Lacta, Υγείας Παυλίδη, Παυλίδη Γεµιστές, κουβερτούρα Παυλίδη, Kiss, γκοφρέτα 3BIT, 

Merenda, τυρί κρέµα Philadelphia, µπισκότα OREO και Εργαστήρι Παυλίδη, ροφήµατα 

σοκολάτας Lacta και Cadbury, τσίκλες Trident, Dentyne, καραµέλες Halls.   

 

Στοιχεία επικοινωνίας: ∆ηµήτρης Αγραφιώτης, Corporate & Government Affairs Manager, τηλ.: 

2102889041, κιν.: 6944800078, email: dimitrios.agrafiotis@mdlz.com  

 

 


