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 Είμαστε μία μη κερδοσκοπική, ΜΚΟ, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της προώθησης της συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής 

 

 Ιδρύθηκε το 2004 ως κομμάτι της περιβαλλοντικής κληρονομιάς των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 

 

 Υλοποιεί εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, αποσκοπώντας στην 

προστασία του περιβάλλοντος, ενώ μια από τις κύριες επιδιώξεις είναι η σύνδεση του αθλητισμού με το 

περιβάλλον  

 

 Συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ηνωμένα Έθνη, Παγκόσμια Τράπεζα, 

Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή 

     

 Συνεργασίες με εθνικούς φορείς : ΣΕΓΑΣ, Coca Cola Hellas, Coca Cola 3E, Βρετανικό Συμβούλιο, 

Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, ΒΑΚΑΛΟ, Περιφέρεια Αττικής, Μουσείο Γουλανδρή   

 

Μέσα από τις πρωτοβουλίες μας, τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας προσπαθούμε να αφυπνίσουμε και 

να παροτρύνουμε άτομα και οργανώσεις να συμβάλουν στην παγκόσμια δράση για την προστασία του 

περιβάλλοντος 



 

 

 

 
Το περιβάλλον δεν το κληρονομήσαμε  

 από τους προγόνους μας ,  

το δανειστήκαμε από τους απογόνους 

μας 

  

 

 

 
 

 

 

 

    ΔΡΑΣΕ ΤΟΠΙΚΑ !!! 

ΣΚΕΨΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ! 



 

 

 

  



ΤΑ  ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 



 

 

 

  

 

  

 Τον 20ο αιώνα η μέση θερμοκρασία της γης αυξήθηκε κατά 0.4 με 0.8οC. Αυτή η αύξηση 

αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το 2100 όπου η μέση θερμοκρασία της γης αναμένεται να 

αυξηθεί κατά 1.3 με 4.0οC 

 

 Μία από τις προβλεπόμενες επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής είναι η πιθανή αύξηση 

τόσο της συχνότητας όσο και της έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως είναι 

οι θύελλες, οι πλημμύρες και οι ξηρασίες 

 

 Ακραία καιρικά φαινόμενα συνέβαιναν πάντα. Όμως η συχνότητα με την οποία 

παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια, η ένταση τους είναι κάτι καινούριο 

 

 Ενδείξεις κλιματικής αλλαγής: λιώσιμο πάγων, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, 

ανεπάρκεια πόσιμου νερού, εμφάνιση ασθενειών που μέχρι σήμερα έχουν εξαφανιστεί, 

απώλεια ειδών χλωρίδας και πανίδας 

 

 Η Έκθεση Stern συμπέρανε ότι πρέπει να επενδύεται το ένα τοις εκατό του ετήσιου 

παγκόσμιου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) προκειμένου να αποφευχθούν οι 

χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αν δε γίνει αυτό, το παγκόσμιο ΑΕΠ θα 

είναι είκοσι τοις εκατό χαμηλότερο από ότι θα ήταν  



 

 

 

  

Άμεσα στοιχεία για την κλιματική μεταβολή προκύπτουν από την καταγραφή της 

θερμοκρασίας με την πάροδο του χρόνου 

1886-1890 2003-2007 



 

 

 

  

 

 

   

 

 

 Επιδίωξη των μελών της Ε.Ε. για μια οικονομία με περιορισμένες εκπομπές άνθρακα 

 Θέτοντας στόχους μέχρι το 2050 

 

Έως το 2020 τα κράτη μέλη θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 20% (έτος αναφοράς το 1990) 

 

 Επιπλέον οι αναπτυγμένες χώρες δεσμεύονται για μείωση έως 30% 

 Έως το 2050 οι  ηγέτες της Ευρώπης θέτουν ως στόχο μείωση 80%-95% ανάλογα με το επίπεδο 

ανάπτυξης της χώρας 

 

 



  

 Από το 1870 έως το 2004 η άνοδος της στάθμης της 

θάλασσας μετρήθηκε κατά 195  χιλιοστά 

http://www.globalwarmingart.com/images/2/2c/Global_Sea_Level_Rise_Risks.png


Είναι εύκολο για τις κυβερνήσεις να τυπώσουν χαρτονομίσματα 

 

Δεν μπορούμε να τυπώσουμε όμως τα φύλλα των δένδρων…  



 

 

 

  

 Από το 2009 αποτελεί το πρώτο Ελληνικό μέλος του Διεθνούς Δικτύου Κλιματικής 

Ουδετερότητας του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP CLIMATE 

NEUTRAL NETWORK)  



 

 

 

  

Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση για: 

 Πράσινο τουρισμό 

 Κλιματική αλλαγή 

Εκπαίδευση 

Ανταρκτική 2041 

 

Εργαλεία: 

Ενεργειακό Σημειωματάριο 

Υπολογιστής εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

 

  



Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή 

σε σύμπραξη με την 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 



 

 

 

 

 Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να υπολογίσουν το κόστος 

της αντιστάθμισης των εκπομπών που προέρχονται από τις 

πτήσεις τους και να τις αντισταθμίσουν 

 

 Υποστήριξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

πρακτικών αποφυγής χρήσης ορυκτών καυσίμων και 

συμβατικών μεθόδων παραγωγής ενέργειας 

 

 

Για τα οκτώ χρόνια εφαρμογής του προγράμματος: 

 

 Περισσότεροι από 46.300 δρομείς και οι συνοδοί τους 

ενημερώθηκαν για την πρωτοβουλία 

 3.364 συμμετέχοντες αντιστάθμισαν τις εκπομπές που 

προκλήθηκαν από τις πτήσεις τους. Συνεπώς, 2.100 τόνοι 

διοξειδίου του άνθρακα αντισταθμίστηκαν συνολικά 

 Τα τρία τελευταία έτη το 90% των δρομέων που συμμετείχαν 

στο πρόγραμμα αντιστάθμισης, προήλθε από την Ευρώπη 

 

Από το 2008 το πρόγραμμα αντιστάθμισης επεκτάθηκε και 

στους Έλληνες συμμετέχοντες. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της 

δημιουργίας της ιστοσελίδας : 

 www.athensclassicmarathon-green.gr 

 

 

http://www.athensclassicmarathon-green.gr/
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 Καμπάνια στα πλαίσια της παγκόσμιας μέρας περιβάλλοντος  5 Ιουνίου 

 

Ακολουθεί την κεντρική ιδέα του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών  για το έτος 2013 που έχει τίτλο «THINK.EAT.SAVE» 

 

 Ευαισθητοποίηση κοινού , επαγγελματιών εστίασης, επιχειρήσεων, γονέων, μαθητών  

 

 Δημιουργία έκδοσης για την ανάγκη υιοθέτησης ποιοτικών και υγιεινών διατροφικών 

συνηθειών, την επιλογή τροφίμων φιλικών προς το περιβάλλον αλλά και την ανάγκη 

ανάπτυξης καταναλωτικών πρακτικών που σέβονται τόσο το περιβάλλον όσο και την  

τσέπη μας ! 

 

Στην εκστρατεία συμμετέχουν  εταιρίες εμπλεκόμενες με τον τομέα της εστίασης,  

αλλά και σεφ -πρεσβευτές της διάδοσης της ιδέας. 

 

 

  

http://www.unep.org/wed


 

 

 

  

 Aφορμή στο να εντείνουμε όλοι τις προσπάθειές μας έτσι ώστε να γίνουν βήματα προς την αειφορία 

 H πρώτη συγκεντρωτική προσπάθεια για την τέλεση μιας εβδομάδας για την προστασία του κλίματος 

 Aνάπτυξη ιδεών-δράσεων, γνωστοποίηση στο κοινό, προσέλκυση υποστηρικτών  

 Επικοινωνία αποτελεσμάτων δράσεων, βράβευση δράσεων 

 Καθιέρωση ετήσιου  θεσμού 

 

 ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: 

    Ενώσεις ή ομάδες οι οποίες έχουν ένα κοινό σκοπό ή μια κοινή επιδίωξη.  

    ΜΚΟ, σωματεία, εταιρείες, φορείς ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου,  

    φορείς εκπαιδευτικού χαρακτήρα, μέσα ενημέρωσης, εθελοντές κ.α. 

 

Συμμετοχικότητα –Εθελοντισμός –Δράση  

 

 

 

 
περισσότερη δράση στο:  teamfortheworld.blogspot.com  
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The Vancouver Experience 

 

Carbon Management Plan 

Four Part Strategy 

 
Direct 

(VANOC) 
118,000 tonnes 

Indirect 
Travel to 
Games 
Region 
150,000 
tonnes 

TOTAL 

268,000 tonnes 

2010 Carbon Footprint 2009 Estimate 

Athletes 

31 

 

1. Know 

 Publicly track & report, 7 years 

2. Reduce 

 Minimum 15% reduction 

3. Offset 

 Carbon reduction projects 

      BC clean technologies 

 Support transition to low carbon 

economy 

4. Engage  

 Involve 2010 Partners & 

Participants 



London 2012 

Sustainability 

Report 

 Low Carbon Games 

 Sustainable 

sourcing 

 Inclusive Games 

 Taking sustainability 

into new areas 



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η προσωπική μας συμβολή στην αντιμετώπιση της  

κλιματικής αλλαγής και της οικονομικής κρίσης 



Ντυθείτε επαρκώς, αντί να θερμαίνετε 
περισσότερο το σπίτι σας  

Μειώστε το θερμοστάτη σε 

χαμηλότερες 

θερμοκρασίες  

Τραβήξτε τις 

κουρτίνες και 

αφήστε τον ήλιο να 

μπει στους 

εσωτερικούς 

χώρους 

ζεσταίνοντάς τους  

Μονώστε τις οπές στο κάτω 

μέρος από τις πόρτες και τα 

παράθυρα 

Χρησιμοποιήστε 

το φυσικό φως 

όπου είναι 

δυνατό 

Χρησιμοποιείστε ενεργειακά 

αποδοτικούς λαμπτήρες  



Μην ανοιγοκλείνετε 

την πόρτα για να 

ελέγξετε το φαγητό  

Περιμένετε μέχρι το 

γεύμα σας να κρυώσει 

προτού το τοποθετήσετε 

στο ψυγείο 

Μην κρατάτε την 

πόρτα του ψυγείου 

ανοιχτή 

Τοποθετήστε το 

καπάκι στα 

μαγειρικά σας σκεύη 

Απενεργοποιήστε τις 

εστίες λίγο πριν το 

τέλος του 

μαγειρέματος 



Χρησιμοποιήστε το 

πλυντήριο μόνο όταν 

είναι πλήρως γεμάτο  
Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 

εξοικονόμησης ενέργειας 

Ζεστάνετε όσο νερό 

χρειάζεστε πραγματικά 

για τις ανάγκες σας 

Επιλέξτε την τοποθέτηση 

ηλιακού θερμοσίφωνα  

Μην αφήνετε τις βρύσες 

ανοιχτές για αρκετή ώρα όταν 

χρησιμοποιείτε ζεστό νερό 

Επιλέξτε να απολαύσετε ένα 

5λεπτο ντους αντί να γεμίσετε 

όλη τη μπανιέρα  



 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 
info@teamfortheworld.org 

 

www.clima-net.org 

 

www.teamfortheworld.blogspot.com 

 

 …κι αν νομίζετε ότι ο αυτά δεν μπορούν να κάνουν τη διαφορά 

 ένα κινέζικο απόφθεγμα τα λέει όλα : 

  

«το δικό μου ΛΙΓΟ, είναι ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  

                                             από το ΚΑΘΟΛΟΥ κάποιου άλλου» 

mailto:info@teamfortheworld.org
http://www.clima-net.org/
http://www.clima-net.org/
http://www.clima-net.org/
http://www.teamfortheworld.blogspot.com/

