
Module 4

Βασικά θέματα για

πράσινεςΜΚΟ



Τι είναι η πράσινη ΜΚΟ;

 Μη κυβερνητικού χαρακτήρα οργάνωση στον τομέα του

περιβάλλοντος.

 Παραδείγματα: CAN (Climate Action Network), The Nature

Conservancy, Friends of the Earth, and the WWF.

 Τι κοινά σημεία έχουν οι πράσινες ΜΚΟ;

 Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 Τυπική / άτυπη μορφή



 Διενέργεια εκπαίδευσης για επίγνωση σε περιβαλλοντικά θέματα

 Εύρεση πραγματικών γεγονότων και ανάλυση

 Καινοτομία και πειραματισμός σε τομείς που οι κυβερνητικοί φορείς

δυσκολεύονται να κάνουν αλλαγές

Έχουν οι ΜΚΟ ρόλο στην προστασία
περιβάλλοντος;



 Παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης και δικτύου επαγγελματιών με

εξειδίκευση

 Έργο σε συνεργασία με την κυβέρνηση για χτίσιμο δυναμικής και για

προβολή της συμμετοχής στην κοινότητα για θέματα περιβάλλοντος και

προστασίας του

 Έργο για δημιουργία ισχυρών θεμελίων σε απομακρυσμένες περιοχές με ή

χωρίς τη συμμετοχή της κυβέρνησης

Έχουν οι ΜΚΟ ρόλο στην προστασία
περιβάλλοντος;



 Ισορροπία στο οικοσύστημα

 Μόλυνση

 Υγεία

 Υπερθέρμανση πλανήτη

 Ηθική υποχρέωση

 Προστασία βιοποικιλότητας

Γιατί χρειάζεται να προστατεύουμε το
περιβάλλον;



Τι είναι το οικολογικό αποτύπωμα;

 Το οικολογικό αποτύπωμα μετράει τους φυσικούς πόρους που χρειάζονται

από τα άτομα, τον πληθυσμό ή από μία δράση όχι μόνο για κατανάλωση

αλλά και για απορρόφηση των αποβλήτων.

Source: Imprint+ Erasmus Project (https://imprintplus.org/)



Μετρήστε το οικολογικό αποτύπωμα

http://www.footprintcalculator.org/
http://www.footprintcalculator.org/


Πώς θα αμβλύνω το οικολογικό αποτύπωμα;

 Εξοικονομήστε νερό (στο ντους, στο πλύσιμο δοντιών, στο

πότισμα φυτών, κτλ.)

 Αποφύγετε το αυτοκίνητο! Χρησιμοποιήστε ποδήλατο ή τα

πόδια

 Χρησιμοποιήστε μέσα μαζικής μεταφοράς

 Επιλέξτε τοπικά και οργανικά προϊόντα

 Αποφύγετε περιττές και πλαστικές συσκευασίες

 Μην αγοράζετε κάτι νέο αν μπορείτε να επιδιορθώσετε ότι

έχετε

 Ξαναχρησιμοποιήστε τις τσάντες

 Αποφύγετε προϊόντα μίας χρήσης.



 Υποστηρίξτε τοπικές ομάδες και ΜΚΟ

 Λειτουργήστε εθελοντικά

 Αναλάβετε δράση!

Θέλετε να σβήσετε το 

αποτύπωμα?

Επισκεφτείτε το Imprint+ 

webapp και μάθετε εύκολες 

λύσεις

Πώς θα αμβλύνω το οικολογικό αποτύπωμα;

https://imprintplus.org/app/


Πράσινες ΜΚΟ σε διεθνές επίπεδο



 Βασικός στόχος: Προστασία θαλάσσιου ορίζοντα για
οργανισμούς άγριας φύσης

 Αντίκτυπος: πράσινος και κοινωνικός (προστασία φύσης, 

εκπαίδευση για το περιβάλλον, απασχολησιμότητα, ένταξη)

 Τοποθεσία: Setubal, Πορτογαλία

 Video (3,29 min)

 Video (3,00 min)

Πράσινες ΜΚΟ σε διεθνές επίπεδο

https://www.ocean-alive.org/
https://www.ocean-alive.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ve924rgih94
https://www.youtube.com/watch?v=zZ-0SHxMIt8&t=2s


 Βασικός στόχος: Αποφυγή σπατάλης φαγητού βοηθώντας
τους τοπικούς αγρότες να πουλήσουν παραγωγή που μένει
στο χωράφι

 Αντίκτυπος: πράσινος και κοινωνικός (σπατάλη φαγητού, 
εκπαίδευση για το περιβάλλον, απασχολησιμότητα)

 Τοποθεσία: Πορτογαλία

 Video (1,39 min)

Πράσινες ΜΚΟ σε διεθνές επίπεδο

https://www.youtube.com/watch?v=hzfhjXHNblM
https://frutafeia.pt/en
https://frutafeia.pt/en


 Βασικός στόχος: Μείωση μόλυνσης και προστασία του
ποταμού Han από την ανθρώπινη παρέμβαση

 Αντίκτυπος: πράσινος (προστασία φύσης, εκπαίδευση για
το περιβάλλον)

 Τοποθεσία: Κίνα

 Video (6,14 min)

Πράσινες ΜΚΟ σε διεθνές επίπεδο

https://www.youtube.com/watch?v=nbcplp_u9pU


 Βασικός στόχος: κινητοποίηση ατόμων για άσκηση πίεσης
στην επίλυση προβλημάτων τροφής, νερού και κλίματος

 Αντίκτυπος: πράσινος και κοινωνικός (εκπαίδευση για το
περιβάλλον, δέσμευση κοινωνίας)

 Τοποθεσία: Αμερική

 Video (1,09 min)

Πράσινες ΜΚΟ σε διεθνές επίπεδο

https://www.youtube.com/watch?v=rsabiHUSbgQ
https://www.foodandwaterwatch.org/
https://www.foodandwaterwatch.org/


Επισκεφτείτε το Παρατηρητήριο NGEurope

 Για περισσότερα παραδείγματα από χώρες, όπως η
Αυστρία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η
Ισπανία.

https://www.ngeurope.net/en/content/best-practices
https://www.ngeurope.net/en/content/best-practices


Περισσότερες πληροφορίες για πράσινα θέματα

https://greeen-eu.net/
https://imprintplus.org/

https://imprintplus.org/
https://imprintplus.org/
https://greeen-eu.net/
https://greeen-eu.net/




info@ngeurope.net

www.ngeurope.net


