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Αλήθειες…

• Η κλιματική αλλαγή συντελείται ήδη: οι 
θερμοκρασίες αυξάνονται, τα 
χαρακτηριστικά των βροχοπτώσεων και 
των πυρκαγιών αλλάζουν, οι παγετώνες 
και το χιόνι λιώνουν και η παγκόσμια μέση 
στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Η 
αύξηση της θερμοκρασίας οφείλεται 
πιθανότατα κατά κύριο λόγο στην 
παρατηρούμενη αύξηση των 
ατμοσφαιρικών συγκεντρώσεων αερίων 
θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των 
εκπομπών που προέρχονται από 
ανθρώπινες δραστηριότητες. 

• Για να μετριάσουμε τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής, πρέπει να μειώσουμε 
αυτές τις εκπομπές ή να διασφαλίσουμε 
την πρόληψη της παραγωγής τους



Παρόν…
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•Κοινό καλό

•Ηθική





Global Greens Congress, Canberra, Australia 2001

• Οικολογική Σοφία
• Κοινωνική Δικαιοσύνη
• Συμμετοχική Δημοκρατία
• Μη Βία
• Αειφορία-Βιωσιμότητα
• Σεβασμός στη Διαφορετικότητα





Adam Long 
(Conscious Step): 

«Η κοινωνική 
επιχειρηματικότητα 
θα αλλάξει τον 
κόσμο»

• Μια νέα γενιά επιχειρηματιών έχει καταλάβει 
ότι δεν χρειάζεται να συσσωρεύσει κανείς 
πλούτο για να αλλάξει τον κόσμο. Μπορεί να 
προωθήσει και να στηρίξει το κοινωνικό καλό
μέσα από τον ίδιο τον ιστό των επιχειρήσεων.

• Η εταιρεία θεωρώντας ότι ο καθένας από εμάς 
ξεχωριστά μπορεί να φέρει την αλλαγή στην 
κοινωνία δημιουργεί μοναδικά σχέδια σε 
κάλτσες, τα οποία έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Η 
κλιματική αλλαγή, η προστασία των ωκεανών 
και των ελεφάντων, η βία κατά των γυναικών ή η 
πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού είναι 
μερικά από τα θέματα που έχουν γίνει πηγή 
έμπνευσης για συγκεκριμένα σχέδια στις 
κάλτσες. Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις 
πηγαίνουν σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς 
με αντίστοιχο προσανατολισμό.



 η μέση θερμοκρασία στη χώρα μας θα αυξηθεί, 
 η μέση βροχόπτωση θα μειωθεί, 
 η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει



Θα επηρεαστούν:

Γεωργία
Τουρισμός (θερινός-χειμερινός)

Κατανάλωση ενέργειας
Οικονομική Δραστηριότητα

Λειψυδρία
Υγεία (σωματική-ψυχική)

Κάθε τομέας ανθρώπινης δραστηριότητας



Κλιματική αλλαγή-κλιματικοί πρόσφυγες

Επίτευξη μείωσης κατά 0,5 βαθμούς της 
αύξησης της θερμοκρασίας θα περιορίσει κατά 
10.000.000 τους κλιματικούς πρόσφυγες.



Ανάγκη για επαναπροσδιορισμό της σχέσης μας 
με την κατανάλωση ενέργειας – φυσικών πόρων





Τι πήγε στραβά;   

Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος.

Τι κάναμε λάθος;



Αναπτυξιακό μοντέλο Υπερκατανάλωσης

Ελευθερία - Σκλαβιά



Δίνει λύσεις…



• Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υψηλού επιπέδου

• Brain Remain - Regain

• Δικτύωση

• Πόροι από προγράμματα

• Μόχλευση κεφαλαίων ιδιωτικής αγοράς

• Green Bonds, Green Funds, ESG, 



Πανάκεια - Παγίδα

Εφησυχασμός…

Ανάγκη ορισμού αρχών νέου αναπτυξιακού μοντέλου Αειφόρου  
Ανάπτυξης με σεβασμό ακόμη και σε όσους-ότι δεν μπορούν να 
υπερασπιστούν την ύπαρξή τους

Πράσινη ενέργεια, Αφαλάτωση, Διαχείριση απορrιμμάτων, iot, …

Εξαιρετικές λύσεις!



Δίκαιη Μετάβαση

Κοινωνική Δικαιοσύνη; 

Υποχρέωση προσαρμογής ασθενέστερων στις συνθήκες που οι ισχυροί δημιούργησαν;

Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο

Ακρίβεια κόστους πρώτων υλών, μεταφορών, δικαιωμάτων ρύπων, …





Παραγωγή Ενέργειας- Α.Π.Ε.

Κατανάλωση Ενέργειας-
Εξοικονόμηση



Αν επιτυγχάναμε εξοικονόμηση 10% ετησίως 
στην Ελλάδα αυτό θα σήμαινε:

• Περιορισμό της χρήσης των θερμικών πηγών ενέργειας κατά 600Mw εγκατεστημένης 
ισχύος.*

• Περιορισμό των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

• Επίτευξη εθνικού στόχου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού στόχου 2030 για το περιβάλλον και 
τον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος.

• Εξοικονόμηση πόρων : στον Δημόσιο  τομέα για κοινωνική πολιτική κ.α.

στον Ιδιωτικό τομέα για ανάπτυξη.

• Προστασία υγείας κατοίκων επιβαρυμένων περιοχών.

• Προώθηση ποιότητας ζωής.

• Ανάδειξη ρόλου ενεργού πολίτη.

*Θα ήταν σαν να είχαμε κατασκευάσει μια μονάδα ΑΠΕ 600Μw, κόστους 500 ε. ευρώ, που θα 
κάλυπτε όλη την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα (Κοινωνικά τιμολόγια που πληρώνουν στον 
λογαριασμό τους όλοι οι καταναλωτές).





ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ



MONITORING & MANAGEMENT



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  =
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εταιρεία 
των ομίλων

Εξοικονόμηση Ενέργειας: 

Το μεγαλύτερο κοίτασμα ενέργειας, στα χέρια μας, 
προσωπική και εταιρική ευθύνη



Εταιρεία 
των ομίλων



•Εξοικονόμηση Ενέργειας και Πόρων

•Ορθολογική Χρήση Πόρων

•Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών

•Καινοτομία

•Επιχειρηματικότητα, Νέες θέσεις εργασίας

•Αειφόρο Ανάπτυξη

•Σεβασμό σε πολίτες, κατοίκους, επισκέπτες

•Περιβαλλοντική εκπαίδευση

•Ενεργή Προστασία του Περιβάλλοντος

•Καλό Παράδειγμα







Το κλίμα αλλάζει…

Ευτυχώς…

Ας γίνουμε η πρώτη γενιά που δεν θα επιβαρύνει την επόμενη



Dimitris Kollias,  
GREENESCO S.A.  
Development Manager

Εταιρεία 
των ομίλων


