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Αρχή της οικολογίας ως σκέψη 

• Πρώτος οικολόγος Αριστοτέλης 
• 18ος-19ος αιώνας  
• Επέκταση της οικολογικής ιδέας 
• Unesco 



Η σημασία του κλίματος 

Κλιματική αλλαγή 
  

η μεγαλύτερη οικονομική, οικολογική & κοινωνική κρίση 

έχει προκληθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες  

το κλίμα διαμορφώνει την ιστορία 

επηρεάζει τις δραστηριότητες του ανθρώπου  

εύρεση στέγης και τροφής  

κανόνες ανάπτυξης  πολιτισμού 



Το κλίμα του πλανήτη 
  

αλλάζει διαρκώς 

το διεθνές κλίμα καθορίζεται από τον ήλιο  

ενώ το τοπικό από παραμέτρους όπως η θάλασσα και το υψόμετρο 

είναι αποτέλεσμα  αλληλεπίδρασης δεκάδων μεταβλητών  

χαρακτηρίζουν την ηλιακή ακτινοβολία και τα γήινα φαινόμενα 
 

άνοδος στη μέση στάθμη των θαλασσών  
 

περίοδος αστάθειας 
 

οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 



Αίτια κλιματικής αλλαγής 

• όξινη βροχή  

• τρύπα του Όζοντος  

• φαινόμενο του Θερμοκηπίου  

• ραδιενεργός μόλυνση  

• ανθρώπινη απειλή 



Όξινη βροχή 

αέρια που εκπέμπονται στο περιβάλλον 

αναμιγνύονται με τον αέρα και το νερό  

επιστρέφοντας σ’ αυτό ως όξινη βροχή 

 

επιπτώσεις σε όλους τους ζώντες οργανισμούς  

τα  γλυπτά και έργα τέχνης 

 

τα αέρια προέρχονται από  

καύση ορυκτών καυσίμων, ηφαιστειακή δραστηριότητα,  

πυρκαγιές, τήξη όξινου πάγου κ.α. 

 

 



Τρύπα του Όζοντος 

προστατεύει απορροφώντας την υπεριώδη ακτινοβολία 
 

επιτρέπει την απαραίτητη, για ένα βιώσιμο περιβάλλον, ακτινοβολία 
 

χλωροφθοριούχοι άνθρακες είναι οι υπαίτιοι του φαινομένου 

 Ραδιενεργός μόλυνση 

πυρηνική ενέργεια  
 

ραδιενέργεια 
 

καταστροφή και αποθήκευση  πυρηνικών αποβλήτων 

 



Φαινόμενο του θερμοκηπίου 
Ανθρώπινη απειλή 

εργοστάσια  

μηχανοκίνητα μέσα 

αύξηση θερμοκρασίας 

φυτοφάρμακα  

+80% διοξειδίου άνθρακα 

άνοδος 0,74°C 

 



Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στην οικονομία 

• γεωργία 

• δάση  

• τουρισμός 

• υγεία  

• αλιεία 

• ασφάλειες 



Επιπτώσεις στη Γεωργία και Αλιεία  
 Θερμοκρασία, κατακρημνίσματα, 
ηλιακή ακτινοβολία 

• Επιπτώσεις στην 
παραγωγικότητα 

 
 
αγροτικό εισόδημά και 
απασχόληση 
• δυναμικό παραγωγής τροφής 

αύξηση στο εύρος 1-3 
βαθμούς. 
 

• Ξενικά θερμόφιλα είδη 
 

 
 
Μείωση εγχώριας 
βιοποικιλότητας 

 



Δάση 
επέκταση θερµόβιων κωνοφόρων και αείφυλλων πλατύφυλλων 

αυξητική περίοδος φυτών κατά 10-15 ημέρες 

μείωση των δασών από πλημύρες και πυρκαγιές 

χώρες µε χαμηλότερες μέσες εαρινές θερμοκρασίες 

χώρες της Βαλτικής, της Benelux και της Σκανδιναβίας  

σε βάρος των Μεσόγειων 

λειψυδρίες 

Τουρισμός 



Υγεία 
• Άμεσες επιπτώσεις  

από ακραία καιρικά φαινόμενα 
 

• Έμμεσες επιπτώσεις 
Ασθένειες από τρωκτικά, κουνούπια,  

Λιγότερη Άσκηση και ψυχολογικά προβλήματα 
 

Σχέδιο PESETA 

• Αύξηση ζημιών από καιρικά φαινόμενα  

• Μεγαλύτερες αποζημιώσεις 

Ασφάλειες 



ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

• Ενέργεια είναι η ικανότητα ενός σώματος ή 
συστήματος να παράγει έργο. 

    Πηγές: 
• Ηλιακή ενέργεια 
• Αιολική ενέργεια 
• Υδροηλεκτρική ενέργεια 
• Γεωθερμική ενέργεια 
• Βιομάζα 

 
 



Ευρώπη και ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας 

• Οι Ευρωπαϊκές χώρες ηγετικό ρόλο σε πετρέλαιο και 
φυσικό αέριο  

• 22% παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα 
• Υιοθέτηση αρχών ενεργειακής πολιτικής 
• Αξιοποίηση πηγών ενέργειας 



Πρωτόκολλο του Κιότο  

• Από  22% μείωση σε 8% 
διοξείδιο του άνθρακα 

• Μέχρι το 2050 μείωση 
50% 

• Βελτίωση της 
αποδοτικότητας της 
ενέργειας κατά 18%  

 

• Δέσμευση των χωρών 
για μείωση εκπομπών 
αερίων 

• 3 ευέλικτοι μηχανισμοί 
• Μην ξεπεραστεί η 

άνοδος της 
θερμοκρασίας 2 
βαθμούς κελσίου 



Zero Carbon Economy (Z.C.E.)- 
 Παγκόσμιο Σύμφωνο Της Κοπεγχάγης 

• Μηδενισμός στη χρήση 
απολιθωμένων 
καυσίμων και η γη να 
βασιστεί στην 
εναλλακτική ενέργεια 

• Σουηδία και η Ισλανδία 
έχουν κάνει σταδιακές 
καταργήσεις χρήσης 
πετρελαίου 

• Αναλάβουν δράση οι 
αναπτυσσόμενες χώρες 

• Πρόσθετη 
χρηματοδότηση 

 
•  Αναγνωρίζει την ανάγκη 

να ενισχυθεί η δράση για 
την ανάπτυξη 
τεχνολογίας και 
μεταφορά τεχνογνωσίας. 



Μη ανανεώσιμές πηγές ενέργειας 

• Υγρά καύσιμα 
• Στερεά καύσιμα γαιανθράκων 
• Τα αέρια καύσιμα 
 



Οικολογική Κρίση 

Θανατηφόρα συμβάντα 
• Δεκέμβριος 1952 Λονδίνο: 4000 Θύματα λόγω 

αιθαλομίχλης 
• Κεντρική Ευρώπη 1982: Καταστροφές δασών λόγω 

όξινης βροχής 
• Ουκρανία 1986 Τσέρνομπιλ:  Πυρηνικό ατύχημα 



Παράγοντες Περιβαλλοντικής 
ρύπανσης 

• Πληθυσμιακή αύξηση 
• Αστυφιλία 
• Αύξηση Βιοτικού Επιπέδου 



Ορισμός Ε.Κ.Ε. 

εταιρική κοινωνική ευθύνη 

είναι η ενσωμάτωση σε εθελοντική βάση των επιχειρήσεων με 

περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς προσανατολισμούς στις επιχειρηματικές 

τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(Ευρωπαϊκή επιτροπή 2002) 



Μετρήσεις πρακτικών Ε.Κ.Ε. ανά χώρα 



Ε.Κ.Ε. στην Ελλάδα 

ανεπίσημα αρχές 80΄ 

 

επίσημα Ιούνιος 2000 

ίδρυση Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης   

 

 





Πράσινη ανάπτυξη 

 Χαρακτηρίζεται από : 
• εξοικονόμηση,  
• αξιοποίηση της τεχνολογίας  
•  δημιουργία απασχόλησης 



Εξοικονόμηση- Αξιοποίηση 
Τεχνολογίας 

• Αλλαγή νοοτροπίας 
• Βιοτικό επίπεδο 
 Σωστές λύσεις ενέργειας πχ 

κουφώματα, ύδρευση 

• Παλιές τεχνολογίες 
 Ανακύκλωση  
  Αντιρρυπαντικές 

τεχνολογίες 



Στόχος μηδενικής περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης 

• Συμφέροντα 
• Αμυντική θέση περιβάλλοντος 
Μηδενικά απόβλητα  
• μηδενική επιβάρυνση υδατικών πόρων 
• μηδενική επιβάρυνση φαινομένου του θερμοκηπίου  

 



Ευχαριστούμε πολύ 


	Κλιματικές αλλαγές �σε σχέση με την οικονομία �και την εναλλακτική μορφή ενέργειας
	Αρχή της οικολογίας ως σκέψη
	Η σημασία του κλίματος
	Slide Number 4
	Αίτια κλιματικής αλλαγής
	Όξινη βροχή
	Τρύπα του Όζοντος
	Φαινόμενο του θερμοκηπίου�Ανθρώπινη απειλή
	Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στην οικονομία
	Επιπτώσεις στη Γεωργία και Αλιεία 
	Δάση
	Υγεία
	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
	Ευρώπη και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
	Πρωτόκολλο του Κιότο 
	Zero Carbon Economy (Z.C.E.)-� Παγκόσμιο Σύμφωνο Της Κοπεγχάγης
	Μη ανανεώσιμές πηγές ενέργειας
	Οικολογική Κρίση
	Παράγοντες Περιβαλλοντικής ρύπανσης
	Ορισμός Ε.Κ.Ε.
	Μετρήσεις πρακτικών Ε.Κ.Ε. ανά χώρα
	Ε.Κ.Ε. στην Ελλάδα
	Slide Number 23
	Πράσινη ανάπτυξη
	Εξοικονόμηση- Αξιοποίηση Τεχνολογίας
	Στόχος μηδενικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης
	Slide Number 27

