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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες 
συνεργασίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το WWF Ελλάς

Σοφία Κουκουλάκη: s.koukoulaki@wwf.gr
Για οποιαδήποτε πληροφορία προς δημοσιογράφους,  

παρακαλούμε επικοινωνήστε: Χρίστη Σωτηρίου: c.sotiriou@wwf.gr

Το WWF είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο έμπειρες ανεξάρτητες 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, με περισσότερους από 5 εκατομμύρια 

υποστηρικτές και ένα ενεργό δίκτυο γραφείων σε πάνω  
από 100 χώρες.

Η αποστολή του WWF είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του 
φυσικού περιβάλλοντος στον πλανήτη και να προάγει ένα μέλλον 
στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία με τη φύση, μέσω της 

προστασίας της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, εξασφαλίζοντας ότι η 
χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων γίνεται με βιώσιμο τρόπο, 

και προωθώντας τη μείωση της ρύπανσης και της υπερκατανάλωσης. 

Δημοσιοποιήθηκε τον Μάρτιο 2022 από το Παγκόσμιο Ταμείο 
για τη Φύση WWF Ελλάς, Αθήνα, Ελλάδα.

Οποιαδήποτε μερική ή ολική αναπαραγωγή του υλικού θα πρέπει 
να αναφέρει τον τίτλο και τον προαναφερόμενο εκδότη ως κάτοχο 

των πνευματικών δικαιωμάτων.

© Κείμενα 2022 WWF
 

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.
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H ΦΥΣΗ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ 
Η Έκθεση Ζωντανού Πλανήτη του WWF δείχνει ότι η ανθρωπότητα και ο τρόπος με 
τον οποίο χρηματοδοτούνται οι οικονομίες και οι κοινωνίες καταναλώνουν τροφή και 
ενέργεια, πιέζουν τη φύση και τις υπηρεσίες που μας προσφέρει στα όρια της κατάρ-
ρευσης. Η αγροτική επέκταση, η αποψίλωση των δασών, η υπεραλίευση, η αστική 
ανάπτυξη, η χρήση ενέργειας, η εξόρυξη και η ρύπανση προκαλούν την απώλεια 
οικοτόπων, λειψηδρία και την κλιματική αλλαγή. 

Επιπλέον, κάθε χρόνο, η Έκθεση Κινδύνων του World Economic Forum, συνεχίζει να 
δείχνει την αύξηση της κλίμακας και τον επείγοντα χαρακτήρα των περιβαλλοντικών 
κινδύνων για την παγκόσμια οικονομία, καθώς και τις βαθύτερες διασυνδέσεις μετα-
ξύ περιβαλλοντικών ζητημάτων, οικονομικών πιέσεων και γεωπολιτικών εντάσεων.

Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Στην πραγματικότητα, πρέπει να μετακινηθούμε 
σε μια νοοτροπία διαχείρισης έκτακτης ανάγκης, βασισμένη σε λύσεις. H έκθεση της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), σχετικά με την υπερ-
θέρμανση του πλανήτη κατά 1,5 ℃, παρουσιάζει μια σαφή αλλά τρομακτική εικόνα. 
Δηλώνει ότι για να αποφύγουμε τις πιο σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 
πρέπει τα επόμενα χρόνια να μετασχηματίσουμε δραστικά την παγκόσμια οικονομία. 
Αν επιτρέψουμε να καταρρεύσει η φύση, θα διαταραχθεί δραματικά η λειτουργία 
των επιχειρήσεων, θα υπονομευθεί το οικονομικό μας σύστημα και θα οδηγήσει σε 
κοινωνική αστάθεια.

Τα αισιόδοξα νέα είναι ότι έχουμε επίσης μια απαράμιλλη ευκαιρία, για θετική 
αλλαγή. Η επιστήμη είναι πιο ξεκάθαρη, η ευαισθητοποίηση είναι μεγαλύτερη και η 
δυνατότητα καινοτομικών λύσεων πιο ισχυρή από ποτέ. Μπορούμε να επαναπροσδι-
ορίσουμε τη σχέση μας με τη φύση, αλλά πρέπει να δουλέψουμε μαζί. Ένας οργανι-
σμός από μόνος του δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή που απαιτείται. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το WWF συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις.  
Για να βρει λύσεις και να υλοποιήσει δράσεις σε μια σημαντική κλίμακα.
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https://livingplanet.panda.org/en-us/
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021
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ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Η ώρα να δράσουμε είναι τώρα. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή μία διεθνή στρατηγική 
υλοποίησης προγραμμάτων που αντανακλά τον τρόπο που ο κόσμος αλλάζει, ανταπο-
κρίνεται στις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας και μας βοηθά να 
απλοποιήσουμε, να ενώσουμε και να εστιάσουμε τις προσπάθειες μας προκειμένου να 
πετύχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο.

Το WWF θα συνεχίσει να υλοποιεί τοπικά προγράμματα σε περιοχές οικολογικής
προτεραιότητας σε όλο τον κόσμο, δίνοντας όμως μεγαλύτερη έμφαση σε έξι διεθνή
κεφάλαια δουλειάς: τα απειλούμενα είδη, τα δάση, τους ωκεανούς, το νερό, το κλίμα 
-ενέργεια, και την τροφή καθώς και σε τρεις βασικούς μοχλούς της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης: τις αγορές, το χρηματοοικονομικό σύστημα και τη διακυβέρνηση.
Συγκροτούμε διεθνείς ομάδες βέλτιστων πρακτικών για κάθε ένα από τα έξι αυτά
κεφάλαια δουλειάς και τους τρεις οριζόντιους μοχλούς, που αποτελούνται από
εξειδικευμένους συνεργάτες του WWF και στρατηγικούς εξωτερικούς συνεργάτες.

Αυτό θα ενισχύσει τις ευρύτερες συνεργασίες και θα προάγει την καινοτομία. 
Καλλιεργώντας νέες ιδέες και αξιοποιώντας τις πιο υποσχόμενες από αυτές σε μεγαλύ-
τερη κλίμακα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να κάνουμε τους φιλόδοξους
στόχους μας πραγματικότητα.

Γνωρίζουμε ότι μια οργάνωση δεν μπορεί από μόνη της να επηρεάσει την αλλαγή που 
απαιτείται. Γι’ αυτό ακριβώς η δουλειά μας προς την επίτευξη των στόχων μας στηρίζε-
ται στις συνεργασίες με φορείς και επιχειρήσεις, σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
Οι αλλαγές που θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα στον κόσμο μπορεί να επέλθουν 
μόνο μέσα από τη συλλογική προσπάθεια πολλών συντελεστών: τοπικών κοινοτήτων, 
κυβερνήσεων και κοινωνίας των πολιτών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και φορέων 
ανάπτυξης, επιστημονικής κοινότητας, καταναλωτών και επιχειρηματικού κόσμου.

Δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερο αίσθημα επείγοντος για άμεση δράση. Στο WWF ορίζουμε 
νέους τρόπους συνεργασίας για να κάνουμε τη διαφορά σε κλίμακα που απαιτείται. 
Γνωρίζουμε ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. 
Και πιστεύουμε με πάθος ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.
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TO ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ WWF

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η αποστολή του WWF είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλ-
λοντος του πλανήτη και να προάγει ένα μέλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε 
αρμονία με τη φύση. 

Αναγνωρίζοντας την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των προκλήσεων, έχουμε επιλέ-
ξει να εμπλακούμε σε συνεργασίες και συλλογικές δράσεις με επιχειρήσεις, επενδυ-
τές, καταναλωτές, κυβερνήσεις και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
ώστε να υποκινήσουμε την αλλαγή. 

Στο WWF επιδιώκουμε τη συνεργασία με εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να μει-
ώσουν τις πιο πιεστικές απειλές για την ποικιλομορφία της ζωής στον πλανήτη μας. 
Προσπαθούμε μαζί να βρούμε λύσεις για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η απο-
ψίλωση των δασών, η υπεραλίευση, η λειψυδρία και η κλιματική αλλαγή. Ο εταιρικός 
τομέας κινεί ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας, γι’αυτό και πιστεύουμε 
ότι οι επιχειρήσεις έχουν σημαντική ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι φυσικοί πόροι και 
τα οικοσυστήματα που στηρίζουν τις δραστηριότητές τους χρησιμοποιούνται με βιώ-
σιμο τρόπο. Ο εταιρικός τομέας είναι εκ φύσεως ικανός για γρήγορη προσαρμογή και 
αξιοποίηση των καινοτόμων λύσεων που θα οδηγήσουν στην αλλαγή που απαιτείται. 

Όλα αυτά τα υλοποιούμε με πολλούς τρόπους: στηρίζουμε κανονισμούς που στα-
ματούν παράνομες ή μη βιώσιμες δραστηριότητες, ενθαρρύνουμε επιχειρήσεις 
και κλαδικές πλατφόρμες όπως το UN Global Compact, Science Based Targets, το 
Consumer Goods Forum να κάνουν φιλόδοξες δεσμεύσεις και να συμμετάσχουν στο 
δημόσιο διάλογο, ενώ υποστηρίζουμε αξιόπιστα συστήματα πιστοποίησης (π.χ. Forest 
Stewardship Council (FSC), Aquaculture Stewardship Council (ASC), Roundtable on 
Sustainable Palm oil (RSPO), Roundtable on Responsible Soy (RTRS), Better Cotton 
Initiative (BCI)). 

Έχουμε επίσης δημοσιεύσει «πίνακες βαθμολόγησης» και εκθέσεις σχετικά με επιχει-
ρήσεις ή επιδόσεις κλάδων, συνεργαζόμαστε με μεμονωμένες επιχειρήσεις και έχουμε 
κινητοποιήσει το ευρύ κοινό μέσα από διεθνούς εμβέλειας εκστρατείες για θέματα 
που σχετίζονται με επιχειρηματικές δραστηριότητες (π.χ. Business for Nature, Build 
Back Better, Coalition to end wildlife trafficking online

WWF Ελλάς – Απολογισμός εταιρικών συνεργασιών – 2021
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ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ WWF ΕΛΛΑΣ 
Οι εταιρικές συνεργασίες βασίζονται στη συναντίληψη των περιβαλλοντικών θεμά-
των, στις κοινές φιλοδοξίες ή δράσεις για την αλλαγή που απαιτείται και στην προθυ-
μία να μιλήσουμε δημόσια. Σε γενικές γραμμές, διακρίνουμε τρεις τύπους συνεργασι-
ών με επιχειρήσεις:

Υιοθέτηση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών 
Οι διμερείς συνεργασίες μας στοχεύουν να αποφέρουν άμεσα αποτελέσματα σε 
σημαντικά ζητήματα ή σε περιοχές προτεραιότητας, αλλάζοντας τις πρακτικές στη 
λειτουργία της επιχείρησης και στη σχέση της με την προμηθευτική της αλυσίδα. Μας 
δίνεται έτσι η ευκαιρία να μειώσουμε τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
μερικών από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο, να επηρεάσουμε συναφείς 
αγορές και κλάδους και να συνεισφέρουμε στην διατήρηση του φυσικού περιβάλλο-
ντος επιτυγχάνοντας αλλαγή σε κλίμακα κάτι που δεν θα ήταν εφικτό διαφορετικά. 
 
Επικοινωνία και ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού 
Ο δεύτερος τρόπος που το WWF συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις είναι μέσω της 
ευαισθητοποίησης του ευρέως κοινού για μεγάλα περιβαλλοντικά θέματα και η κινη-
τοποίηση του ως ενεργό πολίτη μέσω επικοινωνίας και εκστρατειών (συμπεριλαμβα-
νομένου του μηχανισμού «Μάρκετινγκ σκοπού» όπου ένα ποσοστό από τις πωλήσεις 
ενός συγκεκριμένου προϊόντος προσφέρεται σε συγκεκριμένο σκοπό). Αυτές οι συ-
νεργασίες στοχεύουν επίσης στην ανάδειξη της ομορφιάς και της μοναδικότητας των 
περιοχών και ειδών προτεραιότητας για το WWF. Η προσέγγιση περιλαμβάνει ακόμα 
δράσεις που ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να αγοράσουν υπεύθυνα προϊόντα ή 
επικοινωνιακές εκστρατείες που εμπνέουν ανάληψη δράσεων για την προστασία 
απειλούμενων οικοσυστημάτων και ειδών.

Χορηγίες 
Η τρίτη προσέγγιση αρθρώνεται μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα που χρη-
ματοδοτούνται από επιχειρήσεις ή χρηματοδοτικούς μηχανισμούς φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα των επιχειρήσεων. Οι χορηγίες συγκεντρώνουν πολύτιμους πόρους για 
την προστασία σημαντικών περιοχών και ειδών και τη δημιουργία εργαλείων για την 
υλοποίηση αυτών των δράσεων.

Το WWF αξιοποιεί τη δεύτερη και τρίτη προσέγγιση με επιχειρήσεις που έχουν ανα-
λάβει ουσιαστική δράση για τη βελτίωση της αειφορικής διαχείρισης των λειτουργιών 
τους ή  έχουν αμελητέες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Πολλές συνεργασίες αξιοποιούν ένα συνδυασμό αυτών των προσεγγίσεων. Το WWF 
συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις για την επίτευξη των στόχων μας για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει τη συμμετοχή των δύο εταίρων 
σε εποικοδομητικό διάλογο αλλά και αντιπαράθεση πάνω σε ουσιαστικά ζητήματα. 

Ως εκ τούτου, από τη συνεργασία προκύπτουν ευκαιρίες αλλά και κίνδυνοι  
για τα δύο μέρη. 

Στο WWF διαχειριζόμαστε τους κινδύνους έχοντας θέσει ξεκάθαρες κατευθυ-
ντήριες γραμμές και κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικασίας αρχικής 
έρευνας για τις λειτουργίες και τις πρακτικές της επιχείρησης. Σε όλες μας τις 
συνεργασίες διατηρούμε και εφαρμόζουμε το δικαίωμα στη δημόσια κριτική.

WWF Ελλάς – Απολογισμός εταιρικών συνεργασιών – 2021
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ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος που επιφέρουν οι δράσεις μας, τόσο ποιο-
τικά όσο και ποσοτικά, είναι απαραίτητα για εμάς. Υποστηρίζουμε τη διαφά-
νεια στην πράξη για όλους τους εμπλεκόμενους ως ένα κρίσιμο βήμα προς την 
κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα για τα αποτελέ-
σματα και η διαφάνεια προς τους υποστηρικτές και τα μέλη της οργάνωσής μας, 
σχετικά με τον τρόπο που τα επιτυγχάνουμε,  είναι καθοριστικής σημασίας. 
Επιδιώκουμε όλες οι συνεργασίες με τις επιχειρήσεις να αποφέρουν το μεγαλύ-
τερο δυνατό αντίκτυπο, με στόχο τη δημιουργία αποτελεσμάτων σε κλίμακα. Γι’ 
αυτό το λόγο έχουμε ξεκινήσει μία διαδικασία βαθύτερης και πιο συστηματικής 
αξιολόγησης των στόχων και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουμε στη δου-
λειά μας με τον επιχειρηματικό τομέα. 

Όλα τα εθνικά γραφεία της οργάνωσης WWF δεσμεύονται να συνεχίσουν να 
αναφέρουν δημόσια όλες τις εταιρικές συνεργασίες, το όραμά τους, τους στό-
χους και τον αντίκτυπο που επιφέρουν, μέρος αυτής της πρωτοβουλίας είναι και 
η παρούσα έκθεση. Η έκθεση του WWF για τις μεγαλύτερες εταιρικές συνεργα-
σίες διεθνώς είναι αναρτημένη εδώ.

WWF Ελλάς – Απολογισμός εταιρικών συνεργασιών – 2021
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Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δουλεύουμε μαζί για να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων από το αγρόκτη-
μα στο πιάτο μας. 

Εκτιμάται πως το 40% της τροφής που παράγεται σε παγκόσμιο επίπεδο καταλήγει 
τελικά στα σκουπίδια. Η σπατάλη τροφίμων ευθύνεται σχεδόν για το 10% των πα-
γκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και συντελεί στη διόγκωση της κλιματικής, 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής κρίσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος του WWF Ελλάς για τη μείωση σπατάλης τροφίμων 
σε στρατηγικούς κλάδους, συνεργάζεται με την ΑΒ Βασιλόπουλος που έχει δεσμευτεί 
για τη μείωση κατά 50% έως το 2025, μέσω της εφαρμογής πρακτικών λύσεων σε όλα 
τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην παραγωγή και μεταποίηση, στις λειτουρ-
γίες της ΑΒ, αλλά και στον οικιακό τομέα.

Η ΑΒ με την υποστήριξη του WWF Ελλάς,  
• αλλάζει τις εσωτερικές της διαδικασίες για τον μεγαλύτερο περιορισμό των απω-

λειών  στα καταστήματα και τις αποθήκες της
• δίνει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη δωρεά ποιοτικών και απολύτως ασφαλών 

τροφίμων, όπως ήδη κάνει στο πλαίσιο του Προγράμματος δωρεάς κοντόληκτων 
τροφίμων, Τρόφιμα Αγάπης

• συνεργάζεται με τους προμηθευτές της παρέχοντάς τους πρακτική πληροφόρηση 
για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν κι εκείνοι να μειώσουν τις απώλειες 
στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση, ενώ 

• ενημερώνει με υπευθυνότητα και σεβασμό όλους τους πελάτες της, αναπτύσσοντας 
χρηστικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τους πολίτες στην αποτελεσματική μείωση 
της σπατάλης τροφίμων εντός του οικιακού τομέα 

Όνομα επιχείρησης: AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Επιχειρηματικός κλάδος: Λιανεμπόριο
Τύπος συνεργασίας: Υιοθέτηση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών
Κεφάλαιο δουλειάς:   Τροφή
Έσοδα (EUR): 80.800 

Ο στόχος αυτού του απολογισμού είναι να παρουσιάσει μία συνολική εικόνα των εταιρι-
κών συνεργασιών του WWF Ελλάς. Το εθνικό γραφείο είναι υπεύθυνο για τις συμβατικές 
συμφωνίες με τις κάτωθι επιχειρήσεις. Για το οικονομικό έτος 2021, η συνεισφορά των 
εταιρικών συνεργασιών αντιπροσωπεύει το 4% των συνολικών εσόδων του WWF Ελλάς. 

WWF Ελλάς – Απολογισμός εταιρικών συνεργασιών – 2021
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EUROBANK CARDS

Mε κάθε συναλλαγή στηρίζουμε περιβαλλοντικές δράσεις

Το 2001 η Eurobank και το WWF Ελλάς δημιούργησαν την πρώτη «πράσινη» κάρτα 
που υποστηρίζει ενεργά το περιβάλλον. Οι κάτοχοι της WWF Visa εδώ και 18 χρόνια 
έχουν στηρίξει δεκάδες περιβαλλοντικά προγράμματα, απλά χρησιμοποιώντας την 
κάρτα τους: προγράμματα ευαισθητοποίησης πολιτών και περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης της σχολικής κοινότητας και δράσεις προστασίας πολύτιμων οικοτόπων, όπως 
τα Σεκάνια στη Ζάκυνθο που αποτελούν τη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας της 
Caretta caretta στη Μεσόγειo ή το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, όπου βρίσκουν καταφύγιο 
και τελευταίο τόπο αναπαραγωγής σε όλα τα Βαλκάνια σπάνια αρπακτικά πουλιά.

Για κάθε νέα έκδοση κάρτας η Eurobank αποδίδει  στο WWF Ελλάς 3€, ενώ για κάθε 
ανανέωση 1,5€. Αν μάλιστα η αίτηση νέας κάρτας προέρχεται από υποστηρικτή του 
WWF Ελλάς, τότε η Eurobank αποδίδει 8,8€ για κάθε νέα κάρτα. Επιπλέον, για κάθε 
αγορά με την WWF Eurobank Visa, το 0,07% της αξίας αποδίδεται στο WWF Ελλάς 
χωρίς καμία επιβάρυνση του κατόχου.

Όνομα επιχείρησης: EUROBANK CARDS
Επιχειρηματικός κλάδος: Υπηρεσίες διαχείρισης πιστωτικών καρτών 
Τύπος συνεργασίας: Επικοινωνία και ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού 
 (Μάρκετινγκ σκοπού)
Πρόγραμμα: Δράσεις προστασίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
Έσοδα (EUR): 50.562 

PROCTER & GAMBLE

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών στη πράξη

Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές έδειξαν ότι η αντιμετώπιση τους είναι δύσκολη, 
συχνά αδύνατη, αν δεν έχουν ληφθεί εγκαίρως μέτρα πρόληψης που θα μειώσουν αι-
σθητά την ένταση των δασικών πυρκαγιών και θα συμβάλλουν στο έργο της καταστολής 
όταν αυτό απαιτηθεί να τεθεί σε εφαρμογή.  

Ακολουθώντας τις παγκόσμιες εξελίξεις στην έρευνα και εφαρμοσμένη πρόληψη δασικών 
πυρκαγιών, το WWF Ελλάς και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων 
του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» με την υποστήριξη της Procter & Gamble, υλοποιούν μια νέα 
πιλοτική εφαρμογή της προδιαγεγραμμένης καύσης στο νησί της Χίου, με στόχο τη 
διαχείριση της δασικής καύσιμης ύλης και την αύξηση της ανθεκτικότητας των δασικών 
οικοσυστημάτων απέναντι στις πυρκαγιές και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. 
Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή είναι η Διεύθυνση Δασών Χίου της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου και η ομάδα εθελοντικής δράσης Χίου «Όμικρον».

Η προσπάθεια αυτή στοχεύει στην επιστημονική τεκμηρίωση πολλών σχετικών παραμέ-
τρων, στην ανάδειξη των προϋποθέσεων εφαρμογής της μεθόδου και στην υιοθέτηση της 
προδιαγεγραμμένης καύσης ως σημαντικού εργαλείου πρόληψης δασικών πυρκαγιών 
στην Ελλάδα, ακολουθώντας το παράδειγμα δεκάδων άλλων χωρών.

Όνομα επιχείρησης:  PROCTER & GAMBLE ΕΛΛΑΣ
Επιχειρηματικός κλάδος:  Παραγωγή και εμπορία τροφίμων και καλλυντικών
Τύπος συνεργασίας:  Χορηγία
Κεφάλαιο δουλειάς:  Δάση  
Έσοδα (EUR):  29.637 

WWF Ελλάς – Απολογισμός εταιρικών συνεργασιών – 2021
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http://www.facebook.com/WWFGreece

http://www.youtube.com/wwfgrwebtv

http://twitter.com/WWF_Greece

UNILEVER

Hotel Kitchen: ξενοδοχεία κατά της σπατάλης τροφίμων 

Οι επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης αποτελούν ένα κρίσιμο συντελεστή  
στην εξίσωση της σπατάλης τροφίμων. 

Το WWF Ελλάς μέσα από το πρόγραμμα «Hotel Kitchen: εδώ το φαγητό έχει αξία» 
και με την υποστήριξη της Unilever Food Solutions, υλοποίησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα 
εφαρμογής ορθών πρακτικών για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, αποτελώντας 
παράδειγμα καινοτομίας και θετικών αλλαγών.

Κατά την πιλοτική περίοδο του προγράμματος, πάνω από 150 εργαζόμενοι  
στα ξενοδοχεία Aquila Rithymna Beach, Athens Marriott του ομίλου Χανδρή  
και Grecotel Cape Sounio ενημερώθηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν 
για μια πιο συνετή προετοιμασία και σερβίρισμα φαγητού, με σκοπό τη σωστή  
και μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τροφίμων. Η συνολική μείωση της σπατάλης  
κυμάνθηκε μεταξύ 10-25% στα τρία ξενοδοχεία, ενώ σημαντική ήταν και η μείωση 
των δαπανών, που σε ένα από συμμετέχοντα ξενοδοχεία υπολογίστηκε ότι έφτασε το 9%.

Στην καρδιά της πρωτοβουλίας βρέθηκαν οι επισκέπτες των ξενοδοχείων, οι οποίοι ευαι-
σθητοποιήθηκαν με μηνύματα ευσυνείδητης κατανάλωσης και έγιναν μέρος της λύσης.

Παράλληλα μέσω μιας σειράς σεμιναρίων, στελέχη του ξενοδοχειακού κλάδου είχαν 
την ευκαιρία να ακούσουν την πορεία υλοποίησης των αλλαγών στα 3 ξενοδοχεία  
και να μάθουν βήμα-βήμα το εργαλείο Hotel Kitchen. Το 2021, συνεχίσαμε δυναμικά 
τη συνεργασία με 11 νέα ξενοδοχεία θέτοντας ακόμα υψηλότερους στόχους.

Με την εφαρμογή ενός αξιόπιστου μηχανισμού καταγραφής της σπατάλης σε όλο  
το φάσμα «προμήθειας, προετοιμασίας και κατανάλωσης φαγητού», αλλά και εστιά-
ζοντας στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των επισκεπτών για το πρόβλημα, 
τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία μπορούν να μειώσουν δραστικά τη σπατάλη τροφίμων. 

Τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν είναι πολύ 
σημαντικά, ειδικά εν μέσω των προκλήσεων που θέτει στον τουριστικό κλάδο  
η πανδημία.

Όνομα επιχείρησης:  ΕΛΑΙΣ - UNILEVER ΕΛΛΑΣ
Επιχειρηματικός κλάδος:  Παραγωγή και εμπορία τροφίμων και καλλυντικών
Τύπος συνεργασίας:  Χορηγία
Κεφάλαιο δουλειάς:  Τροφή  
Έσοδα (EUR):  15.000 

https://hotelkitchen.wwf.gr/?_ga=2.55892962.817762793.1649687354-299458010.1627465508&_gac=1.147910469.1648480476.CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_mpJOEbX2Otw4TLk3ypi5SFLy-6u5sMfY39upDs5_-Urfy-tkbJcJxoCWo8QAvD_BwE
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των περιβαλλοντικών 
δράσεων του WWF Ελλάς 
εντάσσεται στις παγκόσμιες 
προτεραιότητες του WWF.

80%

Μας στηρίζουν περισσότεροι
από 5.000.000 υποστηρικτές 
παγκοσμίως. Στην Ελλάδα 
έχουμε 12.000 υποστηρικτές.

Η οικονομική διαχείριση
του WWF Ελλάς ελέγχεται
από ορκωτούς λογιστές 
σε ετήσια βάση από το 1995.

Το WWF Ελλάς σε αριθμούς


