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SDGs in action!



• Έμφαση σε προϊόντα της 
ελληνικής γης που, αν 
αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν 
να δημιουργήσουν σημαντικά 
οικονομικά αποτελέσματα (ελιά 
και λάδι, μέλι, αρωματικά φυτά, 
κτηνοτροφικά προϊόντα, 
κάστανα, φασόλια, πιπεριές)

• Εδώ και δυο χρόνια 
υλοποιούνται δράσεις σε όλη 
την Ελλάδα (Πελοπόννησο, 
Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία, 
Πάτμο, Χαλκιδική)

• Συνεργάτες: ΑΓΣ & ΕΚΕΤΑ

• Διάκριση: BRAVO Market για την 
Allianz

* Open for funding

Thought for Food *



• Αγροδιατροφική εκπαίδευση 
γεωργών, κτηνοτρόφων, μικρών 
συνεργατικών σχημάτων, ώστε οι 
άνθρωποι της Β. Ελλάδας να 
μείνουν και να δημιουργήσουν 
στον τόπο τους

• Άμεσος αντίκτυπος στην τοπική 
οικονομία

• Γεωγραφία: ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 
Δυτική Μακεδονία

• Συνεργάτες: Αμερικανική Γεωργική 
Σχολή, ΕΚΕΤΑ 

• Προϋπολογισμός: 1εκ ευρώ  

• Διάρκεια έργου: 24 μήνες

• 550 άμεσα ωφελούμενοι 

• Δωρητής: Αγωγός ΤΑΡ



• Ψυχολογική στήριξη ατόμων 
(κυρίως από ευπαθείς ομάδες) ώστε 
να ξεπεράσουν το τραύμα από τις 
πυρκαγιές 

• Άμεση οικονομική βοήθεια στους 
οικονομικά ασθενέστερους 
(επιδόματα) 

• Γεωγραφία: Δήμοι Μαραθώνα, Νέας 
Μάκρης, Ραφήνας και Πικερμίου

• Συνεργάτες: Caritas Hellas, ΕΠΑΨΥ, 
ΓτΚ

• Προϋπολογισμός: 390.000 ευρώ

• Διάρκεια έργου: 4 μήνες

• 1400+ ωφελούμενοι 

• Δωρητής: The Coca-Cola Foundation

Ανακούφιση των πληγέντων 
από τις πυρκαγιές της Αττικής 



• Κατάρτιση στην τεχνολογία 
φυσικού αερίου 

• Το πρόγραμμα προσφέρει σε 60 
εκπαιδευόμενους κάθε χρόνο τις 
απαραίτητες δεξιότητες για 
εισαγωγή στην αγορά εργασίας με 
αντικείμενο την τεχνολογία 
φυσικού αερίου

• Γεωγραφία: Βόρεια Ελλάδα 

• Συνεργάτες: ΤΕΙ Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης 

• Διάρκεια έργου: 2 χρόνια 

• Προϋπολογισμός: 300.000 ευρώ

• Δωρητής: Αγωγός ΤΑΡ

Προγράμματα εκπαίδευσης 



• Με 5.000 ευρώ κατά μέσο όρο, 
προσφέρεται η δυνατότητα 
χορήγησης του βασικού εξοπλισμού 
για τα εργαστήρια φυσικών 
επιστημών στα γυμνάσια της χώρας 

• Η λειτουργία των εργαστηρίων δίνει 
στα παιδιά την ευκαιρία και τα 
εφόδια να αγαπήσουν τις φυσικές 
επιστήμες, να καλλιεργήσουν 
επιστημονική σκέψη και να μάθουν 
να συνεργάζονται, ενώ καθιστά τη 
μαθησιακή τους εμπειρία πιο 
πλούσια και διαδραστική.

• Γεωγραφία έργου: όλη η Ελλάδα 

• Συνεργάτες: τα κατά τόπους 
Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών 
Επιστημών (ΕΚΦΕ) και οι διευθύνσεις 
των σχολείων της χώρας 

• Συνεργασία με ΕΛΠΕ

*Open for funding

Εξοπλισμός εργαστηρίων 
φυσικών επιστημών των 

σχολείων*



• Προσφορά τροφίμων σε άπορους 
συνανθρώπους μας

• Γεωγραφία έργου: Ελλάδα και 
Κύπρος 

• Συνεργάτες: Τράπεζα Τροφίμων, 
Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός  

• Προϋπολογισμός: 50.000 ευρώ

• Διάρκεια έργου: Χριστούγεννα 
2018

• Συνολικά προσφέρθηκαν 1800 
πακέτα γευμάτων στην Ελλάδα και 
200 στην Κύπρο 

• Οι ωφελούμενοι προέρχονται από 
τα δίκτυα συσσιτίων και 
ιδρυμάτων με τα οποία 
συνεργάζεται η Τράπεζα Τροφίμων 
καθώς και από τις μονάδες του ΚΕΣ

• Δωρητής: Coca-Cola 

#BeSanta



Μαζί μπορούμε περισσότερα! 


