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Πράσινες Ψηφιακές Πρακτικές  

 

 

Οι πράσινες ψηφιακές πρακτικές ενσωματώνουν γνώσεις και πρακτικές που 

μπορούν να οδηγήσουν σε πιο περιβαλλοντικά και οικολογικά υπεύθυνες 

αποφάσεις και συνήθειες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία 

του περιβάλλοντος και στη διατήρηση των φυσικών του πόρων για τις 

σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Αυτή η προσέγγιση παρέχει προϊόντα και 

υπηρεσίες μειώνοντας τον αντίκτυπο της ψηφιακής δραστηριότητας στο 

οικοσύστημα. Επιπλέον, η προώθηση βιώσιμων και πράσινων πρακτικών 

μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να γίνουν πιο ικανοί, ανταγωνιστικοί 

και κερδοφόροι.  

 

  

 

Περιγραφή 

 

Επιρροή ψηφιακών τεχνολογιών στον 

πλανήτη 
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Για να ξεκινήσετε να συνεισφέρετε υπηρεσίες για πράσινες ψηφιακές πρακτικές, 

απαιτείται η ακόλουθη επένδυση: 

• Λάβετε εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα και τις πράσινες ψηφιακές πρακτικές 

(€€). 

• Διεξαγωγή έρευνας αγοράς για τον εντοπισμό βιομηχανιών που 

επωφελούνται από τις πράσινες ψηφιακές πρακτικές (€€). 

• Αυξημένο κόστος χρήσης παρόχων καθαρότερης ενέργειας (€€). 

 

 

 

 

Οι άνθρωποι που ενισχύουν τις πράσινες ψηφιακές πρακτικές έχουν επίγνωση 

του σημαντικού αντίκτυπου της ψηφιακής υποδομής στον πλανήτη (🍂 🍂 🍂).  

 

Ο κύριος στόχος τους είναι να μειώσουν τον αντίκτυπο ενσωματώνοντας έναν 

βιώσιμο τρόπο ζωής και προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές για καλύτερες 

εμπειρίες και έναν πιο βιώσιμο πλανήτη. Έτσι, ο τρόπος για να ενισχυθεί ο 

ψηφιακός αντίκτυπος των ανθρώπων και των εταιρειών μπορεί να είναι 

παντού:   

 

• Αξιολόγηση και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ιστοσελίδων 

• Βελτίωση της βελτιστοποίησης κατάταξης της Google 

Περιβαλλοντικός 

αντίκτυπος 

 

Κόστος επένδυσης ή εισόδου 
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• Σχεδιασμός σχεδιαστικών επιλογών χαμηλών εκπομπών άνθρακα γύρω από 

εικόνες, περιεχόμενο, χρώμα 

• Ανάπτυξη διαδικασιών που βελτιστοποιούν την ενεργειακή απόδοση 

• Εξέταση του κόστους φιλοξενίας λογαριασμού και μεταφοράς δεδομένων 

• Ενσωμάτωση βιώσιμων οργανωτικών πρακτικών και επιχειρηματικών 

λειτουργιών. 

 Ο τρόπος μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετίζεται με το βιώσιμο 

διαδικτυακό μανιφέστο (βλ. ενότητα «Καλές πρακτικές»).  

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγός για τη δημιουργία μιας βιώσιμης 

ιστοσελίδας 
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1. Μπορείτε να υπογράψετε το Μανιφέστο του Αειφόρου Ιστού και να 

ακολουθήσετε τα έξι σημεία που προτείνουν σχετικά με τα προσφερόμενα 

προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά, αποτελεσματικά, 

ανοιχτά, ειλικρινή, αναγεννητικά και ανθεκτικά (Sustainable Web Manifesto - 

Wholegrain Digital). 

 

2. Περιορίστε, μειώστε και χρησιμοποιήστε αποτελεσματικά: Περιορίστε τις 

ψηφιακές συσκευές σας, μειώστε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και 

διαδικτύου και μειώστε τη δραστηριότητα των κέντρων δεδομένων, έχοντας 

μεγαλύτερη επίγνωση των αλληλεπιδράσεων, των δεδομένων και των 

ηλεκτρονικών αποβλήτων σας. 

 

3. Προωθήστε προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς περιεχόμενο, βελτιώνοντας 

την εμπειρία του χρήστη, εστιάζοντας σε άτομα που μπορεί να έχουν 

αναπηρίες.  

 

4. Ενθαρρύνετε τις πράσινες πολιτικές στους χώρους εργασίας και τα έργα σας. 

Εκπαιδεύστε τον εαυτό σας και τους άλλους σχετικά με τις πράσινες ψηφιακές 

πρακτικές.  

 

 

Καλές πρακτικές 
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• Το Διαδίκτυο παρέχει τεράστια οφέλη στην κοινωνία, αλλά έχει επίσης 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές παρενέργειες. 

• Η τεχνολογία διαδραματίζει διαρκώς αυξανόμενο ρόλο και δεν πρέπει να 

αγνοούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

• Η αειφορία μπορεί να είναι ένα δύσκολο θέμα. 

• Οι εταιρείες χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση για να κατανοήσουν 

καλύτερα εάν ο μετασχηματισμός που συμβαίνει μέσω ψηφιακών 

τεχνολογιών παρέχει πραγματικά πλεονεκτήματα και συγκεκριμένες 

ευκαιρίες στην αγορά μαζί με κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.  

 

 

 

 

 

• Υπάρχει ανάγκη για ένα πιο βιώσιμο Διαδίκτυο: το διαδίκτυο είναι και 

μέρος του προβλήματος και της λύσης. Η υιοθέτηση της βιωσιμότητας 

είναι δυνατή για τη δημιουργία ενός ιστού που ωφελεί τους ανθρώπους 

και τον πλανήτη.  

• Το ερώτημα σχετικά με το πώς οι επιχειρήσεις, ο σχεδιασμός και η 

τεχνολογία Ιστού μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης σε 

περιβαλλοντικά ζητήματα είναι ζωτικής σημασίας. Η συμπερίληψη της 

ψηφιακής βιωσιμότητας στις λειτουργίες και τις στρατηγικές είναι 

απαραίτητη.  

Προκλήσεις 

Συμβουλές και Λύσεις 
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• Υπάρχει ένα υπάρχον σύνολο αρχών για να εμπνεύσει τον ψηφιακό 

τομέα να δημιουργήσει ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που είναι 

συμβατά και συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον. 

 

 

 

 

 

Ο αρνητικός αντίκτυπος του ψηφιακού περιβάλλοντος στον πλανήτη 

υποτιμάται. Ωστόσο, το Διαδίκτυο είναι το μεγαλύτερο μηχάνημα που 

λειτουργεί με άνθρακα στον κόσμο και αυτή τη στιγμή παράγει περίπου το 3,8% 

των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα (Πηγή: Έργο Sustainable Web Design). Μια 

τέτοια κατάσταση δημιουργεί την ανάγκη για ανθρώπους που μπορούν να 

ενισχύσουν τη βιώσιμη περιβαλλοντική μετάβαση σε όλη την ενσωμάτωση των 

πράσινων ψηφιακών πρακτικών. Επομένως, η ενσωμάτωση της πράσινης 

ψηφιακής πρακτικής σε οποιοδήποτε τομέα εργασίας ως VA είναι θεμελιώδης. 

Οι άνθρωποι που κατανοούν τις επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στο 

περιβάλλον και λαμβάνουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών 

επιπτώσεων είναι ουσιαστικοί σε αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όλοι οι 

άνθρωποι που σκέφτονται πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες 

και τους πόρους τους με τρόπο που να ωφελεί τόσο τους ανθρώπους όσο και 

τον πλανήτη μπορεί να λειτουργήσει ως VA στις πράσινες ψηφιακές πρακτικές. 

Ωστόσο, μπορεί να μάθουν για βιώσιμες πρακτικές μέσω της αυτοεκπαίδευσης 

και της συμμετοχής της κοινότητας ή/και να είναι επαγγελματίες σε έναν 

περιβαλλοντικό τομέα όπως η δημόσια πολιτική, η διοίκηση επιχειρήσεων, οι 

κοινωνικές επιστήμες ή η βιολογία.  

Σε ποιον απευθύνεται αυτό το 

εργαλείο/δραστηριότητα; 
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• Η ανάγκη ύπαρξης ανθρώπων που μπορούν να ενισχύσουν τη βιώσιμη 

περιβαλλοντική μετάβαση σε όλη την ενσωμάτωση των πράσινων 

ψηφιακών πρακτικών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση του 

παρόντος και του μέλλοντος του πλανήτη. 

• Η ενσωμάτωση πράσινων ψηφιακών πρακτικών μπορεί να ενισχύσει την 

αποτελεσματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία στους 

οργανισμούς. 

• Η επένδυση και το κόστος εισόδου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με 

τον επαγγελματισμό. Ωστόσο, ο πιο σημαντικός πόρος φαίνεται να είναι 

η προθυμία να εργαστούμε για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. 

• Οι βιώσιμοι ιστότοποι και οι πράσινες ψηφιακές πρακτικές 

κατευθύνονται προς τους ανθρώπους και το μέλλον του πλανήτη, 

έχοντας όμως υπόψη και τα κέρδη. Χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και προμηθεύονται ελαχιστοποιώντας την κατανάλωσή της. 

Επιπλέον, είναι ηθικά, προσθέτουν αξία στα έργα ή τις επιχειρήσεις και 

το πιο σημαντικό, είναι μη εκμεταλλευτικά. 

• Η ψηφιοποίηση φέρνει πολλά οφέλη για την κοινωνία και στη ζωή μας. 

Πρέπει να εγγυηθούμε ότι δεν ξοδεύει περισσότερη ενέργεια από αυτή 

που εξοικονομεί. 

 

 

  

 

 

 

Συμπεράσματα 
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