
Πρόγραμμα «TAKE IT CPD»: 
Eνότητα 2
Κατανόηση των αντιδράσεων και της ανθεκτικότητας 
στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή



Σκοπός
Αυτή η ενότητα αναλύει τον «Στόχο 13 της Ατζέντας 2030 για Βιώσιμη 
Ανάπτυξη (ΣΒΑ 13)» και τη «Σύμβαση για την Κλιματική Αλλαγή στο Πλαίσιο 
των Ηνωμένων Εθνών (UNFCCC)» ως βασικά μέσα για την ενίσχυση των 
αντιδράσεων και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.



Γνώση 1

Επίγνωση του «ΣΒΑ 13» στο 
πλαίσιο των 17 Στόχων της 
«Ατζέντας του 2030 για 
Βιώσιμη Ανάπτυξη»: Λήψη 
επειγόντων μέτρων για την 
καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής και των επιπτώσεών 
της

Γνώση 2

Επίγνωση της Σύμβασης για 
την Κλιματική Αλλαγή στο 
Πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών (UNFCCC), ως το 
κύριο διεθνές και 
διακυβερνητικό φόρουμ για 
την παγκόσμια αντίδραση 
στην κλιματική αλλαγή



Ικανότητα 1

Αναλύστε τον «ΣΒΑ 13» της 
Ατζέντας του 2030, 
«Λάβετε επειγόντως μέτρα 
για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και τις 
επιπτώσεις της» και έπειτα 
συγκρίνετε τα διάφορα 
μέτρα που έχουν ήδη 
εφαρμοστεί

Ικανότητα 2

Αναθεωρήστε το έργο της 
«UNFCCC», σχετικά με την 
προσαρμογή και την 
ανθεκτικότητα



Ευθύνη & Αυτονομία

Εξηγήστε πώς η εφαρμογή 
του «ΣΒΑ 13» της Ατζέντας 
του 2030, ενισχύει την 
προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή 



ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε 
συνοπτικά σχετικές 
πληροφορίες για τα θέματα 
αυτής της ενότητας, που θα 
σας παρέχουν την απαραίτητη 
γνώση.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY


ΣΒΑ 13 για βιώσιμη ανάπτυξη

Η «Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη», που εγκρίθηκε από όλα τα κράτη μέλη των 
Ηνωμένων Εθνών το 2015, είναι ένα κοινό σχέδιο για την ανάπτυξη στον πλανήτη, 
διαθέτει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), συμπεριλαμβανομένου ενός στόχου 
για την κλιματική αλλαγή (ΣΒΔ 13) .



ΣΒΑ 13 για βιώσιμη ανάπτυξη
Οι τρεις στόχοι του ΣΒΑ 13 για την κλιματική αλλαγή είναι:
1. ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας σε κλιματικούς 

κινδύνους και φυσικές καταστροφές σε όλες τις χώρες
2. ενσωμάτωση μέτρων για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές πολιτικές, 

στρατηγικές και στον εθνικό σχεδιασμό
3. βελτίωση της κατάρτισης, ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της ανθρώπινης 

και θεσμικής ικανότητας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τον 
μετριασμό των επιπτώσεών της και την έγκαιρη προειδοποίηση για τους 
κλιματικούς κινδύνους.



ΣΒΑ 13 για βιώσιμη ανάπτυξη
Η επίτευξη των στόχων του «ΣΒΑ 13» για την κλιματική αλλαγή περιλαμβάνει:
 να εφαρμόσει τη δέσμευση που ανέλαβαν οι ανεπτυγμένες χώρες στην 

«UNFCCC». Στην Σύμβαση για την Κλιματική Αλλαγή (στο πλαίσιο των Η.Ε.) 
συμφώνησαν να επενδύσουν από κοινού 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, 
ξεκινώντας το 2020, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των 
αναπτυσσόμενων χωρών, στο πλαίσιο ουσιαστικών δράσεων μετριασμού και να 
λειτουργήσει το «Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα», κεφαλαιοποιώντας το, το 
συντομότερο δυνατόν.



ΣΒΑ 13 για βιώσιμη ανάπτυξη

Η επίτευξη των στόχων του «ΣΒΑ 13» για την κλιματική αλλαγή περιλαμβάνει:
 προώθηση μηχανισμών για την ανάπτυξη ικανοτήτων για αποτελεσματική 

διαχείριση της κλιματικής αλλαγής σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και μικρά 
νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, τους νέους, 
τις τοπικές και μειονεκτικές κοινότητες

 επίγνωση του ότι η «UNFCCC» είναι το κύριο διεθνές και διακυβερνητικό 
φόρουμ για τη διαπραγμάτευση της παγκόσμιας αντίδρασης στην κλιματική 
αλλαγή



ΣΒΑ 13 για βιώσιμη ανάπτυξη

Πρόοδος στον «ΣΒΑ 13» έως το 2021:
 η χρηματοδότηση για το κλίμα αυξήθηκε κατά 17% την περίοδο 2015-2016 σε 

σύγκριση με την περίοδο 2013-2014
 έως το 2020, 186 χώρες είχαν υπογράψει τη Συμφωνία των Παρισίων
 το 2019, 28 χώρες είχαν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το «Πράσινο 

Ταμείο Πράσινου για το Κλίμα» για να πραγματοποιήσουν εθνικά σχέδια 
προσαρμογής και άλλες διαδικασίες σχεδιασμού προσαρμογής, αξίας 75 
εκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ



Σύμβαση - πλαίσιο του ΟΗΕ για την 
κλιματική αλλαγή (UNFCCC)
Η «UNFCCC» είναι η οντότητα των Ηνωμένων Εθνών, που είναι υπεύθυνη για την 
στήριξη των δράσεων αντιμετώπισης των απειλών που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Ο κύριος στόχος της είναι να σταθεροποιήσει τις συγκεντρώσεις αερίων του 
θερμοκηπίου (GHG) σε επίπεδο που αποτρέπει την επικίνδυνη ανθρωπογενή 
παρέμβαση στο κλίμα.



Σύμβαση - πλαίσιο του ΟΗΕ για την 
κλιματική αλλαγή (UNFCCC)
Η Σύμβαση έχει ως αρχές:

 τις κοινές αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες
 την προφύλαξη
 τις ειδικές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών
 την μη επέμβαση στο διεθνές σύστημα συναλλαγών



Σύμβαση - πλαίσιο του ΟΗΕ για την 
κλιματική αλλαγή (UNFCCC)
Όσοι έχουν υπογράψει τη Σύμβαση έχουν πολλές δεσμεύσεις, μεταξύ των οποίων:

• Δέσμευση για αναφορά πληροφοριών
• Δέσμευση για δημοσίευση εθνικών προγραμμάτων κλιματικής αλλαγής (Εθνικές 

Επικοινωνίες)
• Προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε 
αυτο-επεξηγηματικές κάρτες, ειδικά 
σχεδιασμένες, που παρέχουν 
ρεαλιστικά παραδείγματα και 
πρακτικές πληροφορίες για την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας.

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40


ΣΒΑ 13: Λήψη άμεσων μέτρων για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των 
επιπτώσεών της
Η κλιματική κρίση εντείνεται. Η δεκαετία 2010-2019 ήταν η θερμότερη
που έχει καταγραφεί ποτέ, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι δασικές
πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας, να υπάρχουν ολοένα και πιο έντονοι
τυφώνες, ξηρασίες, πλημμύρες και άλλες κλιματικές καταστροφές σε
όλες τις ηπείρους.



ΣΒΑ  13: Πώς επηρεάζονται οι άνθρωποι από 
την κλιματική αλλαγή;

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις χώρες του κόσμου. Διαταράσσει τις
εθνικές οικονομίες και παρεμβαίνει στη ζωή και τα μέσα διαβίωσης, ιδιαίτερα
των πιο ευάλωτων ανθρώπων.
Τα καιρικά φαινόμενα αλλάζουν, η στάθμη της θάλασσας αυξάνεται και τα
καιρικά φαινόμενα γίνονται πολυάριθμα και πιο ακραία, επηρεάζοντας
περισσότερους από 43 εκατομμύρια ανθρώπους έως το 2020.



ΣΒΑ 13: Τι συμβαίνει εάν δεν αναλάβουμε 
δράση;

Εάν δεν ελεγχθεί η κλιματική αλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της
παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κατά περισσότερο από 3°C, επηρεάζοντας
αρνητικά όλα τα οικοσυστήματα. Η αδράνεια θα μας κοστίσει πολύ
περισσότερο από ό, τι αν αναλάβουμε άμεσα δράση. Έχουμε την ευκαιρία να
αναλάβουμε δράση, που οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας
ταυτόχρονα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και συμβάλλοντας στην
κλιματική ανθεκτικότητα.



Τι γνωρίζετε για τον ΣΒΑ 13;

Αναζητήστε πληροφορίες για να απαντήσετε 
στις ακόλουθες ερωτήσεις:
• Πώς πραγματοποιείται η 

χρηματοδότηση για την επίτευξη του ΣΒΑ 
13;

• Πόσο σημαντικός είναι ο ΣΒΑ 13 για την 
επίτευξη της Συμφωνίας του Παρισιού;

• Ποιες ενέργειες σχεδιάζονται για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covi-
19 στο πλαίσιο του ΣΒΑ 13;

Μάθετε περισσότερα!
Βρείτε περαιτέρω  πληροφορίες στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://www.un.org/en/actno
εστιάζοντας:
• Στις δράσεις για το κλίμα που 

αναλαμβάνονται σε όλο τον κόσμο
• Στις μικρές καθημερινές δράσεις 

που μπορούμε να κάνουμε για να 
συμβάλουμε στην επίτευξη του ΣΒΑ 
13

• Στο τι μπορούμε να κάνουμε για να 
ελέγχουμε τη βιώσιμη συμπεριφορά 
μας



Απαντήστε!

 Προσδιορίστε τις ενέργειες που 
πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή ο 
οργανισμός σας για να 
προωθήσει την επίτευξη του ΣΒΑ 
13

 Προσδιορίστε και απαριθμήστε 
δύο περαιτέρω ενέργειες που 
μπορεί να λάβει ο οργανισμός 
σας για να συνεισφέρει στον ΣΒΑ 
13

Ενθαρρύνετε

 Ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους 
του οργανισμού σας να 
εγκαταστήσουν στο κινητό τους 
την εφαρμογή "AWorld in Support 
of ActNow" και να στραφούν σε 
έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής

Ααζητήστε την εφαρμογή στο App 
Store (κατάστημα εφαρμογών) στο 
κινητό σας! 



Δράστε!
 Συνδεθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://www.un.org/en/actnow και μπείτε 
στη συνομιλία του "ActNow" (κάτω δεξιά) 
και δείτε τις προτάσεις και τις καθημερινές 
ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να 
μειώσετε το αποτύπωμα του άνθρακα.

 Καταγράψτε την προσωπική σας δράση 
στη συνομιλία, συμβάλλοντας στον 
απολογισμό των ενεργειών που γίνονται σε 
όλο τον κόσμο, αυξάνοντας τη δύναμη της 
συλλογικής δράσης.

Γράψτε και δημοσιεύστε!

Γράψτε ένα σύντομο άρθρο (300 
λέξεις το πολύ) για να 
εμπνεύσετε/παρακινήσετε ους 
άλλους να στραφούν σε έναν πιο 
βιώσιμο τρόπο ζωής και να 
βοηθήσουν στην επίτευξη του ΣΒΑ 
13.
Δημοσιεύστε το κείμενο στο 
αγαπημένο σας δίκτυο κοινωνικών 
μέσων!



UNFCCC - Προσαρμογή και ανθεκτικότητα
Επειδή τα αέρια του θερμοκηπίου παραμένουν στην ατμόσφαιρα για πολλές 
δεκαετίες μετά την εκπομπή τους, δεν είναι δυνατόν να σταματήσουν ή να 
αποτρέψουν την κλιματική αλλαγή και, για το λόγο αυτό, τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν είναι ο μετριασμός, με την έννοια της μείωσης των επιπτώσεων αυτών 
των αλλαγών, η προσαρμογή και η ανθεκτικότητα , με την έννοια της δημιουργίας 
μηχανισμών προσαρμογής και καθιστώντας τις κοινότητες πιο ανθεκτικές στις 
κλιματικές αλλαγές που ήδη συμβαίνουν.



UNFCCC - Προσαρμογή και ανθεκτικότητα
Η επιτυχής προσαρμογή δεν εξαρτάται μόνο από τις κυβερνήσεις - αλλά 
και από την ενεργό και διαρκή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και 
διεθνών οργανισμών, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της 
κοινωνίας των πολιτών - καθώς και από την αποτελεσματική διαχείριση 
της γνώσης. Η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορες περιοχές και τομείς και σε 
διάφορα επίπεδα.



UNFCCC - Προσαρμογή και ανθεκτικότητα
Τα κράτη μέλη της Σύμβασης, συναντώνται περιοδικά σε συνεδριάσεις 
που ονομάζονται Συνέδρια των Μερών (COP). Τα μέρη της "UNFCCC" 
αναγνωρίζουν ότι η προσαρμογή είναι μια παγκόσμια πρόκληση που 
αντιμετωπίζουν όλοι και έχει τοπικές, περιφερειακές, υποεθνικές, 
εθνικές και διεθνείς διαστάσεις. Αποτελεί βασικό συστατικό της 
μακροπρόθεσμης παγκόσμιας αντίδρασης στην κλιματική αλλαγή για την 
προστασία των ανθρώπων, των μέσων διαβίωσης και των 
οικοσυστημάτων.



UNFCCC - Προσαρμογή και ανθεκτικότητα
Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν ότι η δράση προσαρμογής πρέπει να 
ακολουθεί μια προσέγγιση που βασίζεται στην κάθε χώρα,  λαμβάνοντας 
υπόψη τις ευάλωτες ομάδες, κοινότητες και οικοσυστήματα. Η δράση θα 
πρέπει να βασίζεται και να καθοδηγείται από κάποια σχετική επιστήμη, 
με σκοπό την ενσωμάτωση των δράσεων προσαρμογής σε σχετικές 
κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές πολιτικές και με σκοπό να 
καταστήσει τις κοινότητες πιο ανθεκτικές στις κλιματικές αλλαγές. 



Τι γνωρίζετε για τη UNFCCC;

Αναζητήστε πληροφορίες για να απαντήσετε 
στις ακόλουθες ερωτήσεις:
• Τι σημαίνει προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή και κλιματική ανθεκτικότητα;
• Ποιο είναι το έργο της UNFCCC με θέμα 

«Προσαρμογή και ανθεκτικότητα»;
• Πώς εμπλέκονται τα ενδιαφερόμενα 

μέρη στην κλιματική προσαρμογή στο 
πλαίσιο του ΟΗΕ;

Μάθετε περισσότερα!
Κατεβάστε τη δημοσίευση (δωρεάν) από: 
https://www.bertelsmann-
stiftung.de/en/publications/publication/did
/a-new-role-for-unfccc/ και αναλογιστείτε:
1. Την ανάγκη για επέκταση του 
παγκόσμιου ρόλου της "UNFCCC" στην 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
2. Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με 
τις οκτώ μελέτες περιπτώσεων που 
παρουσιάστηκαν



ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια 
λίστα με πηγές, που θα σας 
βοηθήσουν να αναπτύξετε 
περαιτέρω τις αξίες και τις στάσεις 
σας στην εκπαίδευση ενηλίκων για 
την κλιματική αλλαγή. 

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4


Εμπνεύστε/Επηρεάστε τους άλλους και χρησιμοποιήστε τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσετε και να στηρίξετε την 
εφαρμογή για κινητά «AWorld in support of ActNow», έτσι ώστε 
περισσότεροι άνθρωποι να στραφούν σε ένα πιο βιώσιμο τρόπο 
ζωής μέσω αυτής

Προωθήστε το φόρουμ του «ActNow» και ενθαρρύνετε άτομα από 
τον οργανισμό σας να γράψουν για την προσωπική τους δράση στο 
φόρουμ, ενισχύοντας τη δύναμη της συλλογικής δράσης



Επιλέξτε μελέτες περιπτώσεων, σχετικά με την παγκόσμια κλιματική 
διακυβέρνηση, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.bertelsmann-
stiftung.de/en/publications/publication/did/a-new-role-for-unfccc/. 
Στη συνέχεια, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενούς σας να 
διερευνήσουν και να προσδιορίσουν αυτά που θα μπορούσαν να 
προσαρμοστούν στους οργανισμούς τους

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να ερευνήσουν όσα 
επιτεύχθηκαν, σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή το 
2019, επίσης γνωστή ως «COP25», που πραγματοποιήθηκε στη 
Μαδρίτη, συνοψίζοντας τους κύριους στόχους που τέθηκαν

http://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/a-new-role-for-unfccc/


ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΗΓΕΣ
Εδώ μπορείτε να βρείτε μια 
λίστα σχετικών διαδικτυακών 
πόρων, οργανωμένων βάσει 
των θεμάτων της ενότητας.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I


Στόχος 13
της Ατζέντας 
2030 για τη 

βιώσιμη 
ανάπτυξη 

https://sdgs.un.org/goals/goal
13Θέματα που 

σχετίζονται με 
τον «ΣΒΑ 13»

https://sdgs.un.org/goals/goal13


www.undp.org/content/undp/
en/home/sustainable-
development-goals/goal-13-
climate-action.html

Ιστοσελίδα του 
«ΣΒΑ 13»: 
στόχοι και 
πληροφορίες 
σχετικά με τις 
δράσεις για το 
κλίμα

Στόχος 13
της Ατζέντας 
2030 για τη 

βιώσιμη 
ανάπτυξη 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html


Σύμβαση -
πλαίσιο 

των 
Ηνωμένων 
Εθνών για 

την 
κλιματική 

αλλαγή 

https://unfccc.int/
Ιστότοπος 
«UNFCC» -
στόχοι και 
πληροφορίες 
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«UNFCC»
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«UNFCCC»:
Προσαρμογή 
στο κλίμα και 

ανθεκτικό-
τητα

https://www4.unfccc.int/sites/
nwpstaging/Pages/Home.aspx

Πύλη γνώσεων 
προσαρμογής: 
Διαδικτυακοί 
πόροι της 
«UNFCCC» για 
την προσαρμογή 
στο κλίμα και την 
ανθεκτικότητα

https://www4.unfccc.int/sites/nwpstaging/Pages/Home.aspx
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«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παρουσίαση αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί
θεώρηση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»
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