
Πρόγραμμα «TAKE IT CPD»: 
Ενότητα 3
Μια ατζέντα για την κλιματική αλλαγή στο μέλλον



Σκοπός
Αυτή η ενότητα στοχεύει στο να παρουσιάσει τα κύρια έγγραφα και μέσα για
τις ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με την κλιματική αλλαγή: Διακυβερνητική
Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC). Στρατηγική της Ε.Ε. για την
κλιματική αλλαγή: Εθνικά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΔ),
θεμελιώδη στοιχεία της Ατζέντας του 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.



Γνώση
Ενημερωθείτε για τη 
Διακυβερνητική Επιτροπή για 
την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), 
τη Στρατηγική της Ε.Ε. για την 
Κλιματική Αλλαγή, τα Εθνικά 
Σχέδια Προσαρμογής στην 
Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΔ), καθώς 
και τις βασικές αρχές της 
Ατζέντας του 2030 για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ικανότητες
Κατανόηση τριών από τα πιο 
βασικά παγκόσμια έγγραφα 
και μέσα για την κλιματική 
αλλαγή και τη δράση για την 
αλλαγή του κλίματος: Ατζέντα 
2030 για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, Στρατηγική της Ε.Ε. 
για την κλιματική αλλαγή και 
Ε.Σ.Δ.

Ευθύνες & Αυτονομία
Αναλύστε τη σχέση μεταξύ της 
Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, της στρατηγικής της 
Ε.Ε. για την αλλαγή του 
κλίματος και του Ε.Σ.Δ.



ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY

Εδώ μπορείτε να βρείτε 
συνοπτικά τις βασικές 
πληροφορίες και έννοιες, 
σχετικά με τα θέματα αυτής 
της ενότητας.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY


Διακυβερνητική επιτροπή για την 
κλιματική αλλαγή (IPCC) 
Επιστημονικός-πολιτικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1988 από τον «WMO» 
(Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός) και το «UNEP» (Περιβαλλοντικό 
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών).

Οι κύριοι στόχοι του είναι να παρέχει επιστημονικές πληροφορίες για την κλιματική 
αλλαγή, να αξιολογήσει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής και να διαμορφώσει ρεαλιστικές στρατηγικές ανταπόκρισης.



Διακυβερνητική επιτροπή για την 
κλιματική αλλαγή (IPCC) 
Οι αναφορές της «IPCC» είναι μία από τις κορυφαίες αναφορές στον κόσμο για την
κλιματική αλλαγή, που ενημερώνουν τα πολιτικά debate σε όλο τον κόσμο. Το 2013, η
«IPCC» δημοσίευσε την Πέμπτη Αναφορά Αξιολόγησης και ήταν σαφής για το ρόλο των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κλιματική αλλαγή.

Το συμπέρασμά του είναι κατηγορηματικό: η κλιματική αλλαγή υπάρχει και οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η κύρια αιτία της.



Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στο 
κλίμα

Υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013, οι στόχοι της είναι:
 Προώθηση της δράσης των κρατών μελών: παροχή καθοδήγησης και χρηματοδότησης για την 

υποστήριξη της προσαρμογής τους, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την υιοθέτηση στρατηγικών
 Προώθηση της σωστής ενημέρωσης για τη λήψη αποφάσεων: ενημέρωση για την προσαρμογή 

και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για Προσαρμογή στο Κλίμα ως «μέσο 
ενημέρωσης»

 Προώθηση της προσαρμογής σε βασικούς τομείς: γεωργία, αλιεία και πολιτική, με σκοπό τη 
διασφάλιση μεγαλύτερης ανθεκτικότητας των υποδομών και την ενθάρρυνση της χρήσης 
ασφάλισης σε περίπτωση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών



Στρατηγική της ΕΕ για την 
προσαρμογή στο κλίμα

Η εφαρμογή της βασίζεται σε οκτώ ενέργειες:
1. Ενθαρρύνοντας όλα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν στρατηγικές προσαρμογής
2. Παρέχοντας χρηματοδότηση για τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων και της 

κλιμάκωσης των δράσεων προσαρμογής
3. Με την ενημέρωση για το πλαίσιο προσαρμογής του Συμφώνου των Δημάρχων
4. Με την αναπλήρωση των γνωστικών κενών



Στρατηγική της ΕΕ για την 
προσαρμογή στο κλίμα
Η εφαρμογή του βασίζεται σε οκτώ ενέργειες (συνέχεια):
5. Με την περαιτέρω ανάπτυξη του «Climate-ADAPT», ως μέσο ενημέρωσης για την 

προσαρμογή στην Ευρώπη
6. Με την εισαγωγή του κλίματος, ως θέμα, στον πολιτικό κόσμο (γεωργία και αλιεία)
7. Με τη διασφάλιση πιο ανθεκτικών υποδομών
8. Προωθώντας την χρήση ασφάλισης και άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων



Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην 
Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΔ)

Το Ε.Σ.Δ. είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που επιτρέπει στις χώρες να εντοπίζουν και να 
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που εμποδίζουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Προωθούμενη από τις κυβερνήσεις, αναλύει την τρέχουσα και μελλοντική κλιματική 
αλλαγή και κάνει μια εκτίμηση για τις επιπτώσεις της. 

Βρίσκει και θέτει σε προτεραιότητα τις επιλογές προσαρμογής και τον τρόπο εφαρμογή 
τους, καθώς επίσης παρακολουθεί την πρόοδο και τα αποτελέσματά τους.



Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην 
Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΔ)
Τελικά, το Ε.Σ.Δ. στοχεύει στο να κάνει τους ανθρώπους, τα μέρη, τα 
οικοσυστήματα και τις οικονομίες πιο ανθεκτικές στις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής.

Η σχετική διαδικασία επιδιώκει να καταστήσει την προσαρμογή μέρος της 
συνήθους πρακτικής ανάπτυξης.



Στόχος 13 για την 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, 
αποτελείται από 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), συμπεριλαμβανομένου ενός 
στόχου για την κλιματική αλλαγή (ΣΒΔ – στόχος 13).



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


Ο ρόλος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
στην κλιματική αλλαγή
Διακυβερνητική ομάδα αξιολόγησης για την κλιματική αλλαγή (IPCC) 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες εκτιμάται ότι προκάλεσαν περίπου τον 
1,0°C από την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η υπερθέρμανση του 
πλανήτη είναι πιθανό να φτάσει τους 1,5°C μεταξύ 2030 και 2052, εάν 
συνεχίσει να αυξάνεται με τον τρέχοντα ρυθμό, και 2,0°C μέχρι το τέλος 
του τρέχοντος αιώνα.



Ο ρόλος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
στην κλιματική αλλαγή

Διακυβερνητική ομάδα αξιολόγησης για την κλιματική αλλαγή (IPCC) 
Όλες οι χώρες έχουν συμφωνήσει να συντελέσουν για τον στόχο που 
ορίζεται στη Συμφωνία των Παρισίων για τον περιορισμό της αύξησης 
της παγκόσμιας θερμοκρασίας μεταξύ 1,5˚C και 2˚C μέχρι το τέλος του 
αιώνα. 

Οι αναφορές υπάρχουν στη διεύθυνση: https://www.ipcc.ch/reports/

https://www.ipcc.ch/reports/


Τι γνωρίζετε για τη 
«IPCC»;
Αναζητήστε πληροφορίες και 
απαντήστε στις ακόλουθες 
ερωτήσεις:

• Τι αφορούν οι Αναφορές 
Αξιολόγησης της «IPCC»;

• Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της;
• Γιατί είναι τόσο σημαντικοί;
• Ποιο έτος έλαβε η «IPCC» το 

Νόμπελ Ειρήνης;

Μάθε περισσότερα!
Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο «8 
πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για 
την αναφορά 1.5˚C της «IPCC»
εστιάζοντας:
• στις ενέργειες που απαιτούνται για τον 

περιορισμό της θέρμανσης στους 1,5˚C
• στη σημασία της μείωσης των 

εκπομπών CO2, με σκοπό να είναι υπό 
έλεγχο η αύξηση της θερμοκρασίας του 
αέρα

• στη σημασία της συμμετοχής όλων των 
παραγόντων για να επιτευχθεί αυτό



Αναζητήστε!
Αναζητήστε δύο άρθρα με αντίθετες 
σκέψεις σχετικά με το ρόλο των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην 
κλιματική αλλαγή: ένα που αναφέρεται 
στις ανθρώπινες δραστηριότητες ως 
κύρια αιτία και ένα που αναφέρεται σε 
άλλους λόγους ως αιτία της κλιματικής 
αλλαγής. 

Γράψτε και χωρίστε τις πληροφορίες 
που συλλέξατε σε δύο στήλες. Κάθε 
στήλη με τις απόψεις των δύο θέσεων.

Γράψτε και δημοσιεύστε!
Γράψτε συνοπτικά, σε μία σελίδα Α4, τις 
απόψεις σας για το ρόλο των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην 
κλιματική αλλαγή. 
Αφού ολοκληρώσετε και ελέγξετε το 
γραπτό σας, σας προτείνουμε να το 
δημοσιεύσετε στη σελίδα του «TAKE IT» 
στο Facebook. Στη συνέχεια, δείτε τα 
σχόλια και απαντήστε.
www.facebook.com/TAKEitClimateChange

http://www.facebook.com/TAKEitClimateChange


Ορισμένες επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στις ευρωπαϊκές περιοχές

 Αρκτική: η άνοδος της θερμοκρασίας ξεπερνά κατά πολύ τον παγκόσμιο μέσο όρο
 Βορειοδυτική Ευρώπη: αυξανόμενος κίνδυνος πλημμύρας ποταμών και 

παράκτιων περιοχών
 Βόρεια Ευρώπη: μείωση χιονόπτωσης και πάγου στους ποταμούς
 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη: αύξηση θερμοκρασίας
 Περιοχή της Μεσογείου: επέκταση των οικοτόπων 
 Παράκτιες περιοχές και θάλασσες: Αύξηση της στάθμης της θάλασσας
 Ορεινές περιοχές: αυξανόμενος κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους



Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων για την 
ετοιμότητα προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή

Στο πλαίσιο της στρατηγικής προσαρμογής της Ε.Ε., το 2018 έγινε 
αξιολόγηση των Εθνικών Στρατηγικών Προσαρμογής των επιμέρους 
κρατών μελών. 

Οι περιλήψεις, κάθε μιας από αυτές τις αξιολογήσεις, είναι διαθέσιμες 
στον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en


Διαβάστε

Συνδεθείτε στον πίνακα 
αποτελεσμάτων ετοιμότητας 
προσαρμογής – Χώρες 
Παγκοσμίως και αναζητήστε τον 
πίνακα αποτελεσμάτων 
ετοιμότητας προσαρμογής για τη 
χώρα σας.

Διαβάστε το κεφάλαιο «Βήμα Δ. 
Εφαρμογή Δράσεων 
Προσαρμογής».

Κατανοήστε

Προσδιορίστε και απαριθμήστε τις 
κύριες προτεινόμενες δράσεις.

Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις 
δράσεις που μπορούν να 
επηρεάσουν την περιοχή σας.



Σκεφτείτε 
Αφιερώστε χρόνο στο να σκεφτείτε εάν 
οι δράσεις συμβάλλουν στην μείωση 
των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής στην περιοχή σας.

Σημειώστε τις δράσεις που μπορούν να 
επηρεάσουν την περιοχή σας θετικά ή 
αρνητικά.

Πράξτε και δεσμευτείτε
Είναι καιρός να ασχοληθούμε σοβαρά 
με το θέμα της κλιματικής αλλαγής! 
Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα του 
«Climate-ADAPT» https://climate-
adapt.eea.europa.eu/newsletter

Δεσμευτείτε ότι θα διαβάζετε τα άρθρα 
σχετικά με τις πολιτικές, τις δράσεις και 
τις στρατηγικές που λαμβάνονται για 
την υποστήριξη της κλιματικής 
προσαρμογής στην Ευρώπη.

https://climate-adapt.eea.europa.eu/newsletter


Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική 
Αλλαγή (ΕΣΔ)
Το Ε.Σ.Δ μπορεί να βοηθήσει τις χώρες: 
 Στη βελτίωση των πρακτικών ανάπτυξης και προσαρμογής
 Στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού
 Στην πρόοδο προς τους Σ.Β.Α
 Στον προσδιορισμό των κινδύνων και στη δημιουργία κλιματικής 

ανθεκτικότητας



Πώς είναι το ΕΣΔ στη 
χώρα σας;
Κατεβάστε το έγγραφο «National 
Adaptation Strategy and National 
Adaptation mapping» που 
διατίθεται στον ιστότοπο του 
«TAKE IT». Διαβάστε τους στόχους, 
τις δράσεις και την ατζέντα για την 
υλοποίηση δράσεων 
προσαρμογής στη χώρα σας. 

Πραγματοποιούνται 
δράσεις προσαρμογής;

Αφού διαβάσετε για το ΕΣΔ της 
χώρας σας, αποκτήστε πρόσβαση 
στον ιστότοπο του οργανισμού που 
είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή 
του. Στη συνέχεια, ελέγξτε για 
πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με 
την πρόοδο του ΕΣΔ στη χώρα σας.

https://takeit-project.eu/


Ευαισθητοποίηση για την επίτευξη του ΣΒΑ 13
Το 2019 ήταν η δεύτερη πιο ζεστή χρονιά όλων των εποχών. Με μέση
παγκόσμια θερμοκρασία 1,1°C, οι στόχοι 1,5°C ή 2°C που ορίζονται στη
Συμφωνία των Παρισίων, απέχουν πολύ από την επίτευξη τους. Παρόλο
που οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) αναμένεται να
μειωθούν κατά 6% έως το 2020 και η ποιότητα του αέρα να βελτιωθεί,
ως αποτέλεσμα των ταξιδιωτικών περιορισμών λόγω της πανδημίας του
COVID-19, αυτή η βελτίωση θα είναι προσωρινή.



Μάθετε περισσότερα!

Μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://sdgs.un.org/goals/goal13

Διαβάστε τις πληροφορίες και 
σημειώστε τη συμβολή της 
πανδημίας του COVID-19 στη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, και αντίστοιχα, τη 
συμβολή τους στον ΣΒΑ 13 της 
Συμφωνίας των Παρισίων. 

Πράξτε!

Δώστε τρία παραδείγματα για το 
πώς μπορείτε να αναπτύξετε και 
να ενθαρρύνετε βιώσιμες 
συμπεριφορές, ως αποτέλεσμα 
της εμπειρίας σας από την 
πανδημία του COVID-19. 

Γράψτε συνοπτικά τον 
προβληματισμό σας και 
δημοσιεύστε τον στα αγαπημένα 
σας κοινωνικά μέσα.

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


ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Εδώ 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


Ενθάρρυνση των διαδικασιών δημόσιας συμμετοχής των 
πολιτών, που προωθούνται από τις δημόσιες αρχές για 
εθνικά, περιφερειακά και τοπικά σχέδια και περιβαλλοντικά 
προγράμματα

Να είστε ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Χρησιμοποιήστε τη σελίδα του «TAKE IT» στο Facebook για να 
μοιραστείτε πληροφορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή 
και να μάθετε για αυτήν.



 Δημιουργήστε ένα ερωτηματολόγιο για τους 
εκπαιδευόμενούς σας, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν τις 
τρέχουσες βιώσιμες δράσεις και συμπεριφορές τους

Αναπτύξτε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών για τους 
εκπαιδευόμενους, έτσι ώστε να διερευνήσουν και να 
προσδιορίσουν τις κλιματικές δράσεις που μπορούν να 
εφαρμόσουν στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας και της προσωπικής τους ζωής



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


Διακυβερνητική 
Επιτροπή για την 

Αλλαγή του 
Κλίματος 

www.ipcc.ch/
Ιστότοπος της 
«IPCC»: στόχοι, 
πληροφορίες 
και αναφορές 
αξιολόγησης για 
την κλιματική 
αλλαγή

https://www.ipcc.ch/


Στόχος 
βιώσιμης 

ανάπτυξης 
13

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

Ιστότοπος του 
ΣΒΑ 13: στόχοι 
και 
πληροφορίες 
σχετικά με τις 
δράσεις για το 
κλίμα

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


Στρατηγική 
προσαρμογής 

της ΕΕ

https://ec.europa.eu/clima/po
licies/adaptation/what_en

Ιστότοπος 
στρατηγικής 
προσαρμογής 
της ΕΕ: στόχοι και 
πληροφορίες 
σχετικά με τις 
δράσεις που 
πρέπει να γίνουν

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en


Εθνικά
Σχέδια 

Προσαρμογής

https://unfccc.int/topics/adap
tation-and-
resilience/workstreams/nation
al-adaptation-plans

Ιστότοπος 
Ηνωμένων Εθνών 
- Κλιματική 
Αλλαγή: στόχοι 
και πληροφορίες 
για τα Εθνικά 
Σχέδια 
Προσαρμογής

https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plans
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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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