
Πρόγραμμα «TAKE IT CPD»: 
Ενότητα 4
Τα οφέλη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή



Στόχος 
Αυτή η ενότητα στοχεύει στο να παρουσιάσει τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα 
των δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 



Γνώση 

Επίγνωση για τα οφέλη της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή: έννοια, 
παραδείγματα και καλές 
πρακτικές.

Ικανότητες 

Εξηγήστε τα οφέλη της 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή.

Δώστε και συγκρίνετε 
παραδείγματα 
πλεονεκτημάτων και καλών 
πρακτικών σε τοπικό 
επίπεδο.

Ευθύνες & Αυτονομία

Σχεδιάστε ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
που περιλαμβάνει δράσεις 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή και τα 
οφέλη τους.



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


Οφέλη της προσαρμογής: έννοια
Τα οφέλη προσαρμογής αναφέρονται στην αποφυγή των επιπτώσεων ή στα οφέλη
και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη λήψη και την εφαρμογή μέτρων και
δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.



Οφέλη της προσαρμογής: έννοια
Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG), που προκύπτει από τις
δράσεις μετριασμού, απαιτεί αρκετές δεκαετίες για να γίνει, ενώ οι περισσότερες
δράσεις προσαρμογής μπορούν να αποφέρουν άμεσα οφέλη.



Οφέλη της προσαρμογής: έννοια
Πράγματι, η προσαρμογή μπορεί να προσφέρει άμεσα τοπικά οφέλη. Αυτά τα
οφέλη προκύπτουν από την εφαρμογή μέτρων προσαρμογής και δράσεων, που μας
καθιστούν ικανότερους να ζούμε και να εργαζόμαστε με κλιματικές μεταβολές και
ακραία γεγονότα.

Αντίθετα, η αδυναμία προσαρμογής, μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρίες, και
επίσης, σε χαμένα έσοδα που προκύπτουν από την αλλαγή των προτιμήσεων των
καταναλωτών και των αγορών.



Οφέλη της προσαρμογής: έννοια
Συνήθως, είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι δράσεις προσαρμογής με σαφή
οφέλη, όντας πρακτικές, οικονομικά αποδοτικές και απόλυτα δικαιολογημένες,
ενόψει της τρέχουσας και μελλοντικής κλιματικής μεταβλητότητας. Μεταξύ αυτών,
βρίσκουμε τρεις τυπολογίες επιλογών/δράσεων.



Οφέλη της προσαρμογής: έννοια
Επιλογές «No-regret»: δράσεις προσαρμογής, όπου τα οφέλη υπερβαίνουν το
κόστος, ανεξαρτήτως κλιματικής αλλαγής. Αυτές είναι συνήθως δράσεις, που
ανταποκρίνονται επαρκώς στις τρέχουσες κλιματικές μεταβολές και έχουν την
ικανότητα να παραμένουν αποτελεσματικές, ακόμη κι όταν ενταθεί η κλιματική
αλλαγή.



Οφέλη της προσαρμογής: έννοια
Επιλογές «low regret»: δράσεις προσαρμογής με σχετικά χαμηλό κόστος και με
σχετικά υψηλά οφέλη, ακόμη και αν αυτές θα πραγματοποιηθούν μόνο μετά από
κάποια κλιματική αλλαγή.



Οφέλη της προσαρμογής: έννοια
Επιλογές «Win-win»: δράσεις προσαρμογής για την αντιμετώπιση των κλιματικών
κινδύνων, αλλά οι οποίες, εκτός από την ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας,
έχουν επίσης άλλα κοινωνικά, οικονομικά ή περιβαλλοντικά οφέλη.



Οφέλη από την προσαρμογή: 
παραδείγματα
Μείωση των επιπτώσεων των κυμάτων καύσωνα στην ανθρώπινη υγεία
Η προσαρμογή στους διαρκείς και αυξανόμενους καύσωνες και οι επιπτώσεις τους
στην ανθρώπινη υγεία, περιλαμβάνει δράσεις που πρέπει: (i) να βελτιώσουν την
ανθεκτικότητα των κτιρίων και των εξωτερικών χώρων, (ii) να ευαισθητοποιήσουν
τον πληθυσμό και να ελαχιστοποιήσουν την έκθεσή τους στον σχετικό κίνδυνο.



Οφέλη από την προσαρμογή: 
παραδείγματα
Δράσεις που μπορούν να γίνουν για τη μείωση των επιπτώσεων των κυμάτων
καύσωνα στην ανθρώπινη υγεία:

 Βελτίωση της ανθεκτικότητας των κτιρίων

 Δημιουργία χώρων σκίασης σε αστικές περιοχές

 Δράσεις για τον κλιματισμό του δημόσιου αστικού χώρου

 Προώθηση μέτρων αυτοπροστασίας έναντι της ακραίας ζέστης



Οφέλη από την προσαρμογή: καλές 
πρακτικές 

«Σχεδιασμός Κλιματικής Ανάπτυξης» - Σχολείο «Redhill» (Αγγλία)
 Το σχολείο «Redhill», στο Worcestershire, είναι ένα από τα πρώτα στην Αγγλία που κατά

τη φάση σχεδιασμού και κατασκευής του, πήρε μέτρα για τις επιπτώσεις που μπορεί να
έχει η κλιματική αλλαγή

 Η μεθοδολογία «UKCIP Adaptation Wizard17», χρησιμοποιήθηκε από την αρχή στη
διαδικασία σχεδιασμού του σχολείου, καθώς ο αρχιτέκτονας που ήταν υπεύθυνος για
το έργο, θεώρησε σημαντικούς τους κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή



Οφέλη από την προσαρμογή: καλές 
πρακτικές 

«Σχεδιασμός Κλιματικής Ανάπτυξης» - Σχολείο «Redhill» (Αγγλία)
 Το κόστος της μεταγενέστερης προσαρμογής θα είναι υψηλότερο από την επένδυση

που έγινε στην κατασκευή και στο σχεδιασμό του έργου
 Οι δράσεις προσαρμογής προστατεύουν τους χρήστες του κτιρίου, διατηρώντας ένα

άνετο και ασφαλές περιβάλλον διδασκαλίας για τις τρέχουσες κλιματολογικές
συνθήκες, καθώς και για τα επόμενα 60 πρώτα χρόνια του κτιρίου, λαμβάνοντας
υπόψη τα κλιματολογικά σενάρια που υπάρχουν για την περιοχή



Οφέλη από την προσαρμογή: 
παραδείγματα
Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της μείωσης της κατανάλωσης νερού
Η προσαρμογή στις αυξανόμενες επιπτώσεις της ξηρασίας και στη μείωση του
υδάτινου πόρου περιλαμβάνει δράσεις που πρέπει: (i) να προωθήσουν την
ορθολογική χρήση, την μείωση της κατανάλωσης νερού και την υιοθέτηση ορθών
πρακτικών σε διάφορες χρήσεις νερού. (ii) τη διαφοροποίηση των πηγών νερού.



Οφέλη από την προσαρμογή: 
παραδείγματα
Δράσεις για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της μείωσης της 
κατανάλωσης νερού:
 Προώθηση της χρήσης νερού στα πεζοδρόμια και το πλύσιμο των οχημάτων
 Προώθηση της χρήσης νερού σε χώρους πρασίνου
 Προώθηση της χρήσης νερού σε πισίνες
 Επαναχρησιμοποίηση βρόχινου νερού και επεξεργασμένων λυμάτων
 Χρήση φυτικών ειδών με χαμηλές απαιτήσεις σε νερό



Οφέλη από την προσαρμογή: καλές 
πρακτικές

Σύστημα συλλογής ομβρίων υδάτων στη Βρέμη (Γερμανία)
 Οι κλιματικές προβλέψεις για τη Βρέμη για το 2100, προβλέπουν αύξηση κατά 44%

των χειμερινών βροχοπτώσεων, σε συνδυασμό με υψηλότερη συχνότητα ακραίων
γεγονότων. Ταυτόχρονα, προβλέπεται σημαντική μείωση του πόσιμου νερού.

 Προκειμένου να προωθηθεί η χρήση του βρόχινου νερού (συμπεριλαμβανομένης
της άρδευσης και του αστικού καθαρισμού, μεταξύ άλλων χρήσεων), ο δήμος της
Βρέμης ενθαρρύνει τη χρήση του νερού της βροχής.



Οφέλη από την προσαρμογή: καλές 
πρακτικές
Σύστημα συλλογής ομβρίων υδάτων στη Βρέμη (Γερμανία)
 Έτσι, ο φόρος αποχέτευσης υπολογίζεται με βάση την αδιαπέραστη επιφάνεια του 

κτιρίου και ένα από τα κίνητρα είναι να μην πληρώνεται αυτός ο φόρος σε κτίρια 
κατοικιών, που χρησιμοποιούν νερό της βροχής για τις προαναφερθείσες χρήσεις

 Ταυτόχρονα - για τις ίδιες χρήσεις - ο δήμος χορηγεί ένα οικονομικό βοήθημα (1/3 
του κόστους των έργων)



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


Μείωση των επιπτώσεων των κυμάτων 
καύσωνα στην ανθρώπινη υγεία
Η Ευρώπη έχει αρκετά καλοκαιρινά κύματα καύσωνα και συνεχείς νέες
υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ από το 2003, που οδήγησαν σε
θνησιμότητα, που σχετίζεται με τη θερμότητα, και είχε και διάφορες
οικονομικές επιπτώσεις. Προβλέπεται αύξηση του αριθμού και του
μεγέθους των κυμάτων καύσωνα (με μέσο όρο κάθε δύο χρόνια).



Μάθε περισσότερα!
Περαιτέρω πληροφορίες στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://climate-
adapt.eea.europa.eu/metadata/adapt
ation-options/heat-health-action-plans

Σκεφτείτε τις επιπτώσεις των υψηλών 
θερμοκρασιών στην ανθρώπινη υγεία, 
τις δράσεις που μπορούν να γίνουν 
και τα οφέλη που μπορούν να 
προκύψουν από αυτές τις δράσεις.

Ποιες δράσεις μπορεί να 
προωθήσει ο οργανισμός σας;

Αναλογιστείτε τις δράσεις που μπορεί 
να κάνει ο οργανισμός σας για να 
μειωθούν οι επιπτώσεις των υψηλών 
θερμοκρασιών στην ανθρώπινη υγεία.

Προσδιορίστε την κύρια δράση που 
πρέπει να πραγματοποιηθεί 
βραχυπρόθεσμα (έως 1 έτος).

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/heat-health-action-plans


Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και 
της μείωση της κατανάλωσης νερού
Η αυξανόμενη λειψυδρία θα περιορίσει όλο και περισσότερο
ορισμένες χρήσεις, όπως πότισμα χώρων πρασίνου, πλύσιμο
αυτοκινήτων ή δαπέδων. Όμως, οι περιορισμοί του νερού, γίνονται
συχνά σε καταστάσεις προσωρινής λειψυδρίας (π.χ. λόγω ξηρασίας) σε
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.



Μάθε περισσότερα!
Περαιτέρω πληροφορίες στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://climate-
adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptati
on-options/water-restrictions-and-
consumption-cuts

Αναλογιστείτε τις δράσεις που μπορούν 
να γίνουν για την προώθηση της 
επαναχρησιμοποίησης και της μείωσης 
της κατανάλωσης νερού και τα οφέλη 
που μπορεί να προκύψουν από αυτές τις 
δράσεις.

Ποιες ενέργειες μπορεί να 
προωθήσει ο οργανισμός σας;

Αναλογιστείτε τις δράσεις που 
μπορούν να γίνουν για την προώθηση 
της επαναχρησιμοποίησης και της 
μείωσης της κατανάλωσης νερού και 
τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν 
από αυτές τις δράσεις.

Προσδιορίστε την κύρια δράση που 
πρέπει να πραγματοποιηθεί 
βραχυπρόθεσμα (έως 1 έτος).

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/water-restrictions-and-consumption-cuts


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


Αναπτύξτε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών για τους 
εκπαιδευόμενους, για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των 
δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και των 
οφελών τους σε τοπικό επίπεδο
Κάντε μια λίστα με μικρές δράσεις προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή, που μπορείτε να κάνετε προσωπικά και 
επαγγελματικά, προσδιορίζοντας τα οφέλη και τα 
πλεονεκτήματά τους και καθορίστε ένα βραχυπρόθεσμο 
σχέδιο για να ξεκινήσετε την εφαρμογή τους



Να αποτελείτε έμπνευση για τους άλλους και να 
χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να 
συμβουλεύετε τους φίλους σας και να μοιράζεστε τα 
επιτεύγματά σας από την προσαρμογή σας στην κλιματική 
αλλαγή και τα οφέλη σας
Στη συνέχεια, εκτός από τις δράσεις προσαρμογής που είχατε 

σκεφτεί προηγουμένως, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/ID_Adapt_options.pdf και 
δείτε μια δομημένη προσέγγιση για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή

http://www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/ID_Adapt_options.pdf


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


Οφέλη από 
την 

προσαρμογ
ή στην 

κλιματική 
αλλαγή 

https://www.preventionweb.n
et/publications/view/36768

Ανάλυση των 
οφελών της 
προσαρμογής 
στην κλιματική 
αλλαγή.

https://www.preventionweb.net/publications/view/36768


Μείωση των 
επιπτώσεων 

των 
κυμάτων 
καύσωνα 

στην 
ανθρώπινη 

υγεία

www.wien.gv.at/umweltschut
z/raum/pdf/uhi-strategieplan-
englisch.pdf

«Urban Heat 
Island» -
Στρατηγική της 
Πόλης της 
Βιέννης 
(Αυστρία).

http://www.wien.gv.at/umweltschutz/raum/pdf/uhi-strategieplan-englisch.pdf


Οφέλη 
από την 
προσαρ-

μογή

https://www.ukcip.org.uk/wp-
content/Wizard/UKCIP_Redhill
_CS.pdf

Σχεδιασμός 
Κλιματικής 
Ανάπτυξης –
Σχολείο 
«Redhill»
(Αγγλία).

https://www.ukcip.org.uk/wp-content/Wizard/UKCIP_Redhill_CS.pdf


Προώθηση 
της 

επαναχρησι-
μοποίησης 

και μείωσης 
της 

κατανάλω-
σης νερού

http://www.sfrpc.com/Climat
e%20Change/11.pdf

Προσαρμογή 
στην κλιματική 
αλλαγή: λίστα για 
ανάπτυξη 
(κεφάλαιο για το 
νερό) – «Greater 
London 
Authority».

http://www.sfrpc.com/Climate%20Change/11.pdf


Οφέλη 
Προσαρ-

μογής 

https://climate-
adapt.eea.europa.eu/metadat
a/case-studies/rainwater-
saving-and-use-in-households-
bremen (europa.eu)

Σύστημα 
συλλογής 
ομβρίων 
υδάτων στη 
Βρέμη 
(Γερμανία).

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/rainwater-saving-and-use-in-households-bremen


2019-1-BE01-KA204-050400

«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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