
Πρόγραμμα «TAKE IT CPD» : 
Ενότητα 5
Πραγματοποίηση της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή



Στόχος
Αυτή η ενότητα στοχεύει στο να παρέχει στους συμμετέχοντες πληροφορίες
σχετικά με τις αρχές της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τις ενέργειες
που μπορούν να γίνουν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής.



Γνώση

Επίδειξη γνώσεων σχετικά με 
την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή και τις 
ενέργειες που απαιτούνται 
για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής

Δεξιότητες

Εξηγήστε την έννοια της 
προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή και δείξτε τον τρόπο 
με τον οποίο οι ενέργειες 
που αναλαμβάνονται 
συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής

Ευθύνες & Αυτονομία

Ξεκινήστε μια δομημένη 
προσέγγιση για την 
προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή



ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY

Εδώ μπορείτε να βρείτε 
συνοπτικά τις βασικές 
πληροφορίες σχετικά με τα 
θέματα αυτής της ενότητας, 
για να σας παρέχει την 
απαραίτητη γνώση.



Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή: συχνές ερωτήσεις
Γιατί είναι απαραίτητη η προσαρμογή;

Η προσαρμογή συζητιέται όλο και περισσότερο. Έχει αναδειχθεί ως βασική
στρατηγική για τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που
δεν μπορούν πλέον να αποφευχθούν, καθώς και για την αξιοποίηση των
κοινωνικοοικονομικών ευκαιριών, αφού καμία προσπάθεια μετριασμού δεν μπορεί
να αποφύγει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που θα παρατηρηθούν τις
επόμενες δεκαετίες.



Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή: συχνές ερωτήσεις
Γιατί είναι απαραίτητη η προσαρμογή;

Για το λόγο αυτό, πρέπει να προσαρμοστούμε: 
 για τη μείωση της ευπάθειας των φυσικών και ανθρώπινων συστημάτων
 για τη βελτίωση της κλιματικής ανθεκτικότητας
 για να μάθουμε να ζούμε με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής



Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: 
συχνές ερωτήσεις

Ποιες είναι οι προκλήσεις της προσαρμογής;

Οι κύριες προκλήσεις σχετίζονται με οικονομικά ζητήματα για τη λήψη αποφάσεων:
 κόστος συναλλαγής: με την απόκτηση πληροφοριών και τις επακόλουθες ενέργειες 

προσαρμογής
 αποτυχίες στην αγορά: συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών φαινομένων, των 

αμφίρροπων πληροφοριών, του ηθικού κινδύνου
 ζητήματα ηθικής: η σχέση μεταξύ ευπάθειας και προσαρμοστικής ικανότητας συνεπάγεται 

ότι η λήψη αποφάσεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τα οφέλη όσο και τις επιπτώσεις στα 
ίδια κεφάλαια



Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή: συχνές ερωτήσεις
Ποιες είναι οι προκλήσεις της προσαρμογής;

Οι κύριες προκλήσεις σχετίζονται με οικονομικά ζητήματα για τη λήψη αποφάσεων:
 συντονισμός, κυβερνητικές αποτυχίες και πολιτική οικονομία: οι υπεύθυνοι λήψης 

αποφάσεων αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια, όπως έλλειψη γνώσης ή/και πόρων
 εμπόδια συμπεριφοράς: οδηγούν σε ακατάλληλες αποφάσεις
 αβεβαιότητα: ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην προσαρμογή, καθώς επεκτείνεται σε 

διαφορετικές διαστάσεις: δημογραφία, τεχνολογία, οικονομία και μελλοντική κλιματική 
αλλαγή



Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή: συχνές ερωτήσεις
Πώς αντιδρούμε στην κλιματική αλλαγή;

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνει:
 δράσεις προσαρμογής: μέσω π.χ. υιοθέτησης τεχνολογικών λύσεων και

αλλαγών στις καταναλωτικές συνήθειες, όπου και απαιτούνται περαιτέρω
προσπάθειες προσαρμογής. Ωστόσο, η προσαρμογή από μόνη της δεν
αναμένεται να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες τις επιπτώσεις, καθώς οι
επιλογές λιγοστεύουν και το κόστος αυξάνεται με την κλιματική αλλαγή.



Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή: συχνές ερωτήσεις
Πώς αντιδρούμε στην κλιματική αλλαγή;

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνει:
 βιώσιμη ανάπτυξη: να βοηθήσει τις κοινωνίες να μειώσουν την ευπάθεια τους

στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η ευπάθεια μπορεί να επηρεαστεί από άλλους
παράγοντες όπως η ρύπανση ή οι επιδημίες, και η ίδια η κλιματική αλλαγή
μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη



Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή: συχνές ερωτήσεις
Πώς αντιδρούμε στην κλιματική αλλαγή;

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνει:
 δράσεις μετριασμού: οι οποίες στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών αερίων

του θερμοκηπίου (GHG) για την αποφυγή, τη μείωση ή την καθυστέρηση των
επιπτώσεων και πρέπει να εφαρμοστούν με τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν
θα εμποδιστεί η προσαρμοστική ικανότητα



Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή: συχνές ερωτήσεις

Γιατί οι οργανισμοί θα πρέπει να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή;
 Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια μοναδική πρόκληση και οι κοινωνίες σε όλα τα

μήκη της γης, αντιμετωπίζουν νέους κινδύνους. Οι κοινωνίες πρέπει να είναι σε
θέση να αξιολογήσουν και να αποφασίσουν ποιες είναι οι πιο κατάλληλες ενέργειες
που πρέπει να γίνουν. Τι θα πρέπει να γίνει και πως;

 Οι οργανισμοί έχουν κεντρικό ρόλο σε αυτή την διαδικασία, αφού με τη
συμμετοχή τους συμβάλλουν στη μετάβαση σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής, σε
πράσινες οικονομίες και σε κοινωνίες με κλιματική ανθεκτικότητα.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

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

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε 
κάποιες επεξηγηματικές κάρτες, 
που είναι ειδικά σχεδιασμένες, 
παρέχουν ρεαλιστικά 
παραδείγματα και δίνουν πρακτικές 
συμβουλές και πληροφορίες για να 
ενισχύσετε τις ικανότητές σας.

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


Κανόνες καθοδήγησης για μια αποτελεσματική 
προσαρμογή 
Οι οργανισμοί επιθυμούν να έχουν μια δομημένη προσέγγιση ως προς
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και συγκεκριμένα στους
κλιματικούς κινδύνους, και να καθορίσουν μια συγκεκριμένη
διαδικασία για να διευκολύνουν την εφαρμογή των μέτρων και των
δράσεων προσαρμογής.



Κανόνες καθοδήγησης για μια αποτελεσματική 
προσαρμογή

Τα μέτρα και οι δράσεις προσαρμογής πρέπει να είναι κατάλληλα για την
επίτευξη του στόχου για τον οποίο εφαρμόστηκαν. Η διαβεβαίωση πως
ένα μέτρο ή μια δράση είναι «κατάλληλη/ορθή» δεν είναι εύκολη για
διάφορους λόγους. Αρχικά, επειδή μερικές φορές η εκτίμηση και η
αξιολόγηση του αποτελέσματος/επιτυχίας μπορεί να γίνει αφού περάσει
ένα χρονικό διάστημα. Επίσης, είναι πολύ συχνό φαινόμενο η
επιτυχία/αποτέλεσμα να επηρεαστεί από εξωγενείς παράγοντες ή
τελευταίες αλλαγές.



Κανόνες καθοδήγησης για μια αποτελεσματική 
προσαρμογή 
Πέρα από τις δυσκολίες, εμπειρικά μιλώντας, υπάρχουν κάποιοι
κανόνες οι οποίοι, αν ακολουθηθούν, μπορούν να συμβάλλουν στη
διαδικασία του προσδιορισμού ορθών μέτρων και δράσεων
προσαρμογής»:
 Συνεργασία. Ενημερώστε και εμπλέξτε την κοινότητα, τους

προμηθευτές σας, τους πελάτες σας ή άλλους ενδιαφερόμενους.
Έχουν προοπτικές και εμπειρία, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο.



Κανόνες καθοδήγησης για μια αποτελεσματική 
προσαρμογή 
 Κατανόηση κινδύνων που σχετίζονται με διαδικασίες και δράσεις

που είναι σχετικές με τον τομέα/οργανισμό σας
 Διατυπώστε τον στόχο και επικοινωνήστε με την μέθοδο «SMART»

(Συγκεκριμένο θέμα, Μεθοδικότητα, Αποτελεσματικότητα,
Προσανατολισμένο και Χρονικό Περιθώριο)

 Αντιμετώπιση κλιματικών και άλλων κινδύνων με ισορροπημένο και
κατάλληλο τρόπο



Κανόνες καθοδήγησης για μια αποτελεσματική 
προσαρμογή 
 Επικεντρωθείτε στους υψηλούς προτεραιότητας κλιματικούς

κινδύνους
 Ξεκινήστε με τους κινδύνους της κλιματικής μεταβλητότητας ως

σημείο αναφοράς για να προσδιορίσετε τις δράσεις που πρέπει να
γίνουν για την πρόβλεψη κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική
αλλαγή



Κανόνες καθοδήγησης για μια αποτελεσματική 
προσαρμογή 
 Χρήση στρατηγικών μεσολάβησης για να αντιμετωπίσετε τις

αμφισβητήσεις σχετικά με τις κλιματικές προβλέψεις και να
επωφεληθείτε από την σταδιακή αυτή προσέγγιση

 Να έχετε επίγνωση για τις επιλογές προσαρμογής «no-regret»,
«low-regret» και «win-win», ως τις πιο επικερδείς και τις πιο
επωφελείς με πολλά προνόμια



Κανόνες καθοδήγησης για μια αποτελεσματική 
προσαρμογή 
 Αποφύγετε τις δράσεις προσαρμογής που περιορίζουν άλλες

επιλογές προσαρμογής σε άλλους τομείς.
 Συχνή αναθεώρηση των μέτρων και των δράσεων προσαρμογής που

εφαρμόστηκαν.



Συμμετοχή και Εμπλοκή Ενδιαφερόμενων
Ενδιαφερόμενοι είναι:
 Αυτοί που μπορούν να επηρεάσουν (θετικά ή αρνητικά) και να

συμβάλλουν στην αλλαγή
 Αυτοί που έχουν γνώσεις ή ικανότητες στο να παίρνουν αποφάσεις

και να δρουν
 Αυτοί που έχουν επηρεαστεί από κάποιον κλιματικό

κίνδυνο/φαινόμενο ή από τα προτεινόμενα μέτρα και τις δράσεις
προσαρμογής.



Συμμετοχή και Εμπλοκή Ενδιαφερόμενων
Η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων σχετίζεται και με τον τύπο του
οργανισμού, αλλά ως επί το πλείστον οι ενδιαφερόμενοι είναι πελάτες,
προμηθευτές, άνθρωποι και κοινότητες που επωφελούνται από τις
δράσεις του κάθε οργανισμού.



Συμμετοχή και Εμπλοκή Ενδιαφερόμενων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι πολύ βοηθητικοί στην εφαρμογή
των μέτρων και των δράσεων προσαρμογής και μπορούν να
συνεισφέρουν με τις απόψεις, τις γνώσεις και την εμπειρία τους.
Μπορεί κάποιες φορές να θεωρηθούν και ως «υπεύθυνοι του
κλίματος».



Συμμετοχή και Εμπλοκή Ενδιαφερόμενων
Όσο πιο πολλοί ενήμεροι και εμπλεκόμενοι ενδιαφερόμενοι υπάρχουν
στη διαδικασία της προσαρμογής, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχουν
τα μέτρα και οι δράσεις στο να γίνουν δεκτά και να πετύχουν. Έτσι,
είναι σημαντικό να προσπαθήσετε να αναπτύξετε, μαζί με τους
ενδιαφερόμενους, μια από κοινού προσέγγιση για την φύση και τα
κλιματικά φαινόμενα, η οποία προσέγγιση θα στηρίζεται σε
επιστημονικές και τεχνικές πτυχές, μέσω της γνώσης και της εμπειρίας
σας.



Συμμετοχή και Εμπλοκή Ενδιαφερόμενων
Το να υπάρχει ένας αξιόλογος αριθμός ενδιαφερόμενων είναι πολύ
σημαντικό για τον καθορισμό μιας πιθανής συνεργασίας ή σύγκρουσης
κατά τη διάρκεια των δράσεων. Η εφαρμογή μέτρων και δράσεων
προσαρμογής σε έναν τομέα, όσο είναι δυνατόν, δε θα πρέπει να
περιορίζει άλλους τομείς. Ωστόσο, αν μπορούν να συνεισφέρουν αυτά
τα μέτρα και οι δράσεις στην ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας
και σε άλλους τομείς, θα φανεί στη συνέχεια.



Προσδιορισμός των Μέτρων και των Δράσεων 
Εφαρμογής
Αντιδράσεις στους κλιματικούς κινδύνους:
 Δημιουργία/Ενίσχυση Προσαρμοστικής Ικανότητας μέσω της

συνεισφοράς στην απόκτηση γνώσεων ή στη διάδοση πληροφοριών
(συλλογή πληροφοριών, ενίσχυση γνώσης), στην υποστήριξη
κοινωνικών δομών (ανάπτυξη των οργανισμών, βελτίωση των
σχέσεων μεταξύ των εταίρων) ή στη βελτίωση του πλαισίου κανόνων
του οργανισμού (κανονισμοί, νομοθεσία, κ.λπ.).



Προσδιορισμός των Μέτρων και των Δράσεων 
Εφαρμογής
Αντιδράσεις στους κλιματικούς κινδύνους:
 Συγκεκριμένες αντιδράσεις μέσω των μέτρων και των δράσεων

προσαρμογής, με σκοπό να μειωθεί το ποσοστό ευπάθειας στους
κλιματικούς κινδύνους και να αυξηθεί το ποσοστό κλιματικής
ανθεκτικότητας σε ακραία καιρικά φαινόμενα.



Τύποι Μέτρων και Δράσεων Προσαρμογής
Τα Μέτρα και οι Δράσεις Προσαρμογής μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις τύπους:
 Αποδοχή των επιπτώσεων και ανοχή των απωλειών:

αντικατοπτρίζει τη συνειδητή απόφαση κάποιου να μη δράσει σε
έναν επικείμενο κλιματικό κίνδυνο, εφόσον τα υπάρχοντα
συστήματα ή διαδικασίες διάσωσης θεωρούνται επαρκή για την
ασφάλεια. Μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει την αποδοχή κάποιων
επιπτώσεων, όπως είναι η απώλεια κάποιων αγαθών που δε
μπορούμε να συντηρήσουμε.



Τύποι Μέτρων και Δράσεων Προσαρμογής
Τα Μέτρα και οι Δράσεις Προσαρμογής μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις τύπους:
 Παρεμποδίστε τις επιπτώσεις και μειώστε τους κινδύνους: στόχος

είναι το να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ήδη υπάρχοντα μέτρα και
δράσεις, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες έκθεσης σε πιθανούς
κινδύνους.



Τύποι Μέτρων και Δράσεων Προσαρμογής
Τα Μέτρα και οι Δράσεις Προσαρμογής μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις τύπους:
 Αντιστάθμιση απωλειών: στόχος είναι η μείωση οικονομικών και

κοινωνικών απωλειών ή η μείωση των κινδύνων, με τη χρήση
ασφάλειας ή ενισχύοντας τις σχέσεις με τους εταίρους. Επίσης, σε
αυτόν τον τύπο, συμπεριλαμβάνονται και τα μέτρα στήριξης και
ανακούφισης της κυβέρνησης, των δήμων, των Μ.Κ.Ο. κ.ά.



Τύποι Μέτρων και Δράσεων Προσαρμογής
Τα Μέτρα και οι Δράσεις Προσαρμογής μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις τύπους:
 Εκμετάλλευση καλών ευκαιριών: στόχος είναι η δημιουργία νέων

δράσεων, στάσεων ή πρακτικών που επωφελούνται από την μείωση
των κλιματικών κινδύνων. Μπορούν να θεωρηθούν ως μέτρα ή
δράσεις που επωφελούνται από τις νέες κλιματικές συνθήκες.



Τύποι Μέτρων και Δράσεων Προσαρμογής
Στην πράξη, η προσαρμογή θα γίνει μέσω όλων αυτών των
στρατηγικών, αλλά με μια προκαθορισμένη ακολουθία: κλιματική
ανθεκτικότητα (π.χ. κανονισμοί στην κτήση κτηρίων), ενίσχυση της
ικανότητας του να μπορεί να ζει κάποιος με κινδύνους στη ζωή του
(π.χ. ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης), αποδοχή
απωλειών και επιζήμιων καταστάσεων.



Αξιολόγηση και Επιλογή Προσαρμογής 
Για να αντιμετωπιστεί ένας κλιματικός κίνδυνος, συχνά αναπτύσσονται
στρατηγικές. Καλά οργανωμένα μέτρα και δράσεις προσαρμογής θα
πρέπει να ανταποκρίνονται στα ακόλουθα κριτήρια:
 Προτεραιότητες: πρέπει να θέσουν ως προτεραιότητά τους την

κάλυψη των αναγκών των πιο ευάλωτων και ευπαθών ομάδων ως
προς την κλιματική αλλαγή.



Αξιολόγηση και Επιλογή Προσαρμογής 
Για να αντιμετωπιστεί ένας κλιματικός κίνδυνος, συχνά αναπτύσσονται
στρατηγικές. Καλά οργανωμένα μέτρα και δράσεις προσαρμογής θα
πρέπει να ανταποκρίνονται στα ακόλουθα κριτήρια:
 Αποτελεσματικά: Μειώνουν τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής

και δεν έχουν επιπτώσεις
 Αποτελεσματικότητα: το κόστος εφαρμογής πρέπει δικαιολογείται

σε σχέση με την αναμενόμενη μείωση της κοινωνικής,
περιβαλλοντικής ή οικονομικής ζημιάς που προκλήθηκε από την
κλιματική αλλαγή.



Ενημέρωση, Επανεκτίμηση και Αναθεώρηση
Για να μπορέσει η στρατηγική προσαρμογής να είναι αποτελεσματική,
θα πρέπει να γίνεται μια συνεχής ενημέρωση και αναθεώρηση, με
σκοπό την βελτίωσή της. Μερικοί από τους λόγους αναθεώρησης είναι:
 Παροχή νέων επιστημονικών γνώσεων περί κλιματικής αλλαγής,

συμπεριλαμβανόμενων και των αμφισβητήσεων στις κλιματικές
προβλέψεις.

 Αποτελέσματα της αξιολόγησης των μέτρων και των δράσεων που
εφαρμόστηκαν.



Ενημέρωση, Επανεκτίμηση και Αναθεώρηση
Για να μπορέσει η στρατηγική προσαρμογής να είναι αποτελεσματική,
θα πρέπει να γίνεται μια συνεχής ενημέρωση και αναθεώρηση, με
σκοπό την βελτίωσή της. Μερικοί από τους λόγους αναθεώρησης είναι:
 Η εμφάνιση ή η μαζικοποίηση των νέων τεχνολογιών (που παλιότερα

δεν υπήρχαν) που επιτρέπουν την πραγματοποίηση μέτρων και
δράσεων προσαρμογής.

 Εξάλειψη νομικών ή διοικητικών εμποδίων, που δεν επέτρεπαν την
εφαρμογή ορισμένων μέτρων ή δράσεων.



Ενημέρωση, Επανεκτίμηση και Αναθεώρηση
Για να μπορέσει η στρατηγική προσαρμογής να είναι αποτελεσματική,
θα πρέπει να γίνεται μια συνεχής ενημέρωση και αναθεώρηση, με
σκοπό την βελτίωσή της. Ένας από τους λόγους αναθεώρησης είναι:
 Να επωφεληθούν από πιθανά κίνητρα για την λήψη μέτρων και

δράσεων προσαρμογής.



Στρατηγική Προσαρμογής
Ένα προτεινόμενο πιθανό πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας
Στρατηγικής/Πλάνου Προσαρμογής (για έναν οργανισμό/εταιρία)

Είναι δομημένο σε εφτά κεφάλαια. Το κάθε κεφάλαιο περιγράφει κι από 
ένα θέμα που πρέπει να διευθετηθεί από τον οργανισμό. Αν οι απαντήσεις 
μπορούν να απαντηθούν, τότε αυτές οι ερωτήσεις και αυτή η 
Στρατηγική/Πλάνο Προσαρμογής μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό 
εργαλείο, το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί κατάλληλα στις όποιες 
προκλήσεις μπορεί να υπάρξουν από την προσαρμογή κλιματική αλλαγή. 



Στρατηγική Προσαρμογής
Κεφάλαιο 1. Λειτουργίες που επηρεάστηκαν από την Κλιματική Αλλαγή:
 Ποια είναι η λειτουργία, ο σκοπός και το αντικείμενο του οργανισμού

σας;
 Τι μπορεί να επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή στον οργανισμό σας;
 Ποιοι είναι βασικοί ενδιαφερόμενοι στον οργανισμό σας; Έχουν

επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής; Αν ναι, πως;



Στρατηγική Προσαρμογής
Κεφάλαιο 2. Προσέγγιση και Μεθοδολογία:
 Τι στοιχεία, πληροφορίες, μέθοδοι και ικανότητες

χρησιμοποιήθηκαν για να εκτιμήσετε τις μελλοντικές κλιματικές
επιπτώσεις; Κάντε μια λίστα με τους πόρους.

 Ποια είναι τα οφέλη και τα κόστη των προτεινόμενων δράσεων και
μέτρων προσαρμογής;



Στρατηγική Προσαρμογής
Κεφάλαιο 3. Σύνοψη των Κινδύνων που Επηρεάζουν τη 
Λειτουργικότητα του Οργανισμού:
 Κάντε μια λίστα με όλους τους κινδύνους που μπορεί να έχει η 

στρατηγική για τον οργανισμό σας.
 Ποιες είναι οι βραχυπρόθεσμες ή οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των 

κλιματικών κινδύνων; Υπάρχουν στο Πλάνο Προσαρμογής; 



Στρατηγική Προσαρμογής
Κεφάλαιο 3. Σύνοψη των Κινδύνων που Επηρεάζουν τη 
Λειτουργικότητα του Οργανισμού:
 Ποιοι κίνδυνοι θεωρούνται «άμεσης αντιμετώπισης»; Αναφέρετε το 

επίπεδο επιρροής αυτών των κινδύνων στις δράσεις του 
οργανισμού.

 Τι ευκαιρίες προέκυψαν από την κλιματική αλλαγή; 



Στρατηγική Προσέγγισης
Κεφάλαιο 4. Προτεινόμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των
κινδύνων:
 Ποιες είναι οι ενέργειες προσαρμογής για τους βασικούς κινδύνους;
 Πως μπορούν να πραγματοποιηθούν οι ενέργειες προσαρμογής;

Επεξηγήστε το επίπεδο ευθύνης και το χρόνο που απαιτείται για
αυτές τις ενέργειες.

 Ποιο είναι το κόστος και ποιο το όφελος που περιμένετε να έχετε
από αυτές τις ενέργειες;



Στρατηγική Προσέγγισης
Κεφάλαιο 4. Προτεινόμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των
κινδύνων:
 Με την εφαρμογή του Πλάνου αυτού, μπορούν να μειωθούν οι

κίνδυνοι και μπορεί να επιτευχθεί αυτό;
 Πως μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι ο οργανισμόςς σας μπορεί να

συμβάλλει στη διαχείριση για την αντιμετώπιση των κλιματικών
κινδύνων;



Στρατηγική Προσαρμογής
Κεφάλαιο 5. Αβεβαιότητες και Υποθέσεις:
 Υπάρχουν αβεβαιότητες/αμφιβολίες για τα στοιχεία, την

προσέγγιση και την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στην
Στρατηγική/Πλάνο Προσέγγισης; Ποιες είναι αυτές;

 Τι υποθέσεις έγιναν κατά την ανάπτυξη της Στρατηγικής/Πλάνου;



Στρατηγική Προσαρμογής 
Κεφάλαιο 6. Εμπόδια στη Προσαρμογή και Διασύνδεση:
 Τι σας εμποδίζει στο να εφαρμόσετε τη Στρατηγική/Πλάνο

Προσαρμογής σας στον οργανισμό σας;
 Πως μπορούν αυτά τα εμπόδια να αντιμετωπιστούν;
 Υπάρχουν αλληλένδετα στοιχεία ανάμεσα στα μέτρα και τις δράσεις

που έχουν προταθεί στην Στρατηγική/Πλάνο Προσαρμογής σας;
Ποια είναι αυτά;



Στρατηγική Προσαρμογής 
Κεφάλαιο 7. Έλεγχος και Αξιολόγηση:
 Πώς μπορούν να ελεγχθούν τα αποτελέσματα της

Στρατηγικής/Πλάνου Προσαρμογής;
 Ποιες αλλαγές μπορεί να είναι επιζήμιες για τον οργανσιμό στο

μέλλον και πως μπορεί αυτό να ελεγχθεί;



Στρατηγική Προσαρμογής 
Κεφάλαιο 7. Έλεγχος και Αξιολόγηση:
 Πως μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι γίνεται κατάλληλη διαχείριση

στον οργανισμό σας για την αντιμετώπιση των κλιματικών
κινδύνων;

 Έχει αυτή η στρατηγική/πλάνο πιθανότητες επιτυχίας στον
οργανισμό σας;



Μάθετε περισσότερα!
Συνδεθείτε και διαβάστε περισσότερα 
για τις επιλογές προσαρμογής στον 
παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.ukcip.org.uk/wp-
content/PDFs/ID_Adapt_options.pdf

Αναθεωρήστε και 
Αναλογιστείτε!
Πηγαίντε στις προηγούμενες 
ενότητες και αναθεωρήστε για όσα 
έχετε μάθει μέχρι εδώ. 

Σκεφτείτε το ρόλο που εσείς και ο 
οργανισμός σας μπορεί να έχετε 
στην κλιματική αλλαγή. Τι μπορείτε 
να κάνετε; Γράψτε τις πρώτες σας 
σκέψεις! Κρατήστε τις σημειώσεις 
σας για τα επόμενα βήματα! 

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


Σχεδιασμός
Έπειτα από την μελέτη σας, 
σχεδιάστε μια Στρατηγική 
Προσαρμογής ή ένα Πλάνο 
Προσαρμογής για τον οργανισμό 
σας.

Να είστε ρεαλιστικοί!
Επικεντρωθείτε σε αυτό που 
μπορείτε να κάνετε και κάντε πράξη
όσα μάθατε στις προηγούμενες 
ενότητες. 

Εφαρμογή
Αφοσιωθείτε στην εφαρμογή της 
Στρατηγικής ή του Πλάνου 
Προσαρμογής σας για τον οργανισμό 
σας. 

Ξεκινήστε με την στρατηγική/πλάνο
που μπορείτε να εφαρμόσετε σε ένα 
χρόνο, αναθεωρήστε και να είστε 
φιλόδοξοι για τη συνεισφορά σας 
στην κλιματική αλλαγή



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε 
μια λίστα με περαιτέρω πηγές, 
που θα σας βοηθήσουν να 
αναπτύξετε αξίες και 
συμπεριφορές, κατάλληλες για 
την εκπαίδευση ενηλίκων 
σχετικά με την κλιματική αλλαγή. https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 Εγκαταστήστε στο κινητό σας την καινούρια εφαρμογή 
«Earth Now», όπου μπορείτε να θέσετε τους δικούς σας 
οικολογικούς στόχους και να μοιραστείτε τις δράσεις σας με 
άλλους

 Εμπνεύστε ανθρώπους στον οργανισμό σας. Γίνετε αυτός 
που θα επηρεάσει τους υπόλοιπους στο να ακολουθήσουν  
μια πιο δομημένη προσέγγιση για την προσαρμογή τους 
στην κλιματική αλλαγή. 



Δείτε πως μπορείτε να εμπλέξετε καλύτερα τους 
ενδιαφερόμενους στη διαδικασία προσαρμογής  στην 
κλιματική αλλαγή  
https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Country%20Documents
/General/apf%20technical%20paper02.pdf

 Πηγαίντε στην ιστοσελίδα Climate adapt search (europa.eu) 
και αναζητήστε εκατοντάδες μελέτες περιπτώσεων με θέμα 
«Στρατηγικές και Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική 
Αλλαγή» με σκοπό να αναπτύξετε τη δική σας Στρατηγική 
Προσαρμογής (Σχέδιο) για τον οργανισμό σας.

https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Country%20Documents/General/apf%20technical%20paper02.pdf
https://climate-adapt.eea.europa.eu/data-and-downloads/?source=%7b%22query%22:%7b%22function_score%22:%7b%22query%22:%7b%22bool%22:%7b%22must%22:%7b%22bool%22:%7b%22must%22:%5b%7b%22term%22:%7b%22hasWorkflowState%22:%22published%22%7d%7d%5d%7d%7d,%22filter%22:%7b%22bool%22:%7b%22should%22:%5b%7b%22term%22:%7b%22elements%22:%22Adaptation%20Plans%20and%20Strategies%22%7d%7d%5d%7d%7d%7d%7d,%22functions%22:%5b%7b%22gauss%22:%7b%22issued%22:%7b%22scale%22:%2214d%22%7d%7d%7d%5d,%22score_mode%22:%22sum%22%7d%7d,%22display_type%22:%22list%22,%22sort%22:%5b%7b%22issued%22:%7b%22order%22:%22desc%22%7d%7d%5d,%22highlight%22:%7b%22fields%22:%7b%22*%22:%7b%7d%7d%7d%7d


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα 
με περαιτέρω πηγές.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I


Επιλογές 
για την 

προσαρμο
γή στην 

κλιματική 
αλλαγή

https://www.ukcip.org.uk/wp-
content/PDFs/ID_Adapt_optio
ns.pdf

Πρόγραμμα για 
τις επιπτώσεις 
του Κλίματος
στο Ηνωμένο 
Βασίλειο: 
Αναγνωρίζοντας
τις επιλογές 
προσαρμογής

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


Επιλογές για 
την 

προσαρμογή 
στην 

κλιματική 
αλλαγή

https://climate-
adapt.eea.europa.eu/knowled
ge/tools/urban-ast/step-3-0

Ιστοσελίδα 
«Climate 
Adapte»

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-3-0


Προσαρμογή 
στην 

κλιματική 
αλλαγή 

https://sustainabledevelopme
nt.un.org/content/documents
/951013_Toolkit%20for%20De
signing%20Climate%20Change
%20Adaptation%20Initiatives.
pdf

Εργαλειοθήκη
με 
πρωτοβουλίες 
για προσαρμογή 
στην κλιματική 
αλλαγή 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/951013_Toolkit%20for%20Designing%20Climate%20Change%20Adaptation%20Initiatives.pdf


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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