
  

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής :

Οι πρώτες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι 
ήδη ορατές στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. 

Οι συνέπειες αυτές αναμένεται να ενταθούν τις 
επόμενες δεκαετίες. Οι θερμοκρασίες αυξάνονται, η 

συχνότητα των βροχοπτώσεων μεταβάλλεται, οι 
παγετώνες λιώνουν, η στάθμη των θαλασσών 
ανεβαίνει και τα ακραία καιρικά φαινόμενα 

κάνουν την εμφάνισή τους όλο και πιο συχνά, 
προκαλώντας κινδύνους όπως πλημμύρες και 

ξηρασίες. 



  

Τι πρέπει να κάνουμε :

Η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας πρέπει να 
συγκρατηθεί κάτω από τους 2°C σε σχέση με τα 

προβιομηχανικά επίπεδα, ώστε να αποφευχθούν οι 
χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για να γίνει 
αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια νέα παγκόσμια συμφωνία 
που θα βασίζεται σε μια επιστημονικά ορισμένη ποσότητα 
άνθρακα που μπορεί να απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα 

και θα προβλέπει ότι οι παγκόσμιες εκπομπές θα 
κορυφωθούν την περίοδο 2013-2020, για να αρχίσουν να 
μειώνονται αισθητά στη συνέχεια. Τα κομβικά σημεία μιας 
καλής συμφωνίας για το κλίμα θα πρέπει απαραιτήτως να 

περιλαμβάνουν τα εξής:



  

Μείωση των παγκόσμιων εκπομπών κατά τουλάχιστον 80% 
μέχρι το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Ελάχιστη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
των ανεπτυγμένων κρατών κατά 40% έως το 2020, σε 

σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Ετήσια χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων κρατών ύψους 
€115 δις έως το 2020, για δράσεις μείωσης των εκπομπών, 

προσαρμογής και τερματισμού της αποδάσωσης.

Επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου δάσωσης και αποδάσωσης 
έως το 2020



  

Οι κλιματικές αλλαγές στο κατώφλι μας !
 

Η Ελλάδα ανήκει στα κράτη που ήδη πλήττονται από τις 
κλιματικές αλλαγές. Η αύξηση της μέσης πλανητικής 

θερμοκρασίας του πλανήτη, έχει ήδη γίνει αισθητή στην 
Ελλάδα, όπως και σε ολόκληρη της Μεσόγειο. Η χώρα μας 
ξηρή και θερμή μαστίζεται από παρατεταμένους καύσωνες 

και ξηρασίες, με καταστροφικές επιπτώσεις για το 
περιβάλλον, την υγεία και την οικονομία.

http://www.greenpeace.org/greece/press/118523/racing


  

Ποιες είναι οι επιπτώσεις;

Μέσα στις επόμενες δεκαετίες, τα αποθέματα νερού που είναι 
αποθηκευμένα στους παγετώνες και στις χιονισμένες περιοχές θα 
μειωθούν προκαλώντας ελλείψεις νερού σε περισσότερο από 1 δις 

ανθρώπους

· Σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη, και κυρίως σε ξηρές και 
τροπικές περιοχές, ακόμα και μικρές αυξήσεις της θερμοκρασίας 

της τάξης των 1°C - 2°C, αναμένεται να αυξήσουν τον κίνδυνο 
λιμών

http://www.wwf.gr/sustainable-economy/clean-energy/climate-change#03


  

Το 20% με 30% όλων των ζωντανών οργανισμών στον πλανήτη θα 
αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εξαφάνισης, αν η άνοδος της μέσης 

παγκόσμιας θερμοκρασίας ξεπεράσει τους 1,5-2,5°C.



  

Μετά το 2080 πολλά εκατομμύρια ανθρώπων αναμένεται να 
επηρεαστούν από πλημμύρες στα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους 

εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας κάθε χρόνο. Σε ιδιαίτερο 
κίνδυνο βρίσκονται πυκνοκατοικημένες περιοχές, καθώς και περιοχές 

που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο με περιορισμένες ικανότητες 
προσαρμογής



  

Ομάδα μαθητών

• Διονύσης Ανδριώτης
• Σπύρος Ζερβός
• Aλέξανδρος Μέριανος
• Νίκος Πα'ι'πέτης
• Μήτσης Λεωνίδας
•
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