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    Λίγα λόγια

Το έργο ARSINOE (Κλιµατικά ανθεκτικές περιοχές µέσω συστηµικών λύσεων και 
καινοτοµιών - Climate Resilient Regions Through Systemic Solutions and Innovations) είναι 
ένα πρόγραµµα καινοτόµων δράσεων, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (Horizon 2020). Συµµετέχουν 41 εταίροι από 15 χώρες µε συντονιστή το 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Σκοπεύει να αλλάξει τους κανόνες στη διαµόρφωση συνθηκών 
προς την επίτευξη ανθεκτικότητας, διαµορφώνοντας περιφερειακά πακέτα καινοτοµίας, τα 
οποία οικοδοµούν ένα οικοσύστηµα για την ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτόµων µέτρων 
και λύσεων προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή σε όλη την Ευρώπη.
 
Αναγνωρίζοντας ότι η κλιµατική αλλαγή είναι πολύπλοκη και στενά συνδεδεµένη µε άλλες 
παγκόσµιες προκλήσεις, όπως η διατροφική (αν)ασφάλεια, η λειψυδρία, η µείωση της 
βιοποικιλότητας και η υποβάθµιση του περιβάλλοντος, είναι γεγονός πως η χρήση 
παραδοσιακών προσεγγίσεων που εστιάζουν σε µια πτυχή του προβλήµατος, κρίνεται 
ανεπαρκής. 

Η Προσέγγιση Καινοτοµίας Συστηµάτων (Systems Innovation Approach – SIA) 
αντιµετωπίζει την αναπτυσσόµενη πολυπλοκότητα, τις αλληλεξαρτήσεις και τη διασύνδεση 
των σύγχρονων κοινωνιών και οικονοµιών, καλύπτοντας τις λειτουργίες του διατοµεακού 
συστήµατος στο σύνολό του, συµπεριλαµβανοµένων των διαφορετικών εµπλεκόµενων 
φορέων. Το Παράθυρο Καινοτοµίας για το Κλίµα (Climate Innovation Window - 
CIW) αναφέρεται στην αγορά καινοτοµιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τεχνολογίες 
κλιµατικής προσαρµογής.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το έργο ARSINOE, ξεκινώντας από την 1η Οκτωβρίου 2021 
και για τα επόµενα 4 χρόνια, αναπτύσσει µεθοδολογικό πλαίσιο για τον συνδυασµό της 
SIA µε το CIW για τη δηµιουργία ενός οικοσυστήµατος εφαρµόζοντας προσέγγιση τριών 
επιπέδων: (α) συνδυασµό πολύπλευρων τεχνολογικών, ψηφιακών, επιχειρηµατικών, 
διακυβερνητικών και περιβαλλοντικών πτυχών µε κοινωνική καινοτοµία, για την ανάπτυξη 
οδικού χάρτη προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας για συγκεκριµένες περιφέρειες, (β) σύνδεση µε το 
CIW για τη διαµόρφωση πακέτων καινοτοµίας, µέσω της αντιστοίχισης καινοτοµιών µε 
τελικούς χρήστες/περιφέρειες, (γ) προώθηση του οικοσυστήµατος βιωσιµότητας και 
ανάπτυξη του οικοσυστήµατος µε µίξη και αναπαραγωγή σε διαφορετικές κλίµακες, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και ευρύτερα, χρησιµοποιώντας κατάλληλα επιχειρηµατικά µοντέλα 
και δράσεις προβολής και εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων. 

για το έργο «ARSINOE»
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https://climateinnovationwindow.eu/
https://climateinnovationwindow.eu/


To ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένας από τους εταίρους του έργου ARSINOE. Έχει αναλάβει τη 
διοργάνωση Συνελεύσεων Νέων (Youth Assemblies) ως προσοµοιώσεις τοπικών 
αντιπροσωπευτικών οργάνων µε τη συµµετοχή µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 
φοιτητών, καθώς και σεµιναρίου T4T (Training for Trainers) για καθηγητές σε σχολεία 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της µητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας.

Στόχος των σεµιναρίων T4T είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτών γύρω από ζητήµατα 
περιβαλλοντικής προστασίας και κλιµατικής αλλαγής και η προαγωγή της βιωµατικής 
µάθησης στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αυτή επιτυγχάνεται µέσα από την 
παροχή επιστηµονικά τεκµηριωµένης γνώσης για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 
και την προσαρµογή στις επιπτώσεις της, καθώς και των απαραίτητων θεωρητικών και 
πρακτικών εργαλείων για την ένταξη της εναλλακτικής µεθόδου της προσοµοίωσης στη 
µαθησιακή διαδικασία.

Τα σεµινάρια έχουν διεπιστηµονικό χαρακτήρα και εστιάζουν στις εξής θεµατικές:

Αυτές οι πρωτοβουλίες στοχεύουν να εµπλουτίζουν ή να συµπληρώσουν το τακτικό 
πρόγραµµα διδασκαλίας, εµπλέκοντας ενεργά τους νέους στη διαµόρφωση τοπικών και 
περιφερειακών Πράσινων Συµφωνιών και υιοθετώντας µια προσέγγιση από τη βάση προς 
την κορυφή (bottom-up), που βασίζεται στη συµµετοχή των κοινοτήτων (community-based 
approach).

Κατανόηση των εννοιών «κλιµατική αλλαγή», «αντιµετώπιση/µετριασµός της κλιµατικής 
αλλαγής», «προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή», «τρωτότητα», «βιωσιµότητα», 
«ανθεκτικότητα»

Αίτια της κλιµατικής αλλαγής, συµπεριλαµβανοµένων των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου από διάφορους τοµείς δραστηριοτήτων

Κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής

Υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, µέτρα και 
πολιτικές για την αντιµετώπιση/µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που µπορούν να υιοθετηθούν σε ατοµικό επίπεδο

Υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, µέτρα και 
πολιτικές για την προσαρµογή στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που µπορούν να  υιοθετηθούν σε ατοµικό επίπεδο

Βιωµατική µάθηση και η τεχνική της προσοµοίωσης: οφέλη και δυνατότητες εφαρµογής

∆ιοργάνωση προσοµοίωσης στο σχολείο
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Μαθαίνοντας
για την κλιµατική αλλαγή
στο σχολείο

Τ4Τ Handbook: 
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Ο όρος «κλιµατική αλλαγή» αναφέρεται στις µακροπρόθεσµες µεταβολές της µέσης 
θερµοκρασίας και των καιρικών µοτίβων της Γης. Οι µεταβολές αυτές µπορεί να είναι 
φυσικές, όπως για παράδειγµα λόγω αλλαγών στον ηλιακό κύκλο. Όµως, ήδη από τον
18ο αιώνα, οι δραστηριότητες των ανθρώπων έχουν αποτελέσει το κύριο αίτιο της 
κλιµατικής αλλαγής, πρωταρχικά λόγω της καύσης ορυκτών καυσίµων. 

Το «φαινόµενο του θερµοκηπίου» είναι ένα φυσικό φαινόµενο, που καθιστά το πλανήτη Γη 
φιλόξενο για τη ζωή.  Η σύνδεσή του µε την υπερθέρµανση του πλανήτη και την κλιµατική 
αλλαγή συνιστά απόρροια των σοβαρών «στρεβλώσεων» που προκαλούν οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες στη φυσική αυτή διαδικασία.

Τα κυριότερα αέρια του θερµοκηπίου, των οποίων οι ατµοσφαιρικές συγκεντρώσεις 
αυξάνονται λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και συµβάλλουν στην υπερθέρµανση 
του πλανήτη είναι: το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το µεθάνιο (CH4), το υποξείδιο του 
αζώτου (Ν2O), οι φθοριωµένοι υδρογονάνθρακες (HFCS), οι υπερφθοράνθρακες (PFCs) 
και το εξαφθοριούχο θείο (SF6). 

Τόσο σε επιστηµονικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο είναι πλέον αποδεκτό ότι ακόµη και 
αν η υπερθέρµανση του πλανήτη οφείλεται εν µέρει σε φυσικές διεργασίες, µεγάλο 
µέρος της αποδίδεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες που προκαλούν «στρεβλώσεις» στη 
φυσική µεταβολή του κλίµατος. Η συναίνεση αυτή αποτυπώνεται ευκρινώς και στους 
ορισµούς που αποδίδονται στον όρο «κλιµατική αλλαγή». 

Αύξηση των ατµοσφαιρικών 
συγκεντρώσεων των αεριών του 
θερµοκηπίου, εξ αιτίας των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων

∆έσµευση µεγαλύτερου µέρους 
ηλιακής ακτινοβολίας στην 
ατµόσφαιρα

Ταχύτερη αύξηση της θερµοκρασίας 
της Γης

Κλιµατικές µεταβολές

Τι είναι1.
η κλιµατική αλλαγή;
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Η ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate 
Change, IPCC), δηλαδή το διεθνές επιστηµονικό όργανο που µελετά το φαινόµενο, 
ορίζει την «κλιµατική αλλαγή» ως «τη µεταβολή της µέσης κατάστασης του κλίµατος ή της 
µεταβλητότητάς του, που προκύπτει µέσω στατιστικών ελέγχων και υφίσταται για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, συνήθως δεκαετίες ή και περισσότερο. Επίσης, αναφέρεται σε κάθε 
κλιµατική αλλαγή που παρατηρείται διαχρονικά, οφειλόµενη είτε σε φυσικές διακυµάνσεις 
είτε σε ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η τροποποίηση της σύνθεσης της ατµόσφαιρας» 
(IPCC, 2007:30).

Η Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή (UNFC-
CC) του 1992 ορίζει στο άρθρο 1 την «κλιµατική αλλαγή» ως «την αλλαγή του κλίµατος 
που αποδίδεται άµεσα ή έµµεσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα, που αλλάζει τη 
σύνθεση της παγκόσµιας ατµόσφαιρας και η οποία προστίθεται στις φυσικές κλιµατικές 
διακυµάνσεις που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια συγκρίσιµων χρονικών περιόδων».

Το 2011-2020 ήταν η θερµότερη δεκαετία που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη 
ιστορία. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που συγκεντρώνονται από τον Παγκόσµιο 
Μετεωρολογικό Οργανισµό, το 2022 ήταν η όγδοη συνεχόµενη χρονιά (2015 
και εξής) κατά την οποία η παγκόσµια µέση θερµοκρασία ξεπέρασε τον 1°C 
αύξησης σε σχέση µε τα προβιοµηχανικά επίπεδα. Για το 2022, η αύξηση αυτή 
υπολογίζεται στους 1,15°C, ενώ η µεγαλύτερη αύξηση που έχει παρατηρηθεί 
µέχρι στιγµής ήταν το 2016 µε 1,28°C (WMO, 2022).

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4_syr_full_report.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11359
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Η κύρια αιτία της κλιµατικής αλλαγής είναι η αύξηση των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου εξ αιτίας των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η συγκέντρωση του CO2, 
που προέρχεται κυρίως από τη χρήση ορυκτών 
καυσίµων για την παραγωγή ενέργειας, µέχρι το 
2020 είχε αυξηθεί στο 48% πάνω από τα 
προβιοµηχανικά επίπεδα (δηλ. πριν το 1750).

Άλλα αέρια του θερµοκηπίου εκπέµπονται από την 
ανθρώπινη δραστηριότητα σε µικρότερες ποσότητες.

2. Τα αίτια
της κλιµατικής αλλαγής

Το µεθάνιο είναι πιο ισχυρό αέριο θερµοκηπίου από το
CO2, αλλά έχει µικρότερη διάρκεια ζωής στην ατµόσφαι-
ρα. Το υποξείδιο του αζώτου, όπως το CO2, είναι ένα αέριο
θερµοκηπίου µε µεγάλη διάρκεια ζωής που συσσωρεύεται στην
ατµόσφαιρα για δεκαετίες έως αιώνες.

Πηγή: United Nations Environment Programme (2022)

Διάγραμμα 1. Παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (1990-2021)

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/40874/EGR2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Διάγραμμα 2. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά τομέα δραστηριότητας (ΕΕ-28), 
2018

Πηγή: Eurostat

Φυσικά αίτια, όπως οι αλλαγές στην ηλιακή ακτινοβολία ή η ηφαιστειακή δραστηριότητα, 
εκτιµάται ότι συνέβαλαν λιγότερο από 0,1oC στη συνολική άνοδο της θερµοκρασίας του 
πλανήτη από την προβιοµηχανική εποχή µέχρι σήµερα (IPCC, 2021: 5).

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή 
(IPCC), οι παγκόσµιες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου αυξήθηκαν την περίοδο 
1990-2019 κατά 54%, ενώ η µεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στις συγκεντρώσεις CO2. 
Οι µέσες ετήσιες εκποµπές όλων των αερίων κατά την περίοδο 2010–2019 ήταν 
υψηλότερες από οποιαδήποτε προηγούµενη δεκαετία, αλλά ο ρυθµός αύξησης µεταξύ 2010 
και 2019 ήταν χαµηλότερος από εκείνον µεταξύ 2000 και 2009. Συγκεκριµένα, για την 
περίοδο 2010-2019, η µέση ετήσια αύξηση ήταν 1,1%, σε σύγκριση µε 2,6% µεταξύ του 
2000 και 2009 και η συντριπτική τους πλειονότητα προήλθε από την καύση ορυκτών 
καυσίµων (UNEP, 2022: 5) (∆ιάγραµµα 1). Οι εκποµπές µειώθηκαν προσωρινά το πρώτο 
εξάµηνο του 2020, λόγω της µείωσης της οικονοµικής δραστηριότητας εξ αιτίας της 
πανδηµίας (COVID-19), αλλά ανέκαµψαν µέχρι το τέλος του έτους (IPCC, 2022). 

Η µεγαλύτερη αύξηση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου προέρχεται από την καύση 
ορυκτών καυσίµων για την παραγωγή ενέργειας, τις µεταφορές, τη θέρµανση και τις 
βιοµηχανικές δραστηριότητες (∆ιάγραµµα 2). Μάλιστα, αναµένεται η αύξηση των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου κατά 25%-90% µεταξύ 2000-2030. Τα ορυκτά καύσιµα εκτιµάται 
ότι θα διατηρήσουν τη δεσπόζουσα θέση τους στην παγκόσµια σύνθεση των ενεργειακών 
πηγών έως το 2030 και, ως εκ τούτου, οι εκποµπές του CO2 από την καύση τους θα 
αυξηθούν από 40% έως 110% µεταξύ 2000-2030 (IPCC, 2007: 44). 

Transport
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Greenhouse_gas_emissions,_analysis_by_source_sector,_EU-27,_1990_and_2018_(Percentage_of_total).png&oldid=486412
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4_syr_full_report.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/40874/EGR2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6/wg1/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf
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Το ανθρακικό αποτύπωµα  µιας ανθρώπινης δραστηριότητας µετρά τον αντίκτυπο 
που έχει η δραστηριότητα αυτή στον πλανήτη µέσω της ποσότητας των αερίων 
του θερµοκηπίου που εκπέµπονται κατά την πραγµατοποίησή της. 

Σύµφωνα µε έρευνα της ∆ιαΝΕΟσις που δηµοσιεύθηκε το 2021,

Πώς θα µειώσω το ανθρακικό µου αποτύπωµα;

Η επαναχρησιµοποίηση, επισκευή και ανακύκλωση εξοικονοµεί τους λιγοστούς 
φυσικούς πόρους, ενέργεια και εκποµπές CO2. Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές, 
οι µπαταρίες, τα ρούχα, τα πλαστικά, γυάλινα ή µεταλλικά αντικείµενα δεν είναι 
σκουπίδια, είναι φυσικοί πόροι! Ανακύκλωσέ τα και βοήθησε στην 
επαναχρησιµοποίηση των πόρων αυτών. 

Το να αφήσεις µια τηλεόραση ή έναν υπολογιστή σε κατάσταση αναµονής αντί 
να τα κλείσεις καταναλώνει κάποια ενέργεια. Το ίδιο ισχύει και για τη λειτουργία 
του κινητού τηλεφώνου όλη τη νύχτα, είτε είναι συνδεδεµένο στο φορτιστή είτε 
δεν είναι. Η απενεργοποίηση και αποσύνδεση συσκευών µπορεί να µειώσει το 
ετήσιο ενεργειακό κόστος του σπιτιού έως και 10%!

Μην χρησιµοποιείς το αυτοκίνητο για µικρές διαδροµές. Κάνε ποδήλατο ή 
περπάτησε και µείωσε έτσι την κατανάλωση ενέργειας, κάνοντας συγχρόνως 
καλό στην υγεία σου.

Αγόρασε προϊόντα σε ανακυκλώσιµη ή λιπασµατοποιήσιµη συσκευασία και 
πάρε µίαν επαναχρησιµοποιήσιµη τσάντα για να µεταφέρεις τα ψώνια στο σπίτι.

Προτίµησε ηλεκτρικές συσκευές ή λάµπες χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
Η µείωση του θερµοστάτη κατά 1°C θα µπορούσε να µειώσει τον λογαριασµό 
ενέργειας της οικογένειάς σου κατά 10% και ο καθορισµός χαµηλότερης 
θερµοκρασίας τη νύχτα και όταν είσαι εκτός σπιτιού θα µειώσει ακόµη 
περισσότερο τον λογαριασµό.

∆είτε εδώ για περισσότερες Συµβουλές για το σπίτι

Σε καθένα από τους κατοίκους της Ελλάδας εκτιµάται ότι αντιστοιχεί 
εκποµπή 7 τόνων CO2 ετησίως, εκ των οποίων οι µισοί προέρχονται από 
δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις µεταφορές και τη µετακίνησή µας, 
τόσο µε ΙΧ, όσο και µε το αεροπλάνο.

Για να επιτύχουµε µείωση των εκποµπών κατά 55% µέχρι το 2030, κάθε 
κάτοικος της Ελλάδας θα πρέπει να εκπέµπει έως 3 τόνους CO2 κατά µέσο 
όρο ετησίως. 

Ανθρακικό αποτύπωµα

!

https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2021/10/climate_change_2021_brochure.pdf
https://ec.europa.eu/clima/citizens/climate-tips/tips-your-home_el
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Γιατί είναι απαραίτητη η συνεργασία και οι πολιτικές 
για την κλιµατική αλλαγή; Οι ορατές πλέον 
περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο δίνουν την 
απάντηση στο ερώτηµα αυτό.
 
Η κλιµατική αλλαγή συµβαίνει και οι 
επιπτώσεις της επηρεάζουν ήδη όλο τον 
πλανήτη. Ακραία καιρικά φαινόµενα, όπως 
ξηρασίες, πληµµύρες, καταιγίδες γίνονται 
συχνότερα και πιο έντονα, την ίδια στιγµή που η 
παγκόσµια θερµοκρασία ανεβαίνει, προκαλώντας 
λιώσιµο των πάγων, αύξηση της στάθµης της θάλασσας, 
αύξηση της οξύτητας των ωκεανών, αλλαγές στη βλάστηση,
επίµονα επεισόδια καύσωνα και πυρκαγιές τεράστιας έκτασης.

Σύµφωνα µε την έκθεση Stern (2006), oι µεταβολές του κλίµατος εκτιµάται ότι θα 
έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στα αποθέµατα νερού, καθώς έως 3 δισ. άνθρωποι δεν θα 
έχουν ικανοποιητική πρόσβαση σε νερό, η γεωργία θα αντιµετωπίσει µεγάλο πρόβληµα, 
φέρνοντας στα πρόθυρα της λιµοκτονίας έως 120 εκ. ανθρώπους, ενώ το κόστος της 
υπερθέρµανσης του πλανήτη στην παγκόσµια οικονοµία µπορεί να φτάσει το 20% του 
παγκόσµιου ΑΕΠ, αν δεν ληφθούν εγκαίρως µέτρα. Επιπλέον, σχεδόν 250 εκατ. 
άνθρωποι θα αναγκαστούν να µεταναστεύσουν εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής.

Απόρροια της υπερθέρµανσης του πλανήτη αποτελεί ήδη η άνοδος της παγκόσµιας µέσης 
στάθµης της θάλασσας κατά µέσο όρο 3,1 χιλιοστά ετησίως. Οι πλέον ευάλωτοι 
πληθυσµοί στην άνοδο της θερµοκρασίας και της στάθµης της θάλασσας είναι εκείνοι που 
κατοικούν σε παράκτιες και παραποτάµιες ή/και πυκνοκατοικηµένες περιοχές. Εξίσου 
ευάλωτες είναι οι οµάδες ανθρώπων χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου, που δεν 
διαθέτουν τα µέσα για να προσαρµοστούν στις κλιµατικές µεταβολές.

Το οικονοµικό κόστος των περιβαλλοντικών καταστροφών παγκοσµίως την περίοδο 
2005-2014 ανήλθε σε 1,4 τρισ. δολάρια. Οι καταστροφές αυτές, οι οποίες ως επί το 
πλείστον συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή, οδήγησαν σε απώλεια 700.000 
ανθρώπινων ζωών και επηρέασαν πολύπλευρα τις ζωές 1,7 δισ. ανθρώπων (∆ιάγραµµα 
3). Οι περιβαλλοντικές καταστροφές και τα ακραία καιρικά φαινόµενα την περίοδο αυτή 
έλαβαν χώρα κυρίως σε αναπτυσσόµενα κράτη, αλλά και ορισµένα ανεπτυγµένα κράτη, 
όπως οι ΗΠΑ, επωµίσθηκαν σηµαντικό κόστος από τέτοια φαινόµενα. 

3. Οι επιπτώσεις
της κλιµατικής αλλαγής

http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview_report_complete.pdf
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Διάγραμμα 3. Οι οικονομικές και ανθρώπινες επιπτώσεις των περιβαλλοντικών 
καταστροφών πριν από τη Συμφωνία των Παρισίων (2005-2014)

Πηγή: UN

https://news.un.org/en/story/2015/03/492802-ahead-global-risk-reduction-conference-un-review-finds-vast-majority-disasters
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Συχνά οι πολίτες των ευρωπαϊκών κρατών και της Ελλάδας αισθάνονται «ψυχολογική 
απόσταση» απέναντι στην κλιµατική αλλαγή, εκτιµώντας ότι οι επιπτώσεις της δεν είναι 
άµεσες και δεν θα επηρεάσουν την καθηµερινότητά τους (ΕΑΑ, 2021). Τούτο όµως δεν 
ισχύει.

Σύµφωνα µε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος το 2016 
(European Environment Agency), η µέση ετήσια θερµοκρασία στην Ευρώπη αυξάνεται 
ταχύτερα από τη µέση αύξηση της παγκόσµιας θερµοκρασίας. Η υψηλότερη αύξηση της 
θερµοκρασίας σηµειώνεται στην Νότια Ευρώπη τους καλοκαιρινούς µήνες. Η Μεσόγειος 
είναι ένα από τα θερµά σηµεία της κλιµατικής αλλαγής (climate change hotspot), µε τη 
θερµοκρασία της να αυξάνεται κατά 20% γρηγορότερα από τον παγκόσµιο µέσο όρο, 
έχοντας ήδη φτάσει σε µια αύξηση της θερµοκρασίας κατά 1,54οC σε σχέση µε την 
προβιοµηχανική περίοδο, και τη στάθµη της να προβλέπεται να ανέβει µεταξύ 0,43 και 
2,5 µέτρων µέχρι το 2100 (UNEP/MAP and Plan Bleu, 2020). Στις επιπτώσεις 
της κλιµατικής αλλαγής που βιώνουν ήδη οι πολίτες των Μεσογειακών 
κρατών και θα ενταθούν τα προσεχή χρόνια συγκαταλέγονται, µεταξύ άλλων: η 
τροπικοποίηση της θάλασσας, µε τα είδη που ζούσαν στην περιοχή να εκτοπίζονται ή να 
πεθαίνουν λόγω της αυξανόµενης θερµοκρασίας, οι µεταναστεύσεις ψαριών και οι 
περισσότερες πληθυσµιακές εκρήξεις µεδουσών, η αύξηση των θερµικών επεισοδίων και 
της µέσης θερµοκρασίας κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, και συνακόλουθα η αύξηση της 
ζήτησης ενέργειας για ψύξη και των θανάτων από καύσωνες, ο αυξηµένος κίνδυνος για 
πληµµύρες και πυρκαγιές και η µείωση της παραγωγής ορισµένων αγροτικών προϊόντων. 

Οι συνολικές οικονοµικές απώλειες που προκλήθηκαν από ακραίες καιρικές συνθήκες και 
κλιµατικές µεταβολές στην Ευρώπη κατά την περίοδο 1980-2016 ανήλθαν σε πάνω από 
450 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο ακραία καιρικά φαινόµενα όπως καύσωνες, 
παρατεταµένες ξηρασίες αλλά και δασικές πυρκαγιές προκάλεσαν απώλειες 89.873 
ανθρώπινων ζωών σε όλη την Ευρώπη. Το µεγαλύτερο µερίδιο των οικονοµικών 
επιπτώσεων προκάλεσαν οι πληµµύρες (περίπου 40%), ακολουθούµενες από τις 
καταιγίδες (25%), τις ξηρασίες (περίπου 10%) και τα κύµατα καύσωνα (περίπου 5%). 

Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στη γεωργία και η 
ανάγκη προσαρµογής

Όλοι οι οικονοµικοί τοµείς έχουν πληγεί και θα επηρεαστούν ακόµη 
περισσότερο στο µέλλον από την κλιµατική αλλαγή. Η γεωργική παραγωγή 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις καιρικές συνθήκες και τα κλιµατικά µοτίβα, 
γεγονός που την καθιστά έναν από τους πιο ευάλωτους τοµείς. Οι µεταβολές στη 
θερµοκρασία και τις βροχοπτώσεις, καθώς και τα ακραία καιρικά φαινόµενα, 
επηρεάζουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών και την παραγωγικότητα της 
κτηνοτροφίας, και µε τη σειρά τους το γεωργικό εισόδηµα, προκαλώντας 
σηµαντικές οικονοµικές απώλειες σε πολλές περιφέρειες της Ευρώπης. Αυτό 
µπορεί να οδηγήσει σε εγκατάλειψη γεωργικών εκτάσεων που έχουν πληγεί από 
την κλιµατική αλλαγή σε ορισµένα τµήµατα της Νότιας Ευρώπης.

http://magazine.noa.gr/archives/4581
https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016/key-findings
https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016/key-findings
https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016/key-findings
https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016/key-findings
https://planbleu.org/wp-content/uploads/2021/04/SoED_full-report.pdf
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Οι καιρικές και κλιµατικές συνθήκες επηρεάζουν επίσης τη διαθεσιµότητα του 
νερού που χρειάζεται για την άρδευση, τη µεταποίηση των γεωργικών 
προϊόντων, καθώς και τις συνθήκες µεταφοράς και αποθήκευσης. Η κλιµατική 
αλλαγή στο µέλλον ενδέχεται να έχει βραχυπρόθεσµα ορισµένες θετικές 
επιπτώσεις λόγω µεγαλύτερων περιόδων βλάστησης και καταλληλότερων 
συνθηκών καλλιέργειας σε ορισµένες περιοχές της Βόρειας Ευρώπης, ωστόσο, 
η λειψυδρία, τα κύµατα καύσωνα, οι έντονες βροχοπτώσεις που συµβάλλουν στη 
διάβρωση του εδάφους και τα άλλα ακραία καιρικά φαινόµενα αναµένεται να 
οδηγήσουν τελικά σε χαµηλότερες γεωργικές αποδόσεις.

Επιπλέον, οι αλυσιδωτές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής εκτός του 
ευρωπαϊκού χώρου µπορεί να επηρεάσουν την τιµή, την ποσότητα και την 
ποιότητα των προϊόντων και, κατά συνέπεια, τις εµπορικές ροές, οι οποίες µε τη 
σειρά τους ενδέχεται να επηρεάσουν το γεωργικό εισόδηµα στην Ευρώπη.

Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (2021) «Η προσαρµογή στην κλιµατική 
αλλαγή είναι το κλειδί για το µέλλον της γεωργίας στην Ευρώπη»

https://www.eea.europa.eu/el/articles/i-prosarmogi-stin-klimatiki-allagi
https://www.eea.europa.eu/el/articles/i-prosarmogi-stin-klimatiki-allagi
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Τα µέτρα για την κλιµατική αλλαγή, διακρίνονται σε εκείνα που αφορούν την αντιµετώπιση 
της κλιµατικής αλλαγής και σε εκείνα που εστιάζουν στην προσαρµογή στις επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής. 

Οι πολιτικές που αποσκοπούν στον µετριασµό ή αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής (miti-
gation) αποσκοπούν στη µείωση της συγκέντρωσης των αερίων του θερµοκηπίου στην 
ατµόσφαιρα, που προκαλεί την αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη, και κατά συνέπεια 
στη µείωση των εκποµπών τους.. Στα µέτρα που λαµβάνονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο για τη µείωση των εκποµπών συγκαταλέγονται:

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, ήδη βιώνουµε τις επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής και καλούµαστε να προσαρµοστούµε σε αυτή, µειώνοντας την 
τρωτότητα (vulnerability) ιδιαίτερα των ευάλωτων οµάδων και ενισχύοντας την 
ανθεκτικότητα (resilience) των κοινωνιών και δη των µεγάλων πληθυσµιακών κέντρων. 
Σύµφωνα µε τον ν. 4662/2020, η τρωτότητα ορίζεται ως οι συνθήκες που 
καθορίζονται από φυσικούς, κοινωνικούς, οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες 
ή διεργασίες που αυξάνουν την ευπάθεια µιας κοινωνίας στις επιπτώσεις των κινδύνων. 
Αντίστοιχα, η ανθεκτικότητα συνίσταται στην ικανότητα ενός συστήµατος ή µιας 
κοινωνίας, εν δυνάµει εκτεθειµένης σε πιθανούς κινδύνους, να αντιστέκεται ή να 
προσαρµόζεται, µε στόχο να διατηρήσει ένα αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας και συνοχής.

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι εκτίθενται στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, 
όπως ακραία καιρικά φαινόµενα και φυσικές καταστροφές, πληµµύρες, ξηρασίες και 
δασικές  πυρκαγιές.  Ως εκ  τούτου, η προσαρµογή  στις  κλιµατικές  µεταβολές
(adaptation) αποτελεί πλέον αναπόσπαστο µέρος των πολιτικών για την κλιµατική 
αλλαγή. Πρόκειται για πολιτικές που αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των αναµενόµενων 
ζηµιών και 

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (κτήρια – ενεργειακή αναβάθµιση & 
ενεργειακό πιστοποιητικό, ηλεκτρικές συσκευές – σήµανση για την κατανάλωση 
ενέργειας Α+++)
Η επέκταση των δικτύων µαζικής µεταφοράς

Η αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (ΑΠΕ)

Οι προδιαγραφές εκποµπών CO2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα

Η απολιγνιτοποίηση της οικονοµίας και η µείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά 
καύσιµα

Η βιώσιµη αγροτική ανάπτυξη

Η ανακύκλωση/επαναχρησιµοποίηση/κυκλική οικονοµία

4. Αντιµετώπιση/µετριασµός της κλιµατικής αλλαγής
και προσαρµογή στις επιπτώσεις της



16

των αρνητικών επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. Στοχεύουν σε τοµείς δραστηριότητας 
που είναι πιο ευάλωτοι στην κλιµατική αλλαγή και αναπτύσσονται πριν από την εκδήλωση 
των εκτιµώµενων επιπτώσεων. Ουσιαστικά πρόκειται για την οχύρωση κάθε κράτους 
απέναντι στις κλιµατικές µεταβολές, υιοθετώντας µέτρα, όπως:

Η ενίσχυση των ευάλωτων οµάδων προκειµένου να προσαρµόσουν τις κατοικίες τους 
στις µεταβαλλόµενες κλιµατικές συνθήκες και να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της 
ενεργειακής φτώχειας (πχ. χαµηλής ενεργειακής έντασης ηλεκτρικές συσκευές και 
θερµαντικά/ψυκτικά µέσα, ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών, χρήση ενέργειας από 
ΑΠΕ)

Η προσαρµογή των οικονοµικών δραστηριοτήτων, όπως η κτηνοτροφία, η αλιεία και 
ο τουρισµός

Η αποτελεσµατικότερη χρήση των υδάτινων πόρων

Η προσαρµογή των προδιαγραφών κατασκευής κτιρίων, ώστε να είναι ανθεκτικά στις 
µελλοντικές κλιµατικές συνθήκες και σε ακραία καιρικά φαινόµενα

Η κατασκευή αντιπληµµυρικών τειχών και ανύψωση αναχωµάτων για την προστασία 
από την άνοδο της στάθµης της θάλασσας

Η ανάπτυξη ανθεκτικών στην ξηρασία καλλιεργειών

Η αναθεώρηση των χωροταξικών σχεδίων µε στόχο την προστασία των παραγωγικών 
κλάδων, που επηρεάζονται από την κλιµατική αλλαγή, και, συνακόλουθα, της αγοράς 
εργασίας

Η δηµιουργία διαδρόµων για να διευκολυνθεί η µετανάστευση των ειδών
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Όπως αναφέρεται στην έκθεση Stern (2006) «κανείς δεν µπορεί να προβλέψει τις 
συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής µε απόλυτη βεβαιότητα. Αλλά όλοι γνωρίζουµε πλέον 
αρκετά για να κατανοήσουµε τους κινδύνους». Υπό αυτήν την έννοια, η κλιµατική αλλαγή 
θα πρέπει να γίνει αντιληπτή όχι ως ένα πρόβληµα κόστους-οφέλους, αλλά ως ένα 
πρόβληµα διαχείρισης κινδύνου (risk management). 

Η διαχείριση της κλιµατικής κρίσης προϋποθέτει την αποτελεσµατική διεθνή και ευρωπαϊκή 
συνεργασία, καθώς τα αίτια και οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής δεν γνωρίζουν 
εθνικά σύνορα. Ταυτόχρονα οι επιπτώσεις των κλιµατικών µεταβολών δεν κατανέµονται 
οµοιόµορφα µεταξύ όλων των κρατών, αλλά οι φτωχότερες χώρες και άνθρωποι 
πλήττονται  νωρίτερα και σε µεγαλύτερο βαθµό.  Όταν αργότερα γίνουν αντιληπτές οι 
επιπτώσεις  και από πιο πλούσιες χώρες και ανθρώπους, θα είναι πολύ αργά για να 
αναστραφεί η διαδικασία. 

5.1. ∆ιεθνής συνεργασία για την κλιµατική αλλαγή

    Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή (UNFCCC) - Ρίο 1992

Η Σύµβαση-Πλαίσιο ήταν η πρώτη διεθνής συµφωνία για την κλιµατική αλλαγή. 
Υιοθετήθηκε το 1992 και τέθηκε σε ισχύ το 1994. Την έχουν υπογράψει 196 κράτη και 
η ΕΕ. Σκοπός της είναι η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων θερµοκηπίου 
στην ατµόσφαιρα σε επίπεδο τέτοιο που θα αποτρέπει την επικίνδυνη ανθρωπογενή 
παρέµβαση στο κλιµατικό σύστηµα. Ωστόσο, δεν ορίζει η Σύµβαση-Πλαίσιο 
συγκεκριµένους στόχους ανά κράτος ούτε χρονοδιάγραµµα υιοθέτησης πολιτικών, 
αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια των κρατών να το πράξουν µέσα από µεταγενέστερες 
διαπραγµατεύσεις.

    Πρωτόκολλο για την κλιµατική αλλαγή - Κιότο 1997

Το Πρωτόκολλο του Κιότο (ΠτΚ), που εξειδικεύει την UNFCCC, υπεγράφη το 1997 και 
τέθηκε σε ισχύ το 2005. Θέτει για πρώτη φορά συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους 
µείωσης των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου. 

Καθορίστηκε ένας συλλογικός στόχος µείωσης των εκποµπών έξι αερίων του θερµοκηπίου 
κατά 5% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 και αρχική περίοδος εφαρµογής από το 
2008 έως το 2012. Προς επίτευξη αυτού του στόχου, προβλέφθηκαν διαφοροποιηµένοι 
στόχοι µείωσης των εκποµπών για τα αναπτυγµένα κράτη. 130 αναπτυσσόµενα κράτη 
εξαιρέθηκαν από την ανάληψη δεσµεύσεων για µείωση των εκποµπών, παρά το γεγονός 
ότι η Κίνα και η Ινδία ευθύνονταν από κοινού για το 18% των παγκόσµιων εκποµπών

5. ∆ιεθνής και ευρωπαϊκή
συνεργασία για την κλιµατική αλλαγή

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
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5.2. Ευρωπαϊκή συνεργασία για την κλιµατική αλλαγή

Πολιτικές αντιµετώπισης/µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής στην ΕΕ

Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο, η Ευρωπαϊκή Ένωση των τότε 15 κρατών 
δεσµεύθηκε για µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 8% για την περίοδο 
2008-2012 σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990. Ο στόχος αυτός επιµερίστηκε µεταξύ 
των κρατών-µελών, λαµβάνοντας υπόψιν τα επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης του καθενός 
(Effort Sharing Decision). Για ορισµένα κράτη προβλέφθηκε σηµαντική µείωση των 
εκποµπών, όπως για την Γερµανία και τη ∆ανία (-21%), ενώ για άλλα περιορισµός της 
αύξησης των εκποµπών, όπως για την Ελλάδα (+25%) και την Πορτογαλία (+27%). 
Προκειµένου η ΕΕ και τα κράτη-µέλη της να επιτύχουν αυτούς τους στόχους υιοθέτησαν 
πάνω από 100 κανονιστικά µέτρα στους τοµείς της ενέργειας, των µεταφορών, της 
βιοµηχανίας, της διαχείρισης αποβλήτων και της αγροτικής ανάπτυξης.

    ∆ιεθνής συµφωνία για την κλιµατική αλλαγή – Παρίσι 2015

Χαρακτηρίζεται ως ιστορική συµφωνία για την κλιµατική αλλαγή, καθώς εγκρίθηκε από 
195 κράτη τον ∆εκέµβριο του 2015. Παρ’ όλο που η Συµφωνία τέθηκε σε ισχύ τον 
Νοέµβριο του 2016, η εφαρµογή της και οι δεσµεύσεις µείωσης των εκποµπών ξεκινούν 
το 2020. Έθεσε ως στόχο τη συγκράτηση της αύξησης της µέσης θερµοκρασίας του 
πλανήτη «αρκετά κάτω» από τους 2°C και όσο πλησιέστερα γίνεται στους 1,5°C. Προς 
το σκοπό αυτό, τα κράτη καταθέτουν περιοδικά ενηµερωνόµενες Εθνικά Καθορισµένες 
Συνεισφορές (Nationally Determined Contributions, NDCs). Για πρώτη φορά 
συνεισφέρουν τόσο οι αναπτυγµένες όσο και οι αναπτυσσόµενες χώρες, µε κάθε κράτος 
να καθορίζει µόνο του και µε βάση τις δυνατότητές του το ποσοστό µείωσης των εκποµπών 
του, τον τρόπο και τον ρυθµό µε τους οποίους θα τις µειώσει. Υπάρχει όµως διαδικασία 
«peer review» και αναθεώρησης ανάλογα µε τα µεταβαλλόµενα δεδοµένα της κλιµατικής 
κρίσης.

Η 26η ∆ιάσκεψη των Συµβαλλοµένων Μερών (COP26) που διεξήχθη στη Γλασκώβη τον 
Νοέµβριο του 2021 κατέληξε σε συµφωνία προκειµένου να επιταχυνθεί η µάχη κατά της 
υπερθέρµανσης του πλανήτη. Οι δεσµεύσεις για τη µείωση των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου που ανέλαβαν τα κράτη στο πλαίσιο της Συµφωνίας του Παρισίου εκτιµάται 
ότι δεν επαρκούν για την επίτευξη του στόχου συγκράτησης της θερµοκρασίας κάτω από 
1,5 βαθµούς κελσίου. Ως εκ τούτου, κλήθηκαν τα κράτη να υποβάλλουν εκ νέου πιο 
φιλόδοξες Εθνικά Καθορισµένες Συνεισφορές (NDC) µε ορίζοντα το 2030.
 

.

αερίων του θερµοκηπίου το 1995. Επίσης, οι ΗΠΑ, ένας από τους κύριους ρυπαντές δεν 
επικύρωσαν το ΠτΚ, το οποίο τελικά τέθηκε σε ισχύ µετά την επικύρωσή του και από την 
 Ρωσία το 2005. 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο προέβλεψε και τη δυνατότητα χρήσης των λεγόµενων 
«ευέλικτων µηχανισµών» για µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου: α) 
Μηχανισµός της από κοινού Εφαρµογής, β) Σύστηµα Εµπορίας Ρύπων, και γ) Μηχανισµός 
Καθαρής Ανάπτυξης.

https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/eveliktoi-michanismoi-tou-protokollou-tou-kioto/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28060
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/effort-sharing-member-states-emission-targets_el
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Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εµπορίας Ρύπων, που λειτουργεί από το 2005 αποτελεί το 
βασικό εργαλείο πολιτικής της ΕΕ για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και τη 
µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου µε οικονοµικά αποδοτικά τρόπο. 
Συµµετέχουν σε αυτό πάνω από 15.000 επιχειρήσεις και βασίζεται στη θέσπιση 
ανώτατου ορίου εκποµπών για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται σε αυτό καθώς και στη 
διενέργεια δηµοπρασιών (“cap and trade”). 

Η ΕΕ επιβεβαίωσε τη δέσµευσή της στη µάχη για την καταπολέµηση της κλιµατικής 
αλλαγής όταν τον Μάρτιο του 2007, προχώρησε σε µονοµερή δέσµευση µε ορίζοντα το 
2020 όσον αφορά: τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κατά 20 % έως το 
2020 σε σχέση µε το 1990, την αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση σε 20% και τον περιορισµό της χρήσης 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% µέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 

Πριν από την υιοθέτηση της Συµφωνίας των Παρισίων, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε 
απόφασή του τον Οκτώβριο του 2014 έθεσε τους στόχους της ΕΕ µε ορίζοντα το 2030: 
µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 40% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 
1990, αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές σε 27% και αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης κατά 27%1. Οι συνολικοί στόχοι αυτοί για το 2020 και το 
2030 επιµερίστηκαν µεταξύ των κρατών-µελών (Effort Sharing Decision).

Αυτές οι δεσµεύσεις της ΕΕ αποσκοπούν στην επίτευξη µιας κλιµατικά ουδέτερης 
ευρωπαϊκής οικονοµίας (climate-neutral economy). Στο πλαίσιο αυτό, τον ∆εκέµβριο του 
2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία (Euro-
pean Green Deal), που αποσκοπεί στον µετασχηµατισµό της οικονοµίας και της κοινωνίας 
ώστε να επιτευχθούν οι κλιµατικοί στόχοι. Αποτελεί έναν χάρτη πορείας µε στόχο τις 
µηδενικές καθαρές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου έως το 2050 και την αποσύνδεση 
της οικονοµικής ανάπτυξης από τη χρήση των φυσικών πόρων (αποδοτικότερη χρήση των 
πόρων, κυκλική οικονοµία). Προβλέπει την ανάληψη δράσεων σε όλους τους τοµείς της 
οικονοµίας, καθώς και χρηµατοδοτική στήριξη και τεχνική βοήθεια για τις περιοχές που 
πλήττονται από την ενεργειακή µετάβαση, όπως λιγνιτοπαραγωγές περιοχές, µέσω του 
νεοσύστατου Μηχανισµού ∆ίκαιης Μετάβασης.

Τον Ιούνιο του 2021 εγκρίθηκε ο Ευρωπαϊκός Κλιµατικός Νόµος, ο οποίος κατοχυρώνει 
νοµοθετικά τον στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας για την επίτευξη κλιµατικής 
ουδετερότητας µέχρι το 2050. Ειδικότερα, ο ενδιάµεσος στόχος µείωσης των εκποµπών 
µέχρι το 2030 (σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990) αυξήθηκε σε 55%. Πρόκειται 
βέβαια για έναν στόχο που βρίσκεται πολύ κάτω από το 65% που επιτάσσει η επιστήµη 
(Green Tank, 2020).  

1 Οι στόχοι αυτοί αναθεωρήθηκαν το 2018 ως ακολούθως: άντληση του 32% τουλάχιστον της 
συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης κατά 32,5% τουλάχιστον.

2 Σύµφωνα µε την έκθεση του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος του ΟΗΕ (UNEP, 2019), οι 
παγκόσµιες εκποµπές πρέπει να µειώνονται κατά 7,6% ετησίως την περίοδο 2020-2030, ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος περιορισµού της αύξησης της παγκόσµιας θερµοκρασίας στους 1,5οC. Για την 
ΕΕ αυτός ο ετήσιος ρυθµός µείωσης των εκποµπών αντιστοιχεί για το 2030 σε στόχο µείωσης των 
εκποµπών κατά 65% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990.

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en#ecl-inpage-685
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/effort-sharing-member-states-emission-targets_el
https://www.kosmos.gr/post/europeangreendeal
https://thegreentank.gr/wp-content/uploads/2021/02/202102_GreenTank_PolicyBrief_ClimateLaw.pdf
https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019
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Διάγραμμα 5. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020

Η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη 

Συμφωνία

Μετασχηματισμός της 
οικονομίας της ΕΕ για 

βιώσιμο μέλλον

Φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης για 
ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες

Διατήρηση και αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων και της
βιοποικιλότητας

Από “το αγρόκτημα στο πιάτο: ένα 
δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το 
περιβάλλον σύστημα τροφίμων

Επιτάχυνση της μετάβασης στη 
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα

Αύξηση της φιλοδοξίας της ΕΕ για 
το κλίμα για το 2030 και το 2050

Παροχή καθαρής, προσιτής και 
ασφαλούς ενέργειας

Κινητοποίηση της βιομηχανίας για 
καθαρή και κυκλική οικονομία

Οικοδόμηση και ανακαίνιση 
κτιρίων με αποδοτικό τρόπο ως 
προς την κατανάλωση ενέργειας 
και πόρων

Κινητοποίηση της έρευνας και 
προώθηση της καινοτομίας

Χρηματοδότηση της
μετάβασης

Να μη μείνει κανείς πίσω
(Δίκαιη Μετάβαση)

Η ΕΕ ως
παγκόσμιος ηγέτης

Ευρωπαϊκό σύμφωνο
για το κλίμα

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0021&from=NL
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Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός για το 2030, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δέσµη µέτρων 
«Προσαρµογή στον στόχο του 55 %» (Fit for 55) που 
αποσκοπεί στην αναθεώρηση και την επικαιροποίηση της 
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και τον καθορισµό νέων 
πρωτοβουλιών.

Στις κύριες προτάσεις της Επιτροπής, για ορισµένες από τις οποίες ξεκίνησαν 
διαπραγµατεύσεις ήδη µέσα στο 2022, συγκαταλέγονται οι εξής:

Αναθεώρηση του Συστήµατος Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπών, 
προκειµένου, µεταξύ άλλων, να ενταχθούν σε αυτό οι εκποµπές από τις θαλάσσιες 
µεταφορές, να µειωθεί ακόµη περισσότερο το συνολικό ανώτατο όριο εκποµπών και 
να αυξηθεί το ετήσιο ποσοστό µείωσής του, να καταργηθεί σταδιακά η δωρεάν 
κατανοµή δικαιωµάτων εκποµπής στις αεροµεταφορές και να δηµιουργηθεί ένα νέο 
αυτόνοµο σύστηµα εµπορίας εκποµπών για τα κτίρια και τις οδικές µεταφορές

Αύξηση των στόχων µείωσης των εκποµπών στους τοµείς που δεν 
καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εµπορίας ∆ικαιωµάτων 
Εκποµπών.

Ενίσχυση της συµβολής του τοµέα δραστηριοτήτων χρήσης γης, αλλαγής 
χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF), στην επίτευξη των στόχων για το κλίµα.

Αύξηση του στόχου που αφορά το µερίδιο ενέργειας από ανανεώσιµες 
πηγές.

Αύξηση του στόχου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Αναθεώρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας µε στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης 
υποδοµών για την επαναφόρτιση ή τον ανεφοδιασµό οχηµάτων µε 
εναλλακτικά καύσιµα και την εναλλακτική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για πλοία 
σε λιµένες και σταθµευµένα αεροσκάφη.

Αναθεώρηση των κανόνων για τις εκποµπές CO2 για τα αυτοκίνητα και τα 
ηµιφορτηγά, προβλέποντας τη µη διάθεση στην ενωσιακή αγορά αυτοκινήτων ή 
ηµιφορτηγών µε κινητήρα εσωτερικής καύσης έως το 2035.

Ευρωπαϊκό σύμφωνο
για το κλίμα

F i t  for
55

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/green-deal/eu-plan-for-a-green-transition/
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/revision-phase-4-2021-2030_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10867-2021-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10857-2021-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/tte/2021/12/02/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10745-2021-REV-2/el/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0559
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0559
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0559
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0556&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0556&from=en
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Ευρωπαϊκή πολιτική για την προσαρµογή στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής

Η προσαρµογή στις κλιµατικές µεταβολές που ήδη βιώνουν οι ευρωπαίοι πολίτες αποτελεί 
πλέον αναπόσπαστο µέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής για την κλιµατική αλλαγή. Το 2013 
η ΕΕ ενέκρινε τη Στρατηγική για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή µε 
στόχο την ενθάρρυνση ανάληψης δράσης από τα κράτη-µέλη και την λήψη αποφάσεων 
βάσει πληρέστερων στοιχείων και πληροφοριών, ενσωµατώνοντας προβλέψεις για την 
προσαρµογή σε όλους τους τοµείς. Ειδικότερα προωθούνται συγκεκριµένες δράσεις, 
όπως:

Οι φιλόδοξες δεσµεύσεις, αλλά και οι επιδόσεις της ΕΕ µέχρι στιγµής επιβεβαιώνουν τον 
κυρίαρχο ρόλο της στη διεθνή συνεργασία για την κλιµατική αλλαγή. H ΕΕ κατάφερε να 
υπερκαλύψει τον συλλογικό στόχο µείωσης των εκποµπών κατά την πρώτη περίοδο 
δέσµευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο (2008-2012), µε τις επιδόσεις των κρατών-µελών 
να διαφοροποιούνται σηµαντικά. Το 2020, η ΕΕ κατέγραψε µείωση των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου κατά 32% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, ενώ παράλληλα 
το µερίδιο των ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας ανήλθε σε 22% (ΕΕΑ, 2022: 
7-10). Ωστόσο, προκειµένου να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι µε ορίζοντα το 2030, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κλιµατικού Νόµου, απαιτείται η λήψη περισσότερων µέτρων από 
τα κράτη-µέλη (EEA, 2022).

Αναθεώρηση της φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Βιώσιµα αεροπορικά καύσιµα (ReFuelEU Aviation) και πιο οικολογικά καύσιµα στη 
ναυτιλία (FuelEU Maritime).

∆ηµιουργία Κοινωνικού Ταµείου για το Κλίµα, το οποίο θα υποστηρίξει τις 
ευάλωτες οµάδες (νοικοκυριά, πολύ µικρές επιχειρήσεις και χρήστες µεταφορών).

Η ενθάρρυνση των κρατών-µελών να προχωρήσουν στη θέσπιση εθνικών στρατηγικών 
προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή.

Η θωράκιση της ΕΕ έναντι της κλιµατικής αλλαγής µε την ενσωµάτωση προβλέψεων για 
την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή σε βασικούς τοµείς υψηλής τρωτότητας, όπως 
η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ), η ενίσχυση των 
υποδοµών και η προώθηση ασφαλιστικών προγραµµάτων για ανθεκτικές στην 
κλιµατική αλλαγή επενδυτικές και επιχειρηµατικές αποφάσεις.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0563&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/refueleu_aviation_-_sustainable_aviation_fuels.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0562
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-climate-fund_with-annex_en.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2022/at_download/file
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2016-11/eu_strategy_en.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2022/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2022/at_download/file
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Η ενσωµάτωση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων 
(Covenant of Mayors).

Η ανάπτυξη της πλατφόρµας Climate-ADAPT. Η πλατφόρµα Climate-ADAPT παρέχει 
χρήσιµα δεδοµένα ανά κράτος-µέλος της ΕΕ για τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής 
και τα µέτρα προσαρµογής.

Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο των ∆ηµάρχων για το Κλίµα και την 
Ενέργεια

Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο των ∆ηµάρχων για το Κλίµα και την Ενέργεια (European 
Covenant of Mayors for Climate and Energy) ξεκίνησε το 2008 στην Ευρώπη, 
φιλοδοξώντας να συγκεντρώσει τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που 
δεσµεύονται εθελοντικά να επιτύχουν τους στόχους της ΕΕ για το κλίµα και την 
ενέργεια. Πλέον ενώνει περισσότερες από 10.765 τοπικές και περιφερειακές 
αρχές σε 44 χώρες της Ευρώπης.

Η πρωτοβουλία κατάφερε να υιοθετήσει µια προσέγγιση από τη βάση προς την 
κορυφή (bottom–up approach) για δράσεις σχετικά µε την ενέργεια και το κλίµα 
και γρήγορα η επιτυχία της ξεπέρασε τις προσδοκίες. Μέσω αυτού του δικτύου, 
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεσµεύονται να συµβάλουν στον ευρωπαϊκό 
στόχο µείωσης των εκποµπών κατά 40% µέχρι το 2030 και να υιοθετήσουν µια 
κοινή προσέγγιση για την αντιµετώπιση και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή. 
Προς το σκοπό αυτό, λαµβάνουν τεχνική και µεθοδολογική υποστήριξη από τα 
ειδικά γραφεία του Συµφώνου.

Το 2012, επεκτείνεται το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων στην περιφέρεια της Νότιας 
Ευρωπαϊκής Γειτονίας, ξεκινώντας το έργο CES-MED. Το έργο «Καθαρότερη 
ενέργεια για την προστασία των πόλεων της Μεσογείου» (CES-MED) παρέχει 
υποστήριξη στις πόλεις ώστε να συµµετάσχουν στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων και 
να δεσµευτούν σε φιλόδοξες πολιτικές βιώσιµης ανάπτυξης. To 2014 η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει την πρωτοβουλία «Οι ∆ήµαρχοι 
Προσαρµόζονται», καλώντας τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να 
πρωτοστατήσουν στην προσαρµογή και τους υποστήριξε στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση τοπικών στρατηγικών προσαρµογής. To 2015 το Ευρωπαϊκό 
Σύµφωνο των ∆ηµάρχων συνενώθηκε µε το Συνασπισµό των ∆ηµάρχων (Com-
pact of Mayors) που είχε συσταθεί εκτός Ευρώπης, δηµιουργώντας το 
Παγκόσµιο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων για το Kλίµα και την Eνέργεια (Global Cov-
enant of Mayors for Climate and Energy).

Από το 2017, δηµιουργούνται τα περιφερειακά γραφεία του Συµφώνου στη 
Βόρεια Αµερική, τη Λατινική Αµερική και την Καραϊβική, την Κίνα και τη 
Νοτιοανατολική Ασία, την Ινδία και την Ιαπωνία, συµπληρώνοντας τα ήδη 
υφιστάµενα γραφεία. Το Παγκόσµιο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων σήµερα 
συγκεντρώνει 10.779 υπογραφές τοπικών και περιφερειακών αρχών από 53

https://climate-adapt.eea.europa.eu/about
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Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία αξιολόγησης της Στρατηγικής για 
την Προσαρµογή, η οποία ολοκληρώθηκε το 2018 και αποτέλεσε τη βάση για τη νέα 
Στρατηγική της ΕΕ για την Προσαρµογή που υιοθετήθηκε τον Φεβρουάριο του 
2021. Η Στρατηγική αυτή αποσκοπεί στο να καταστήσει την ΕΕ «µια κοινωνία ανθεκτική 
και πλήρως προσαρµοσµένη στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής». ∆ρα 
συµπληρωµατικά µε τον στόχο της ΕΕ για την επίτευξη κλιµατικής ουδετερότητας έως το 
2050 και επιπλέον αποσκοπεί στην ενίσχυση της προσαρµοστικής ικανότητας της Ένωσης 
και στην ελαχιστοποίηση της τρωτότητας, σύµφωνα µε τη Συµφωνία του Παρισίου και τον 
Ευρωπαϊκό Νόµο για το Κλίµα. Συνολικά η στόχευση είναι να καταστεί η προσαρµογή 
εξυπνότερη (βελτίωση βάσεων δεδοµένων και διαθεσιµότητας αυτών), πιο συστηµική (να 
αναπτυχθεί σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης) και να επιταχυνθεί σε όλους τους τοµείς.

χώρες. Αξιοποιεί την εµπειρία που αποκτήθηκε τα τελευταία οκτώ χρόνια στην 
Ευρώπη και πέρα από αυτήν και βασίζεται στους κύριους παράγοντες επιτυχίας 
της πρωτοβουλίας: τη διαχείριση από τη βάση προς την κορυφή, το µοντέλο 
πολυεπίπεδης συνεργασίας και το συγκεκριµένο πλαίσιο δράσης.

Πηγή:  Το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων (Covenant of Mayors)

Στόχος 4.7
Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλοι οι εκπαιδευόµενοι θα αποκτήσουν 
τη γνώση και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να 
προάγουν τη βιώσιµη ανάπτυξη, µέσω, µεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης 
για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τον βιώσιµο τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, την ισότητα των φύλων, της προαγωγής της κουλτούρας της 
ειρήνης και της µη-βίας, της ταυτότητας του παγκόσµιου πολίτη, καθώς 
και µέσω της αναγνώρισης της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας και της 
συµβολής του πολιτισµού στη βιώσιµη ανάπτυξη.

Στόχος 12.8
Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλοι οι άνθρωποι παντού έχουν την 
απαραίτητη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά µε τη βιώσιµη 
ανάπτυξη και έναν τρόπο ζωής σε αρµονία µε τη φύση.

Στόχος 13.3
Βελτίωση της εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, καθώς και της 
ανθρώπινης και θεσµικής ικανότητας σχετικά µε θέµατα που αφορούν 
τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, την προσαρµογή, τη µείωση των 
επιπτώσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση.

5.3. Η κλιµατική αλλαγή και η εκπαίδευση στους Στόχους 
Βιώσιµης Ανάπτυξης

Η διασύνδεση της εκπαίδευσης και της αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής 
αναγνωρίζεται και στους Στόχους της Βιώσιµης Ανάπτυξης:

https://www.simfonodimarxon.eu/%CF%80........../%CF%80..........-......../......-.........-...-...%CF%80.....html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_664?fbclid=IwAR3bzP0h9iQ1Bvt3KKgRuS4EZhFuVZzpftFGK04CbZ_sOaLZZ0bZEVz8_a4
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_21_664?fbclid=IwAR3bzP0h9iQ1Bvt3KKgRuS4EZhFuVZzpftFGK04CbZ_sOaLZZ0bZEVz8_a4
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Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της έρευνας της ∆ιαΝΕΟσις (2021) για τις συνέπειες 
της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα, µέχρι το 2050 θα υπάρχουν 15-20 επιπλέον 
ηµέρες καύσωνα ετησίως, η βροχόπτωση θα µειωθεί από 10% έως 30%, οι ηµέρες 
υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς θα αυξηθούν από 15% έως και 70% και τα ακραία καιρικά 
φαινόµενα θα είναι πολύ πιο συχνά. Ο τοµέας που αναµένεται ότι θα πληγεί περισσότερο 
είναι η γεωργία. Οι περισσότερες καλλιέργειες και η κτηνοτροφία θα επηρεαστούν 
αρνητικά κυρίως στο Ηράκλειο της Κρήτης, την Ηλεία, την Κορινθία και τη Λάρισα.

Στις περισσότερες ελληνικές πόλεις, αυξάνεται ο αριθµός των ηµερών, όπου η 
θερµοκρασία θα ξεπερνά τους 35 βαθµούς κελσίου. Οι µεγαλύτερες αλλαγές 
παρατηρούνται στη Θεσσαλονίκη, την  Πάτρα, τη Λαµία και τη Λάρισα, όπου 
εκτιµάται ότι οι κάτοικοι θα υπόκεινται σε 20 περισσότερες ηµέρες καύσωνα 
ετησίως το 2050 σε σχέση µε το µέσο όρο µέχρι σήµερα.

Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα και η τρωτότητα της Αθήνας

Σύµφωνα µε την έκθεση της WWF και του Εθνικού Αστεροσκοπείου για την 
πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα 
(2021-2050), η περιοχή της Μεσογείου θα γίνει θερµότερη και ξηρότερη µε αυξηµένη 
συχνότητα εµφάνισης ακραίων καιρικών φαινόµενων. Αυξάνεται ο κίνδυνος πρόκλησης 
πληµµυρών και επεισοδίων καύσωνα. Οι κλιµατικές µεταβολές θα έχουν αναπόφευκτες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σε σχέση µε τη διαθεσιµότητα των υδάτινων πόρων, τη 
διείσδυση αλµυρού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα, την ατµοσφαιρική ρύπανση και τον 
κίνδυνο πυρκαγιών σε περιαστικές δασικές εκτάσεις. Επίσης διάφοροι 
κοινωνικο-οικονοµικοί τοµείς θα επηρεαστούν σηµαντικά, όπως η γεωργία, ο τουρισµός, 
η υγεία και η ενεργειακή ζήτηση των νοικοκυριών.

Στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον Βόλο η συνολική βροχόπτωση θα 
µειωθεί, αλλά θα αυξηθούν κατά 10-20% οι ακραίες βροχοπτώσεις. Άρα 
αυξάνεται ο κίνδυνος για πληµµυρικά επεισόδια.

Οι υψηλές θερµοκρασίες και οι παρατεταµένες περίοδοι ξηρασίας αυξάνουν 
τον κίνδυνο για δασικές πυρκαγιές.

Επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής
στην Ελλάδα και την Αθήνα -
Πολιτικές αντιµετώπισης και προσαρµογής

6.

https://www.contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/wwf-to_avrio_tis_elladas.pdf
https://www.contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/wwf-to_avrio_tis_elladas.pdf
https://www.contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/wwf-to_avrio_tis_elladas.pdf
https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2021/10/climate_change_2021_brochure.pdf
https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2021/10/climate_change_2021_brochure.pdf


Η µέση θερµοκρασία των πόλεων θα αυξηθεί παντού, αλλά περισσότερο στην Πάτρα, 
την Καλαµάτα και την Αθήνα. Αν ισχύσει το πιο απαισιόδοξο σενάριο, η αύξηση της 
µέσης θερµοκρασίας τους καλοκαιρινούς µήνες στην Πάτρα και την Καλαµάτα θα φτάσει 
πάνω από τους 3°C. Στην Αθήνα θα ξεπεράσει τους 2°C. Σε περιοχές, όπως η Αθήνα, η 
Θεσσαλονίκη και η Λάρισα, θα αυξηθούν οι ηµέρες, στις οποίες η µέγιστη θερµοκρασία 
θα υπερβαίνει τους 37 βαθµούς, ενώ παράλληλα οι κάτοικοι θα βιώνουν περισσότερες 
«τροπικές νύχτες», δηλαδή νύχτες κατά τις οποίες η θερµοκρασία δεν πέφτει κάτω από 
τους 20°C και τα κτήρια δεν προλαβαίνουν να «κρυώσουν». Πρόκειται για ένα δείκτη που 
συνδέεται µε τα ποσοστά θνησιµότητας και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Τα “θερµά επεισόδια” στην Αθήνα την περίοδο 1971-2000 ήταν 1,4 τον χρόνο κατά 
µέσο όρο και εκτιµάται ότι θα αυξηθούν σε 6 την περίοδο 2026-2045 σύµφωνα µε το 
καλύτερο σενάριο και 9 την περίοδο 2046-2065 σύµφωνα µε το µεσαίο σενάριο. Η 
µέση θερµοκρασία στο ευρύτερο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας την περίοδο 
1971-2000 ήταν 15,6°C. Εκτιµάται ότι µε το πιο αισιόδοξο σενάριο η µέση 
θερµοκρασία θα φτάσει τους 17°C την περίοδο 2026-2045 και θα αγγίξει τους 18°C 
σύµφωνα µε το χειρότερο σενάριο.

Εξαιτίας του φαινοµένου της «Αστικής Θερµικής Νησίδας», η αύξηση της κατά τόπους 
θερµοκρασίας στην πρωτεύουσα µπορεί να φτάνει ακόµα και τους 8-10°C. Το φαινόµενο 
της αστικής θερµικής νησίδας επηρεάζει καθοριστικά το αστικό µικροκλίµα. Υλικά, όπως η 
άσφαλτος και το µπετόν, καθώς και τα σταθµευµένα αυτοκίνητα, µετατρέπονται σε 
«θερµοσυσσωρευτές», οι οποίοι εκλύουν κατά τη διάρκεια της νύχτας τη θερµότητα που 
έχουν απορροφήσει κατά τη διάρκεια της ηµέρας (και της λειτουργίας τους για τα 
αυτοκίνητα). 

Ως εκ τούτου, οι ελληνικές πόλεις και κυρίως η Αθήνα εκτιµάται ότι θα γίνονται ολοένα 
πιο θερµές και ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. Σύµφωνα µε τα 
πορίσµατα της ίδιας έκθεσης “η µείωση της θερµοκρασίας του αέρα στην Αθήνα έστω και 
κατά 1°C θα οδηγήσει σε µείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη κατά 4,1%, των 
φωτοχηµικών αέριων ρύπων κατά περίπου 7-8% και της θνησιµότητας (ειδικά όταν η 
θερµοκρασία είναι πάνω από 40°C) από πνευµονολογικά και καρδιολογικά νοσήµατα 
κατά 8%”.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η τρωτότητα των ελληνικών περιφερειών στους κλιµατικούς 
κινδύνους ανά τοµέα δραστηριότητας. Οι τιµές 1-3 δηλώνουν χαµηλή τρωτότητα, 4-7 
µέση και 8-13 υψηλή. Η Αττική χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή τρωτότητα ιδίως 
στους τοµείς της ύδρευσης, του δοµηµένου περιβάλλοντος, των µεταφορών, του 
τουρισµού και της υγείας. Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγει και η µελέτη 
ανάλυσης της τρωτότητας της Περιφέρειας Αττικής, η οποία εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή.
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https://www.patt.gov.gr/wp-content/uploads/2021/06/PESPKA_ATTIKI_D6.pdf
https://www.patt.gov.gr/wp-content/uploads/2021/06/PESPKA_ATTIKI_D6.pdf


27

Πίνακας 1: Κατανομή τρωτότητας ανά Περιφέρεια και τομέα δραστηριότητας

Πηγή: EEA greenhouse gases - data viewer

Αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα

Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για την κλιµατική αλλαγή καθοδήγησε τη διαµόρφωση 
της εγχώριας πολιτικής στον τοµέα αυτό, παρέχοντας ταυτόχρονα τα µέσα πολιτικής και 
τους αναγκαίους πόρους. Αν και η περιβαλλοντική διακυβέρνηση στην Ελλάδα υποφέρει 
ακόµη και σήµερα από διαχρονικές αδυναµίες, η ευρωπαϊκή πολιτική παρείχε σηµαντικά 
κίνητρα για τη µεταβολή των εγχώριων δοµών χάραξης πολιτικής και την υιοθέτηση πιο 
καινοτόµων κανονιστικών προτύπων. Σε µεγάλο βαθµό οι ελληνικές κυβερνήσεις 
«εκµεταλλεύθηκαν» την ευκαιρία για άντληση σηµαντικών πόρων από τα ευρωπαϊκά 
ταµεία για τη χρηµατοδότηση περιβαλλοντικών έργων και υποδοµών, ενώ παράλληλα οι 
πιέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι καταδικαστικές αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της 
ΕΕ σχεδόν «επέβαλαν» την εναρµόνιση και συµµόρφωση της εθνικής νοµοθεσίας µε την 
ευρωπαϊκή πολιτική (Αβράµη, 2021).

Πηγή: Εθνικό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠΚΑ (2016), σελ. 18.
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Διάγραμμα 6: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα (2000-2019) (Kt 
CO2 eq)

Πηγή: EEA greenhouse gases - data viewer

Πηγή: OECD, 2020

Μέχρι το 2009, δηλαδή πριν αρχίσουν να γίνονται εµφανείς οι επιπτώσεις της 
οικονοµικής ύφεσης, η µεγαλύτερη αύξηση των εκποµπών σε σχέση µε τα επίπεδα του 
1990 σηµειώνεται στον τοµέα µεταφορών (63%), στον οικιακό τοµέα (60%) και στις 
ενεργειακές βιοµηχανίες (46%) (IEA, 2011). Η σηµαντική αύξηση των εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου στις οδικές µεταφορές  συνδέεται κυρίως µε τη ραγδαία αύξηση των 
επιβατικών οχηµάτων. Η σαφώς αυξηµένη χρήση των µέσων µαζικής µεταφοράς (βλέπε 
Μετρό Αθήνας) και η ανανέωση µεγάλου µέρους των επιβατικών αυτοκινήτων µε οχήµατα 
βελτιωµένης ενεργειακής απόδοσης, δεν µπόρεσαν να αντισταθµίσουν την συνολική 
αύξηση των εκποµπών από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, που παραµένει η κυρίαρχη µορφή της 
µεταφοράς επιβατών στην Ελλάδα (ΙΕΑ, 2011). 

Αναµφίβολα, η υπερκάλυψη από την Ελλάδα του στόχου περιορισµού της αύξησης των 
εκποµπών αεριών του θερµοκηπίου (+25%) την πρώτη περίοδο δέσµευσης του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο (2008-2012) αποδίδεται πρωτίστως στον παράγοντα 
«οικονοµική κρίση» και όχι στην αποσύνδεση της εξέλιξης των εκποµπών από την 
οικονοµική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Ενδεικτική είναι η 
αύξηση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου ανά µονάδα του ΑΕΠ κατά 5% που 
καταγράφεται την περίοδο 2010-2012 παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονοµίας. 
Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 6, από το 2008 και µετά καταγράφεται η ραγδαία 
µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην Ελλάδα, απόρροια κυρίως της 
πτώσης του ΑΕΠ και της ενεργειακής ζήτησης (VNR 2022 - Greece: 140-145).

https://www.iea.org/reports/energy-policies-of-iea-countries-greece-2011-review
https://www.iea.org/reports/energy-policies-of-iea-countries-greece-2011-review
https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2022/VNR%202022%20Greece%20Report.pdf
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
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Διάγραμμα 7: Περιβαλλοντικές πιέσεις και οικονομική ανάπτυξη

Πηγή: OECD, 2020

Αν και οι ατµοσφαιρικοί ρύποι µειώθηκαν σηµαντικά και µε ταχύτερο ρυθµό από ό,τι το 
ΑΕΠ, η ατµοσφαιρική ρύπανση στις αστικές περιοχές υπερβαίνει τα ενδεδειγµένα όρια 
που τίθενται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, µε σοβαρές επιπτώσεις για τη δηµόσια υγεία. 
Από το 2013, η ενεργειακή κατανάλωση και η παραγωγή αστικών αποβλήτων αυξήθηκαν 
µε ταχύτερο ρυθµό από ό,τι η οικονοµική δραστηριότητα (∆ιάγραµµα 7). Αν και 
σηµειώνεται σηµαντική πρόοδος όσον αφορά την παύση λειτουργίας των παράνοµων 
χωµατερών, το 2018 περισσότεροι από 50 χώροι διάθεσης αποβλήτων δεν πληρούσαν 
τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ενώ το σύστηµα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων 
παραµένει ελλιπές. Το 80% των αστικών αποβλήτων συνεχίζει να καταλήγει σε χώρους 
υγειονοµικής ταφής, µην επιτυγχάνοντας τον στόχο του 50% για την 
επαναχρησιµοποίηση/ανακύκλωση στην Ελλάδα έως το 2020. Οι δηµόσιες επενδύσεις 
για την προστασία του περιβάλλοντος την περίοδο 2007-2013 ήταν ιδιαίτερα 
περιορισµένες, παρά τις σηµαντικές πιστώσεις από την ΕΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
µόλις το 13% των πιστώσεων του Ταµείου Συνοχής διατέθηκε για το περιβάλλον (OECD, 
2020).

Επιπλέον, δεν έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο αντιµετώπισης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του γεωργικού τοµέα, ενώ παράλληλα δεν έχουν τεθεί 
εθνικοί ποσοτικοί στόχοι για τη βιολογική γεωργία. Παράλληλα, παραµένουν οι 
σηµαντικές προκλήσεις για την προσαρµογή του κλάδου αυτού στις επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής και τη µετάβαση στη βιώσιµη αγροτική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριµένα, 
παρατηρείται αύξηση της χρήσης λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, καθώς και υπέρµετρη 
άντληση γλυκών υδάτων εξαιτίας της άρδευσης για γεωργική χρήση, η οποία αναµένεται 
να ενταθεί βάσει των προβλέψεων για εκτεταµένες περιόδους λειψυδρίας. Την περίοδο 
2005-2018, η βιολογική γεωργία επεκτάθηκε σε µόλις 2% των αγροτικών εκτάσεων, 
παρά τη σηµαντική οικονοµική στήριξη της ΕΕ (OECD, 2020). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 
Ελλάδα δεν συµµορφώθηκε µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου της ΕΕ (∆ΕΕ) που εκδόθηκε 
το 2015 (υπόθεση C149/14) όσον αφορά τη ρύπανση των υδάτων από νιτρικά ιόντα

https://www.oecd.org/greece/oecd-environmental-performance-reviews-greece-2020-cec20289-en.htm
https://www.oecd.org/greece/oecd-environmental-performance-reviews-greece-2020-cec20289-en.htm
https://www.oecd.org/greece/oecd-environmental-performance-reviews-greece-2020-cec20289-en.htm
https://www.oecd.org/greece/oecd-environmental-performance-reviews-greece-2020-cec20289-en.htm
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Διάγραμμα 8: Μερίδιο ΑΠΕ στην πρωτογενή παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα (2000-2019)

Πηγή: OECD data

Η διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας και η επίτευξη του αντίστοιχου 
ευρωπαϊκού στόχου (για την Ελλάδα +18%) µε ορίζοντα το 2020 συγκαταλέγονται στα 
ιδιαίτερα θετικά σηµάδια για τη µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα. 
Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 8, από το 2000 έως το 2008 το µερίδιο της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (κυρίως της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας µε 
χρήση φωτοβολταϊκών) κυµαίνεται στο 5,4-6,1% της συνολικής παραγωγής πρωτογενούς 
ενέργειας της Ελλάδας, ενώ έκτοτε καταγράφεται συνεχώς ανοδική πορεία, αγγίζοντας το 
2018 το 13% της συνολικής παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας και το 31% της 
ηλεκτροπαραγωγής και ξεπερνώντας τον µέσο όρο του ΟΟΣΑ (10% και 26% αντίστοιχα).

Μέχρι το 2016, η ελληνική πολιτική για την εκµετάλλευση των ανανεώσιµων πηγών δεν 
είχε καταφέρει να διαµορφώσει ένα σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης των ΑΠΕ µε την 
αντίστοιχη προσέλκυση επενδύσεων. Έκτοτε αρχίζουν να τίθενται οι βάσεις για την 
ανάπτυξη των ΑΠΕ σε στέρεες βάσεις µέσω του προγράµµατος απολιγνιτοποίησης της 
ελληνικής οικονοµίας και της παροχής ισχυρών κινήτρων για επενδύσεις στον τοµέα αυτό. 
Τούτο αποτυπώνεται και στις επιδόσεις των ΑΠΕ το πρώτο εξάµηνο του 2021, όπου η 
πράσινη ενέργεια κατάφερε να κυριαρχήσει στο µείγµα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας µε 
ποσοστό 49,13% (The Green Tank, 2021). Με την υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου για 
την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ) το 2019 θεσµοθετείται για πρώτη φορά µια 
ολοκληρωµένη στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, 
συµπεριλαµβανοµένου και του οδικού χάρτη για την επίτευξη των ενεργειακών και 
κλιµατικών στόχων µε ορίζοντα το 2030: α) 42% µείωση των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, β) αύξηση του µεριδίου των ΑΠΕ στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας κατά 35% και γ)  38% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
(VNR 2022- Greece: 140).

https://data.oecd.org/energy/renewable-energy.htm
https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2022/VNR 2022 Greece Report.pdf
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι το 2018 το 51% της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 
αποτελείτο από θερµικές µονάδες, οι οποίες περιλάµβαναν µονάδες λιγνίτη και φυσικού 
αερίου, που κάλυπταν το µεγαλύτερο µέρος της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (56,4% για 
το 2018). Ταυτόχρονα, την περίοδο 2013-2018 η τιµή δικαιωµάτων εκποµπών CO2 
τριπλασιάστηκε, αγγίζοντας κατά µέσο όρο τα 15,7€/τόνο CO2, για να αυξηθεί 
περαιτέρω σε 24,8€/τόνο CO2 το 2019 (Μανιάτης, Μουστάκας και Βέττας, 2020:40). 
Πλέον ήταν σαφές ότι η λειτουργία των λιγνιτικών µονάδων ήταν οικονοµικά ασύµφορη 
επιλογή. Η ∆ΕΗ είχε ήδη συσσωρεύσει καθαρές ζηµίες ύψους €683 εκατ. από τη 
λειτουργία των λιγνιτικών µονάδων την περίοδο 2016-2019 και εκτιµάτο ότι οι ζηµίες της 
λιγνιτικής βιοµηχανίας θα ανέρχονταν σε 1,3 δισ. € εντός των επόµενων 3,5 ετών (The 
Green Tank, 2019). Κατά συνέπεια, η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης το 2019 
για την ενεργειακή µετάβαση της ελληνικής οικονοµίας και τη σταδιακή απολιγνιτοποίηση 
έως το 2028 ήταν σχεδόν επιβεβληµένη.

Η απόφαση αυτή παραµένει αναπόσπαστο µέρος της εθνικής στρατηγικής για το κλίµα και 
την ενέργεια µέχρι το 2030, αν και το ΕΣΕΚ βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης 
προκειµένου να συµβαδίζει µε τους φιλόδοξους στόχους που τέθηκαν στον Ευρωπαϊκό 
και τον Εθνικό Κλιµατικό Νόµο. Ο εθνικός Κλιµατικός Νόµος που υιοθετήθηκε τον 
Μάιο του 2022 µετά από πολύµηνη διαβούλευση, θέτει το πλαίσιο για την επίτευξη της 
µετάβασης της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας στην κλιµατική ουδετερότητα. Ως εκ 
τούτου, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση της επίτευξης των 
κλιµατικών στόχων. 

Ο εθνικός Κλιµατικός Νόµος ορίζει φιλόδοξους ενδιάµεσους κλιµατικούς στόχους για το 
2030 (-55%) και το 2040 (-80%) σε σχέση µε το 1990, ενώ για το 2050 ως στόχος έχει 
τεθεί η κλιµατική ουδετερότητα. Θεσπίζει τη διαδικασία κατάρτισης τοµεακών 
προϋπολογισµών άνθρακα για συγκεκριµένους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας και 
προβλέπει, µεταξύ άλλων, την απαγόρευση πώλησης οχηµάτων µε µηχανές εσωτερικής 
καύσης από το 2030 - πέντε χρόνια νωρίτερα από το αντίστοιχο χρονικό περιθώριο που 
θέτει η ΕΕ-,  την υποχρεωτική κάλυψη τουλάχιστον του 30% των επιφανειών των µεγάλων 
κτιρίων µε συστήµατα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας και τη µείωση των συνολικών 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στα µη διασυνδεδεµένα νησιά κατά 80% ως το 2030 
σε σχέση µε τα επίπεδα του 2019. Παράλληλα, περιλαµβάνει µια σειρά µέτρων για την 
προσαρµογή στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, όπως η θέσπιση Παρατηρητηρίου 
για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή και η υποχρεωτική ασφάλιση κατοικιών προς 
τους κλιµατικούς κινδύνους σε περιοχές υψηλής τρωτότητας από το 2025 και µετά. Στις 
αδυναµίες του νόµου συγκαταλέγονται η µη θέσπιση χρονικού ορίου για τον τερµατισµό 
των δραστηριοτήτων εξόρυξης υδρογονανθράκων και η συνακόλουθη επέκταση της 
χρήσης φυσικού αερίου ως µεταβατικού καυσίµου, καθότι και αυτό είναι ορυκτό καύσιµο 
και µε την καύση του εκλύεται CO2. Επίσης παραµένουν οι ανησυχίες για τη χωροθέτηση 
των ΑΠΕ στην ηπειρωτική Ελλάδα, στα νησιά και τη θάλασσα, καθώς µεταξύ άλλων 
υπάρχει ανταγωνισµός µε τον προστατευόµενο χαρακτήρα περιοχών Natura 2000 και 
άλλων περιοχών φυσικού ή/και πολιτιστικού κάλλους, την προστασία αποδηµητικών 
πτηνών και της βιοποικιλότητας γενικότερα. 

https://thegreentank.gr/wp-content/uploads/2019/09/The-economics-of-Greek-lignite-plants_EL.pdf
https://thegreentank.gr/wp-content/uploads/2019/09/The-economics-of-Greek-lignite-plants_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1119&from=EN
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100105
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Ο πρωταρχικός σκοπός είναι να συµβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας 
όσον αφορά τις επιπτώσεις από την κλιµατική αλλαγή και στη δηµιουργία των 
προϋποθέσεων ώστε οι αποφάσεις να λαµβάνονται µε βάση τη σωστή πληροφόρηση και 
µε µακροπρόθεσµη στόχευση. Η ΕΣΠΚΑ προβλέπει έναν αρχικό ορίζοντα πενταετίας για 
την ανάπτυξη ικανότητας προσαρµογής και για την ιεράρχηση και υλοποίηση ενός πρώτου 
συνόλου δράσεων. 

Κατά συνέπεια, αποτελεί ένα πρώτο βήµα σχεδιασµού και υλοποίησης. Θέτει τους 
γενικούς στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές και τα µέσα υλοποίησης. Η επιλογή, η 
ιεράρχηση και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των κατάλληλων δράσεων και µέτρων 
καθορίζονται στα 13 Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή. 
Το κεντρικό γνωµοδοτικό όργανο του Κράτους για τον συντονισµό, την παρακολούθηση 
και την τελική αξιολόγηση της ΕΣΠΚΑ είναι το Εθνικό Συµβούλιο για την Προσαρµογή
στην Κλιµατική Αλλαγή, που συστάθηκε το 2017.

Στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων µέσω της απόκτησης πληρέστερων 
πληροφοριών και επιστηµονικών δεδοµένων σχετικών µε την προσαρµογή

Στην προώθηση της ανάπτυξης και εφαρµογής περιφερειακών/τοπικών σχεδίων 
δράσης

Στην προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρµογής σε όλους τους τοµείς µε 
έµφαση στους πιο ευάλωτους

Στη δηµιουργία µηχανισµού παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων και 
πολιτικών προσαρµογής

Στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας

Προσαρµογή στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την κλιµατική αλλαγή και η έκθεση της διεπιστηµονικής 
Επιτροπής Μελέτης των Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) της Τράπεζας της 
Ελλάδος για τις «Περιβαλλοντικές, Οικονοµικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις της 
Κλιµατικής Αλλαγής στην Ελλάδα», που δηµοσιεύτηκε το 2011 αποτελούν τη βάση 
για τη διαµόρφωση της ελληνικής πολιτικής για την προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή.

Η ΕΜΕΚΑ και η ∆/νση Κλιµατικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατµόσφαιρας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνέταξαν το σχέδιο της πρώτης Εθνικής 
Στρατηγικής για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ). Το σχέδιο τέθηκε σε 
δηµόσια διαβούλευση και εγκρίθηκε µε τον ν. 4414/2016.

Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή αποσκοπεί:

https://www.bankofgreece.gr/trapeza/koinwnikh-eythynh/viwsimotita-klimatikh-allagh/emeka
https://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
https://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/legacy/Files/Klimatiki%20Allagi/Prosarmogi/20160406_ESPKA_teliko.pdf
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Σύµφωνα µε την ΕΣΠΚΑ, οι πόλεις βρίσκονται στο επίκεντρο των περιβαλλοντικών και 
κλιµατικών αλλαγών. Αυτό οφείλεται στις αλλαγές των χρήσεων γης, στην πολεοδοµική 
ανάπτυξη που δεν βασίζεται σε περιβαλλοντικές αρχές, στην αστική επέκταση, αλλά και 
στην αυξηµένη ανθρωπογενή δραστηριότητα που ενισχύει, χωρικά και χρονικά, τις πηγές 
θερµότητας. 

Επιπλέον, στην ΕΣΠΚΑ προτείνονται τα ακόλουθα µέτρα για την προσαρµογή των πόλεων 
στην κλιµατική αλλαγή:

∆ράση 1. Προσαρµογή του αστικού σχεδιασµού στην κλιµατική αλλαγή και βελτίωση των 
θερµικού περιβάλλοντος στις πόλεις µε την αλλαγή του µικροκλίµατος του δοµηµένου 
περιβάλλοντος (αστικά κέντρα).

Μέτρο 1. Προσδιορισµός ολιστικής µεθοδολογίας για την εκτίµηση της τρωτότητας 
των κτηριακών υποδοµών στο χερσαίο και παράκτιο περιβάλλον

Μέτρο 2. Κατάλληλος αρχιτεκτονικός και πολεοδοµικός επανασχεδιασµός των 
χώρων µε κατάλληλη διάταξη και αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων (µε χρήση 
σκίασης, αερισµού, κ.λπ.)

Μέτρο 3. Εξέταση αναγκαιότητας επικαιροποίησης του Κτιριοδοµικού Κανονισµού 
και του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), λαµβάνοντας υπόψη 
το µικροκλίµα των πόλεων και τις κλιµατικές αλλαγές που παρατηρούνται ή εκτιµάται 
ότι θα προκύψουν

Οι πόλεις
κατακαταναλώνουν 
περίπου 60% - 80% της 
παραγόμενης ενέργειας σε 
παγκόσμιξα κλίμακα και 
αποτελούν κύριες πηγές 
εκοπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα.

Οι κτιριακές 

υποδομές είναι ευάλωτες 
σε ακραία καιρικά 
φαινόμενα που 
ενδεχομένως οφείλονται 
στην κλιματικ΄ή αλλαγή

Ο τρόπος
που αναπτύσσονται και 
λειτουργούν οι πόλεις, 
επηρεάζει τη ζήτηση 
ενέργειας και κατά 
συνέπεια τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα

Μέτρο 4. Αύξηση του αστικού πρασίνου. Αξιοποίηση αναξιοποίητων περιοχών, 
ανακατανοµή και αποκατάσταση του πρασίνου στο δοµηµένο περιβάλλον, καθώς 
και ενσωµάτωση του πράσινου σε υπάρχουσες κατασκευές (οροφές, κάθετες 
επιφάνειες κ.λπ.)

Μέτρο 5. Χρήση καινοτόµων και ενεργειακά φιλικών υλικών, τόσο για την 
ανακαίνιση παλαιών κτηρίων όσο και για τη δόµηση νέων (µηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης) καθώς και αξιοποίηση των ΑΠΕ και άλλων τεχνικών εξοικονόµησης
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∆ράση 2. Μείωση των θερµικών και ενεργειακών αναγκών των κτηρίων προς την 
κατεύθυνση του µηδενικού ενεργειακού αποτυπώµατος.

Το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 
Αττικής, ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε διαβούλευση τον Νοέµβριο 2020. Το ΠεΣΠΚΑ 
βασίστηκε, κατ’ αρχάς, στην αξιολόγηση παλαιότερων και υφιστάµενων 
πολιτικών προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή στην περιφέρεια Αττικής, 
όπως το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από την 
εκδήλωση πληµµυρικών φαινοµένων, το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας και τις σχετικές 
πρόνοιες προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, το Σχέδιο προσαρµογής στην κλιµατική 
αλλαγή του ∆ήµου Αθηναίων, το έργο «Εκτίµηση τρωτότητας υγροτόπων της Αττικής στην 
κλιµατική αλλαγή & σχέδιο δράσης», η πιλοτική εφαρµογή CivilAttica που ανέπτυξε η 
Αυτοτελής ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, οι κλιµατιζόµενοι 
χώροι για τη φιλοξενία και προστασία πολιτών από ακραία καιρικά φαινόµενα στην 
Περιφέρεια Αττικής καθώς και τα µέτρα προσαρµογής για τα ελληνικά δασικά 
οικοσυστήµατα και ειδικά για τον Εθνικό ∆ρυµό Πάρνηθας.

Στο ΠεΣΠΚΑ της Περιφέρειας Αττικής συµπεριλαµβάνονται συνολικά 94 µέτρα που 
καλύπτουν 10 τοµείς πολιτικής. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ανάπτυξη συστηµάτων 
έγκαιρης ειδοποίησης (προς µετριασµό των συνεπειών από τις απρόβλεπτες και ακραίες 
καιρικές µεταβολές, για παράδειγµα τα κύµατα καύσωνα), η προώθηση της 
εξοικονόµησης νερού σε όλους τους τοµείς και τις χρήσεις, ο σχεδιασµός διαδροµών 
έκτακτης ανάγκης, η έκδοση εκπαιδευτικού και ενηµερωτικού υλικού για περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης, ο εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού δασοπυρόσβεσης, εγκατάσταση 
συστηµάτων προειδοποίησης και λογισµικό ταχείας και απρόσκοπτης εκκένωσης 
περιοχών, εκπαίδευση για αποφυγή ανθρώπινων θυµάτων και αποκατάσταση φυσικών 
οικοσυστηµάτων, η εκπαίδευση του κατασκευαστικού κλάδου σε νέα συστήµατα δόµησης, 
η ένταξη λύσεων βασισµένων στο οικοσύστηµα (π.χ. πράσινα δώµατα, πράσινοι τοίχοι) 
σε προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας κτιρίων, η αύξηση του αστικού πρασίνου και η 
ενηµέρωση του κοινού για τις επιδράσεις της κλιµατικής αλλαγής. 

Μέτρο 1. Συνδυασµένη χρήση τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας, αποδοτικά 
συστήµατα φωτισµού και χρήση ΑΠΕ

Μέτρο 2. Αποδοτική αξιοποίηση του διαθέσιµου ανθρώπινου και υλικού δυναµικού

Μέτρο 3. Εκπαίδευση χρηστών κτιρίων και βελτιωµένη απόδοση µέσω 
συµπεριφοριστικών αλλαγών

https://www.patt.gov.gr/wp-content/uploads/2021/06/PESPKA_ATTIKI_D11.pdf
https://www.patt.gov.gr/wp-content/uploads/2021/06/PESPKA_ATTIKI_D11.pdf
https://www.patt.gov.gr/wp-content/uploads/2021/06/PESPKA_ATTIKI_D2.pdf
https://www.patt.gov.gr/wp-content/uploads/2021/06/PESPKA_ATTIKI_D2.pdf


35

7. Μαθαίνοντας
για την κλιµατική αλλαγή στο σχολείο

Η επίτευξη των στόχων για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και η ελαχιστοποίηση 
των οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, προϋποθέτουν την 
ενεργό συµµετοχή των πολιτών και ειδικότερα των νέων, την κατανόηση της ατοµικής 
ευθύνης για την κλιµατική αλλαγή και της σηµασία της ατοµικής δράσης. 

Παρακάτω προτείνονται ορισµένες δράσεις που µπορούν να υιοθετηθούν µε τη 
συµµετοχή καθηγητών και µαθητών από ένα ή περισσότερα σχολεία, παροτρύνοντας τους 
νέους να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να (ανα)διαµορφώσουν το άµεσο περιβάλλον 
διαβίωσής τους µε όρους βιώσιµης ανάπτυξης. Οι καθηµερινές εµπειρίες, οι ανάγκες και 
τα ενδιαφέροντα των παιδιών, που συνδέονται µε διάφορες πτυχές της βιώσιµης 
ανάπτυξης, όπως η ανακύκλωση, η διαχείριση του νερού και η µείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης, αποτελούν την αφετηρία αυτών των δράσεων µε σκοπό την υιοθέτηση ενός 
µοντέλου βιώσιµης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.

1. Κατανόηση της κλιµατικής αλλαγής και της ατοµικής ευθύνης. Μέτρηση  
του αποτυπώµατος άνθρακα των µαθητών και των σχολείων 

Οι µαθητές θα πρέπει αρχικά να κατανοήσουν τι είναι η κλιµατική αλλαγή και τη σηµασία 
της ατοµικής ευθύνης. Με άλλα λόγια, να αντιληφθούν τα αίτια της κλιµατικής αλλαγής και 
σε ποιο βαθµό συµβάλλουν και οι ίδιοι στην κλιµατική αλλαγή, µέσω των καθηµερινών 
συνηθειών τους.

2. ∆ραστηριοποίηση των µαθητών

Παροτρύνετε τους µαθητές να δηµιουργήσουν µια οµάδα περιβάλλοντος στο σχολείο. 
Θα µπορούσατε να την ονοµάσετε «Μικροί Επιθεωρητές για το Κλίµα». Η οµάδα αυτή θα 
µπορούσε να διοργανώνει δράσεις για την κλιµατική αντιµετώπιση και προσαρµογή στην 
περιοχή  που ζουν ή/και που βρίσκεται το σχολείο τους, όπως:

α) µείωση του αποτυπώµατος άνθρακα του σχολείου, µέσω της παρακολούθησης και 
µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης του σχολείου. Για παράδειγµα, οι µαθητές θα 
εντοπίζουν τις πηγές ενεργειακής σπατάλης, όπως αναµµένα φώτα, µη χρήση λαµπτήρων 
LED, υπολογιστές και άλλες συσκευές σε συνεχή σύνδεση, και θα ενηµερώνουν τον

Συζητήστε µε τους µαθητές για την κλιµατική αλλαγή, τα αίτια και τις επιπτώσεις της

Παροτρύνετε τους µαθητές να µετρήσουν το ανθρακικό αποτύπωµα του σπιτιού τους 
και του σχολείου τους, δηλαδή τις εκποµπές CO2 των καθηµερινών τους 
δραστηριοτήτων (UNFCCC)

https://unfccc.int/news/new-carbon-footprint-calculator-to-support-climate-action
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αρµόδιο καθηγητή για να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες,

β) καταγραφή της τρωτότητας της περιοχής στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, όπως τα 
σηµεία που είναι ευάλωτα σε πληµµυρικά επεισόδια (πχ βουλωµένα φρεάτια, µπαζωµένα 
ρέµατα), πράσινες εκτάσεις, δηµόσιοι χώροι µε επαρκή ψύξη και θέρµανση ικανοί να 
φιλοξενήσουν ευάλωτες οµάδες, κλειστοί χώροι άθλησης, οµάδες του πληθυσµού που 
εκτίθενται περισσότερο στις υψηλές/χαµηλές θερµοκρασίες (πχ άστεγοι).

γ) καταγραφή των µέτρων για την κλιµατική αλλαγή στην περιοχής τους σε συνεργασία µε 
τη δηµοτική αρχή, όπως αποτελεσµατική λειτουργία του δικτύου µέσων µαζικής µε- 
ταφοράς, ατµοσφαιρική ρύπανση της περιοχής, χρήση  λαµπτήρων χαµηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης στο οδικό δίκτυο, έκταση των  ποδηλατοδρόµων, δυνατότητα ενοικίασης δη- 
µοτικών ποδηλάτων, χαρτογράφηση των σηµείων ανακύκλωσης και των ειδών (χαρτί, 
γυαλί, ρούχα, ηλεκτρικές συσκευές, µπαταρίες), διαρροή νερού από τα κεντρικά συστή- 
µατα παροχής νερού.

δ) παροχή αυτών των πληροφοριών στις δηµοτικές αρχές µαζί µε συγκεκριµένες 
προτάσεις για τη µείωση της συµβολής της περιοχής τους στην κλιµατική αλλαγή και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. 

3. Μειώστε τα απορρίµµατα, ανακυκλώστε, επαναχρησιµοποιείστε

Το πρώτο βήµα για τον περιορισµό των επιπτώσεων των απορριµµάτων στην 
περιβαλλοντική υποβάθµιση είναι να περιορίσουµε τον όγκο τους. Εξηγείστε στους 
µαθητές γιατί πρέπει να χρησιµοποιούν όσο το δυνατόν λιγότερες πρώτες ύλες. Για 
παράδειγµα, πώς µπορούν να περιορίσουν τη χρήση χαρτιού µέσω των εκτυπώσεων και 
υλικών µιας χρήσης, όπως χάρτινα ή πλαστικά ποτήρια, καλαµάκια, πιάτα, σακούλες κλπ. 
∆ηµιουργήστε σηµεία ανακύκλωσης των απορριµµάτων µε διαχωρισµό τους ανά είδος, 
χαρτί, γυαλί, πλαστικό, ηλεκτρικά είδη, µπαταρίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι µαθητές θα 
κατανοήσουν ποιος είναι ο όγκος των πρώτων υλών που χρησιµοποιούν στην 
καθηµερινότητά τους.

Παροτρύνετε τους µαθητές να επιλέγουν επαναχρησιµοποιούµενα είδη όπως γυάλινα ή 
κεραµικά ποτήρια και πιάτα, µεταλλικά καλαµάκια.

4. Πρασινίστε το σχολείο σας

Παροτρύνετε τους µαθητές να διαµορφώσουν οι ίδιοι χώρους πρασίνου στο σχολείο 
τους, να «φροντίζουν» τους υφιστάµενους χώρους πρασίνου και να συµµετάσχουν σε 
προγράµµατα δενδροφύτευσης στην περιοχή τους. Αυξάνοντας τις περιοχές πρασίνου, 
δηµιουργούνται φυσικοί απορροφητήρες CO2 και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, µειώνεται το 
αποτύπωµα άνθρακα του σχολείου. Επίσης, δηµιουργούνται χώροι σκίασης, που είναι 
ζωτικής σηµασίας ιδίως τις περιόδους καύσωνα.
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5. Εξοικονόµηση νερού 

Ενηµερώστε τους µαθητές για την επικείµενη µείωση των υδάτινων πόρων εξ αιτίας της 
κλιµατικής αλλαγής και της υπεράδρευσης για καλλιέργειες. Παροτρύνετε τους µαθητές να 
κλείνουν τις βρύσες και αν εντοπίζουν κάποια διαρροή να ενηµερώνουν τον καθηγητή 
τους, ώστε να διορθωθεί.
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Συµµετέχοντας σε Συνελεύσεις Νέων (Youth Assemblies) για την κλιµατική αλλαγή, οι νέοι 
έχουν την ευκαιρία να σκεφτούν για την περιοχή τους και τι µπορούν να κάνουν ατοµικά 
και συλλογικά για την κλιµατική αλλαγή, να συνοµιλήσουν µε τους συνοµηλίκους τους από 
άλλες περιοχές, καθώς και τις τοπικές αρχές και να προτείνουν λύσεις. Σκοπός των 
Συνελεύσεων Νέων είναι να ενεργοποιηθούν οι νέοι για να φτιάξουν οι ίδιοι το µέλλον 
τους.

Σύµφωνα µε τους Brock και Cameron (1999), τα άτοµα επεξεργάζονται την 
πληροφορία, µαθαίνουν και λύνουν προβλήµατα µε διαφορετικούς τρόπους. Έτσι, παρ’ 
όλο που η από καθέδρας διδασκαλία και οι διαλέξεις είναι απαραίτητες τεχνικές για την 
µετάδοση σηµαντικών πληροφοριών, δεν επαρκούν από µόνες τους για τη διδασκαλία 
οµάδων µαθητών µε διαφορετικές µαθησιακές προτιµήσεις και ανάγκες. Για την κάλυψη 
των διαφορετικών αυτών µαθησιακών προτιµήσεων είναι δυνατό να επιστρατευτούν 
ποικίλες τεχνικές, µια εκ των οποίων είναι και οι προσοµοιώσεις.

8.1. Τι είναι η προσοµοίωση;

Οι προσοµοιώσεις είναι βιωµατικές διαδραστικές δραστηριότητες που βασίζονται στην 
ενεργό µάθηση. Λειτουργούν µε την υπόδυση ρόλων για την αναπαραγωγή των 
πραγµατικών συνθηκών ενός συγκεκριµένου θεσµικού πλαισίου, το οποίο µεταφράζεται 
σε συγκεκριµένους κανόνες διαδικασίας και διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Συνήθως, 
αναπαριστούν τις δοµές διεθνών οργανισµών παγκόσµιας εµβέλειας, όπως ο 
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, αλλά και περιφερειακής εµβέλειας, όπως η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η Αφρικανική Ένωση και ο Αραβικός Σύνδεσµος. Πέραν των διακρατικών, 
προσοµοιώνονται επίσης ενδοκρατικές διαδικασίες µέσα από κεντρικές ή περιφερειακές 
δοµές διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι Βουλές 
και τα Κοινοβούλια, τα Υπουργικά ή τα Περιφερειακά και τα ∆ηµοτικά Συµβούλια. Κατά 
κανόνα, οι προσοµοιώσεις περιστρέφονται γύρω από ζητήµατα συγκρούσεων – ειρήνης 
και ασφάλειας, ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εµπορίου (Shaw and Switky, 2018), αλλά 
και πιο πρόσφατα περιβάλλοντος (Schnurr et al., 2014  · Orr and Buhr, 2019) και 
υγείας (Wong et al., 2020), καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσµα των πολιτικών που 
ρυθµίζουν την καθηµερινή ζωή των πολιτών.

Οι συµµετέχοντες αναλαµβάνουν να υποδυθούν τους θεσµικούς ρόλους των 
αξιωµατούχων που απαρτίζουν το εκάστοτε όργανο που προσοµοιώνεται, αλλά και 
εξωθεσµικούς ρόλους που συχνά µπορεί να παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτές χωρίς 
δικαίωµα ψήφου, όπως η κοινωνία των πολιτών, εταιρείες, εµπειρογνώµονες, λοµπίστες, 
ή ακόµη και χωρίς δικαίωµα λόγου, όπως δηµοσιογράφοι. Σηµαντικό είναι να γίνει

8. To εργαλείο της προσοµοίωσης
στην εκπαιδευτική διαδικασία

https://www.jstor.org/stable/420560
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15512169.2018.1433543
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03098265.2014.933789
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7100860/pdf/jogh-10-010305.pdf
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8.2. Πότε δηµιουργήθηκε ο θεσµός των προσοµοιώσεων

Πρόκειται για µια πρακτική µε µακρά πια παράδοση. Συγκεκριµένα, η γένεσή τους 
τοποθετείται χρονικά στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα, ενώ για την προέλευσή τους 
αναφέρεται το Ηνωµένο Βασίλειο το 1921 (WiseMee, 2021) ή οι Ηνωµένες Πολιτείες 
της Αµερικής αόριστα κάπου στον µεσοπόλεµο (Muldoon, 1995). Θεµατικά οι πρώτες 
προσοµοιώσεις αναπαρήγαγαν τις εργασίες της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ), του 
πρόδροµου σχήµατος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ).

Το 1947 και εξής, µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου και την ίδρυση του ΟΗΕ, έγινε η 
µετάβαση από τις προσοµοιώσεις της ΚτΕ σε εκείνες του ΟΗΕ. Έκτοτε, η ανάπτυξη των 
προσοµοιώσεων αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη του ίδιου του οργανισµού, αλλά και των 
διεθνών οργανισµών γενικότερα. ∆ηλαδή, παρατηρήθηκε µια ραγδαία ανάπτυξη και 
εξάπλωση των προσοµοιώσεων ως θεσµού (Muldoon, 1995). Μάλιστα, το τέλος του 
Ψυχρού Πολέµου σηµατοδότησε ένα ανανεωµένο ενδιαφέρον για τις προσοµοιώσεις ως 
εναλλακτικά εργαλεία διδασκαλίας (Lantis, 1998), το οποίο κορυφώθηκε στις αρχές 
του 21ου αιώνα, µε την εντατικοποίησή τους ιδίως στα προγράµµατα σπουδών πολιτικών 
επιστηµών (Shellman & Turan, 2007). Παράλληλα, βέβαια, µε την διάδοση της 
χρήσης αυτής της εναλλακτικής µεθόδου εκπαίδευσης, συστηµατοποιήθηκε και η µελέτη 
της, µε ελέγχους και µετρήσεις (Davesa and Piros, 2018· Giovanello et al., 2013·  
Frederking, 2006). Έτσι, µπορούµε να µιλάµε για µια αποδεδειγµένη 
αποτελεσµατικότητα των προσοµοιώσεων στην εκπαίδευση (Hazleton, 1984 · Shaw 
and Switky, 2018 · Shellman & Turan, 2007). 

8.3. Ποια είναι τα οφέλη των προσοµοιώσεων;

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα οφέλη των προσοµοιώσεων φαίνεται να είχαν αναγνωριστεί 
ή έστω υποτεθεί ήδη από τις αρχές του περασµένου αιώνα. Όπως πολύ εύσχηµα 
αποτυπώθηκε αργότερα, οι προσοµοιώσεις αποτελούν για τους φοιτητές κοινωνικών 
επιστηµών πειράµατα αντίστοιχα µε τα εργαστηριακά πειράµατα των θετικών επιστηµών. 
Τούτο, διότι παρέχουν στους συµµετέχοντες την ευκαιρία να παρατηρήσουν από πρώτο 
χέρι διεργασίες, να «πειράξουν» µεταβλητές και να αλλάξουν τις δυναµικές, εν 
προκειµένω στη διάδρασή τους µε τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, ώστε, τελικά, να 
επηρεάσουν το αποτέλεσµα του πειράµατος (της προσοµοίωσης) (Asal & Blake, 
2007).

Η διαδικασία αυτή έχει δύο πτυχές: αφ’ ενός, οι φοιτητές, µέσω των βιωµατικών αυτών 
µεθόδων, εφαρµόζουν και ελέγχουν τη γνώση που λαµβάνουν από τις συµβατικές 

κατανοητό ότι προσοµοιώνεται το περιβάλλον και τα αξιώµατα, αλλά οι συµµετέχοντες 
διατηρούν τις δικές τους προσωπικότητες και έχουν µιαν αυτονοµία στις αποφάσεις τους, 
πάντα, όµως, στο πλαίσιο εκτέλεσης των λειτουργικών καθηκόντων των προσοµοιούµενων 
υπευθύνων λήψης αποφάσεων και επιδίωξης των συγκεκριµένων συµφερόντων τους. Έτσι, 
η αυτονοµία των συµµετεχόντων ταυτίζεται µε τη δύναµη και την εξουσία των 
επαγγελµατιών που προσοµοιώνουν, στην προσπάθειά τους να αντιµετωπίσουν 
καταστάσεις, εντός συγκεκριµένων χρονικών πλαισίων, οι οποίες µάλιστα δεν είναι 
σχεδόν ποτέ δεδοµένες και προκαθορισµένες αλλά ευµετάβλητες (Borelli et al., 
2021).
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µεθόδους διδασκαλίας και τα εγχειρίδια, µεταφέροντας στο προσκήνιο σύνθετες 
πολιτικές διαδικασίες. Αφ’ ετέρου, ωθούνται να εγκλιµατιστούν σε διάφορα 
περιβάλλοντα και να αναπτύξουν το ενδιαφέρον τους γύρω από υλικό που οι συµβατικές 
µέθοδοι δεν µπορούν, αυξάνοντας την κατανόησή τους σε ζητήµατα θεωρίας και 
πλαισίων. Έτσι, ακόµα και µαθητές/ φοιτητές µε διαφορετικές µαθησιακές προτιµήσεις, 
τους οποίους οι συµβατικές µέθοδοι, όπως τα εγχειρίδια, οι διαλέξεις ή οι παραδοσιακές 
γραπτές εργασίες µπορεί να αποξενώνουν, είναι δυνατό να προσεγγιστούν. Αυτό, επειδή 
πρόκειται για δραστηριότητες που απαιτούν προσωπική µελέτη και έρευνα, βασιζόµενες 
λιγότερο σε παραµέτρους που εξαρτώνται από τον εκάστοτε καθηγητή, όπως, 
παραδείγµατος χάριν, η µεταδοτικότητα (Hazleton, 1984).

Προς επίρρωση των παραπάνω, µέσα από την παρατήρηση, έχει αποδειχθεί ότι οι 
µαθητές και οι φοιτητές δίνουν πολύ περισσότερη σηµασία στο αν το υλικό ενός 
µαθήµατος είναι προσιτό και παραστατικό και τους παρέχει ερεθίσµατα, παρά αν είναι 
δύσκολο (Giovanello et al., 2013 · Asal & Blake, 2007). Εποµένως, παρά τις 
όποιες δυσκολίες που µπορεί να αντιµετωπίσουν οι συµµετέχοντες κατά την προετοιµασία 
τους για τις προσοµοιώσεις, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως οι δραστηριότητες 
αυτές παραδοσιακά προσελκύουν πληθώρα µαθητών και φοιτητών, ανεξαρτήτως 
βαθµολογικών επιδόσεων. 

Η σχετική βιβλιογραφία για τα οφέλη των προσοµοιώσεων επικεντρώνεται κυρίως σε 
προσοµοιώσεις διεθνών σχέσεων και συγκεκριµένα του ΟΗΕ, τα λεγόµενα MUN (Model 
United Nations). Αναγνωρίζονται πολλαπλά µαθησιακά οφέλη, τα οποία αγγίζουν πτυχές 
όπως η ακαδηµαϊκή, αλλά και η ανθρώπινη-προσωπική και η επαγγελµατική. Όµως, µε 
ασφάλεια µπορεί να λεχθεί ότι πηγάζουν και από τις προσοµοιώσεις οποιουδήποτε άλλου 
οργανισµού ή οργάνου, αφού, όπως θα φανεί ευθύς αµέσως, είτε υπερβαίνουν τα όρια 
του ΟΗΕ, είτε µπορούν εύκολα να γενικευθούν. Ειδικότερα, σύµφωνα και µε την µακρά 
εµπειρία της οµάδας του παρόντος έργου, αλλά και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα 
οφέλη µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρία επίπεδα, τη θεωρία, το περιεχόµενο και 
την πρακτική.

8.3.1. Θεωρία

Το πιο ευρύ όφελος που αποκοµίζουν οι συµµετέχοντες από τις προσοµοιώσεις, όπως ήδη 
αναφέρθηκε ακροθιγώς, είναι η κατανόηση θεωριών και πλαισίων. Το επίπεδο των 
θεωριών αφορά περισσότερο σε φοιτητές που έχουν διδαχθεί θεωρίες στα πλαίσια των 
σπουδών τους, µέσα από προγράµµατα κοινωνικών επιστηµών, όπως η πολιτική και η 
νοµική επιστήµη, οι διεθνείς σχέσεις, αλλά και η κοινωνιολογία και η ιστορία. Όµως, τα 
οφέλη αυτά επεκτείνονται και σε µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και φοιτητές 
τριτοβάθµιας άλλων αντικειµένων. Αυτό, γιατί µέσα από τις προσοµοιώσεις ενισχύεται η 
κατανόηση σηµαντικών και σύνθετων παγκόσµιων ζητηµάτων, ενώ αναπτύσσονται 
καλύτερα οι στάσεις των συµµετεχόντων γύρω από τη διεθνή συνεργασία και οι 
προσδοκίες από αυτή (Lantis, 1998 · Shellman & Turan, 2007).

Επίσης, οι συµµετέχοντες εξοικειώνονται µε ιστορικά πλαίσια. Αυτά µπορεί να αφορούν 
την ίδρυση και ιστορική εξέλιξη του εκάστοτε οργανισµού/οργάνου, καθώς και διάφορες 
πραγµατικές συγκυρίες που επέτρεψαν, διευκόλυναν/δυσχέραναν, επιτάχυναν/ 
καθυστέρησαν τη γένεση και την ανάπτυξη αυτή. Ακόµη, επέρχεται εξοικείωση των 
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συµµετεχόντων και µε διεθνή, περιφερειακά ή/και εθνικά θεσµικά πλαίσια, αναλόγως 
του περιβάλλοντος που προσοµοιώνεται. Αυτά µπορεί να συνίστανται στην αποστολή και 
τις αρµοδιότητες του κάθε οργανισµού / οργάνου, αλλά και τους ρόλους αξιωµατούχων 
που προσοµοιώνονται µέσα στους θεσµούς, τις εξουσίες που αυτοί έχουν αλλά και την 
αποτελεσµατικότητα των εξουσιών, καθώς και τα όρια δράσης τους. Τέλος, οι 
συµµετέχοντες εξοικειώνονται και µε τους κανόνες διαδικασίας και τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων των οργανισµών / οργάνων. Από όλα τα παραπάνω, ουσιαστικά προκύπτει 
η εκµάθηση του πλαισίου της διπλωµατίας και της πολιτικής αλληλεπίδρασης, εν τέλει, της 
χάραξης πολιτικής (Hazleton, 1984).

8.3.2. Περιεχόµενο

Για να καταλήξουν στο ευρύ και ελαφρώς αφαιρετικό αυτό µαθησιακό αποτέλεσµα, µέσα 
από την προσωπική τους έρευνα, αλλά και συµπληρωµατικές δραστηριότητες, όπως οι 
ειδικά προσαρµοσµένες και στοχευµένες προπαρασκευαστικές διαλέξεις για τις οποίες θα 
γίνει λόγος παρακάτω, οι συµµετέχοντες πρέπει απαραιτήτως να έχουν εµβαθύνει και σε 
περισσότερο ουσιαστικά ζητήµατα. Πιο συγκεκριµένα, µέσα από τις προσοµοιώσεις 
ενισχύεται η κατανόηση και αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των συµµετεχόντων γύρω από 
το εκάστοτε θέµα της ηµερήσιας διάταξης (agenda) που επιλέγεται να προσοµοιωθεί. Οι 
συµµετέχοντες (πρέπει να) µαθαίνουν όσο το δυνατόν περισσότερα για τη θεµατική που 
επιλέγεται, εντρυφώντας στην ιστορική πορεία, αλλά και τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω 
από αυτήν, καθώς και τεχνικές πτυχές της. Περαιτέρω εµβάθυνση προκύπτει από την 
στοχευµένη µελέτη για την πολιτική του ρόλου που ανατίθεται σε κάθε συµµετέχοντα, 
αλλά και για την ισορροπία δυνάµεων ανάµεσα στους διαφορετικούς και µεταξύ των 
όµοιων ρόλων, πάντα στο πλαίσιο της επιλεγµένης θεµατικής.

Ειδικότερα, οι συµµετέχοντες καλούνται να µελετήσουν και να κατανοήσουν εις βάθος την 
κοινωνία, την οικονοµία και την γενικότερη στάση και πολιτική του ρόλου τους απέναντι 
στον κόσµο και τα πράγµατα (Shellman & Turan, 2007). Όλα αυτά είναι νευραλγικής 
σηµασίας για την κατανόηση του πώς προέκυψε η πραγµατική πολιτική του ρόλου τους 
στην επιλεγµένη θεµατική. Η καθαυτή πολιτική και οι τελευταίες εξελίξεις και τα 
πραγµατικά γεγονότα που τη συνοδεύουν είναι απαραίτητες, ούτως ώστε, εντός των ορίων 
που τους επιτρέπει ακριβώς το προσοµοιούµενο αξίωµά τους, οι συµµετέχοντες να 
µπορούν να ενεργήσουν αυτόνοµα, για να αναβιώσουν και να εξελίξουν την πολιτική τους 
κατά την προσοµοίωση.

Προκειµένου να µπορούν να λάβουν ρεαλιστικές και υποστηρίξιµες αποφάσεις, οι 
συµµετέχοντες πρέπει, επίσης, να εξοικειώνονται και µε τις ποικίλες διαφορετικές 
διεθνείς, περιφερειακές, εθνικές, υπο-εθνικές/ τοπικές, ακόµη και ατοµικές οπτικές και 
αντιλήψεις, και µε τις ήδη σχεδιασµένες πολιτικές για το θέµα της ηµερήσιας διάταξης, όχι 
µόνο του ρόλου τους, αλλά και άλλων ρόλων που θα προσοµοιωθούν. Έτσι, αναλόγως 
του οργάνου και των ρόλων που θα επιλεγούν να προσοµοιωθούν, οι συµµετέχοντες 
έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν, πρωτίστως, µε τις σχέσεις ανάµεσα στα κράτη, αλλά 
και τις σχέσεις και ισορροπίες διεθνών οργανισµών-κρατών, κρατών-ΜΚΟ, διεθνών 
οργανισµών-ΜΚΟ, καθώς και µεταξύ των ίδιων των προσώπων. Σε όλες τις περιπτώσεις, 
οι συµµετέχοντες δεν µαθαίνουν µόνο για διµερείς σχέσεις, αλλά και για ένα πλέγµα 
πολυµερών σχέσεων και τις δυναµικές που αναπτύσσονται (π.χ. συνεργασία ρόλου Α και
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ρόλου Β σε ένα ζήτηµα, αλλά ανταγωνισµός τους σε ένα άλλο), αλλά και πόσο τις 
επηρεάζει ο ανθρώπινος παράγοντας. 

8.3.3. Πρακτική

Στο πρακτικό επίπεδο µπορούν να εντοπιστούν οφέλη και πέραν της κατανόησης του 
προσοµοιούµενου οργανισµού / οργάνου, ρόλου και πολιτικής ή θέµατος. Πιο 
συγκεκριµένα, πρόκειται για δεξιότητες, οι οποίες µπορούν να χωριστούν σε δύο 
επιµέρους κατηγορίες, τις ήπιες (soft skills) και τις κοινωνικές ή διαπροσωπικές (interperson-
al skills).

Ήπιες δεξιότητες
Στις ήπιες δεξιότητες κατατάσσονται η διπλωµατία, η διαπραγµάτευση, η κριτική σκέψη, η 
δοµηµένη επιχειρηµατολογία και η πειθώ (Lantis, 1998). Οι προσοµοιώσεις 
εξοπλίζουν, επίσης, τους συµµετέχοντες µε δεξιότητες όπως το να αναγνωρίζουν και να 
θέτουν προτεραιότητες, να λαµβάνουν πρωτοβουλίες και να αναπτύσσουν τις ηγετικές τους 
ικανότητες, να κάνουν σηµαντικές επιλογές και να αντιλαµβάνονται τις επιπτώσεις τους σε 
ολόκληρα σύνολα, να υποχωρούν, να συµβιβάζονται, να αποδέχονται και να 
διαχειρίζονται τη νίκη και την ήττα. Ακόµη, να αναπτύσσουν την οµαδικότητα και τη 
συνεργατικότητά τους, αντιµετωπίζοντας κοινές προκλήσεις ή άλλες που αφορούν µόνον 
τους ίδιους ή µόνον άλλους. Ακόµη, µαθαίνουν να σχεδιάζουν και να θέτουν αυστηρά 
χρονοδιαγράµµατα και στη συνέχεια να τα τηρούν και να εργάζονται εντός αυτών. 
∆ηλαδή, δεξιότητες που αγγίζουν τη σύγχρονη αγορά εργασίας και πολλά επαγγέλµατα 
και ειδικότητες, όπως τη διαχείριση έργων (project management). Τέλος, στα πλαίσια των 
προσοµοιώσεων, εφόσον αναπαρίστανται οι πραγµατικές συνθήκες και πολιτικές των 
ρόλων, δεν αποκλείεται το κλίµα να καταλήξει ορισµένες φορές να είναι ανταγωνιστικό, 
παρ’ όλο που οι προσοµοιώσεις σαφώς και δεν πρέπει να γίνονται αντιληπτές σε τέτοια 
πλαίσια, πολύ περισσότερο να καλλιεργούν ένα τέτοιο κλίµα. Εποµένως, ο ελιγµός, η 
προσαρµοστικότητα και η «επιβίωση» σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο είναι επιπρόσθετες, 
λιγότερο απτές, ενστικτώδεις δεξιότητες που µπορούν να προκύψουν από τις 
προσοµοιώσεις.

Κοινωνικές δεξιότητες
Στις κοινωνικές δεξιότητες οι σηµαντικότερες είναι η ανάπτυξη της επικοινωνίας και η 
επιστράτευση του διαλόγου ως του µόνου µέσου επίλυσης διαφορών. Ακόµη, ο 
σεβασµός στον «άλλο» και η ανοχή στο διαφορετικό, εφόσον οι συµµετέχοντες συχνά 
µπορεί να ακούσουν απόψεις και πολιτικές µε τις οποίες ενδεχοµένως να διαφωνούν, 
αλλά να πρέπει να τις υποστούν και να τις σεβαστούν. Επιπρόσθετα, σηµαντική είναι και 
η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στους συµµετέχοντες. Αυτή µπορεί να καλλιεργηθεί 
ακούγοντας πολλαπλές διαφορετικές απόψεις, ιδίως, όµως, εάν βρεθούν να υποδύονται 
ρόλο ενός φορέα οι πολιτικές και πράξεις του οποίου αντίκεινται στον εσωτερικό τους 
κώδικα (π.χ. υποστήριξη των πολιτικών ενός ανελεύθερου καθεστώτος ως προς τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, ενός κράτους που ρυπαίνει το περιβάλλον ή που διεξάγει 
πολέµους). Τέλος, µπορούν να συµπεριληφθούν και πιο πρακτικές δεξιότητες, όπως η 
βελτίωση των ικανοτήτων εκφώνησης λόγων (public speaking), αλλά και η πειθαρχία, 
µέσα από την υπακοή στους κανόνες και τα πλαίσια των προσοµοιώσεων.

https://www.semanticscholar.org/paper/Simulations-and-Experiential-Learning-in-the-Lantis/dfef408711331d939688be98a41af6983fab7977
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Ανακεφαλαιώνοντας, δεν είναι άδικο να λεχθεί ότι οι προσοµοιώσεις αποτελούν 
µαθήµατα πολιτειακής παιδείας και δηµοκρατίας. Τούτο, διότι οι συµµετέχοντες µπορούν 
να αποκοµίσουν πολλαπλά απτά οφέλη σε επίπεδο γνώσεων πολιτικής, αλλά και λιγότερο 
απτά που σχετίζονται µε την ανάπτυξη εσωτερικών χαρακτηριστικών και συµπεριφορών. 
∆εδοµένου ότι οι µαθητές και οι φοιτητές έχουν διαφορετικές απόψεις, προετοιµασία και 
εµπειρίες σε µια προσοµοίωση, έχουν και διαφορετικές εντυπώσεις για το τι κερδίζουν 
από τη συµµετοχή τους. Όµως, όπως έχουν δηλώσει και οι ίδιοι οι συµµετέχοντες σε 
προσοµοιώσεις, οι εµπειρίες αυτές αφυπνίζουν προσωπικές, ακαδηµαϊκές αλλά και 
επαγγελµατικές πτυχές του χαρακτήρα τους (Borelli et. al, 2021). Εποµένως, ακόµη και 
µαθητές που ενδεχοµένως δεν ενδιαφέρονται για ζητήµατα πολιτικής ή φοιτητές που δεν 
σπουδάζουν συναφή αντικείµενα, µπορούν να επωφεληθούν και να αποκοµίσουν 
δεξιότητες χρήσιµες για όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων τους και τη ζωή τους, ακόµη 
και την επαγγελµατική τους πορεία.

 

Το πρώτο στάδιο, εκείνο της προετοιµασίας, µπορεί να χωριστεί σε δύο υπο-στάδια. Αφ’ 
ενός, σχεδιάζεται η προσοµοίωση και, αφ’ ετέρου, οι συµµετέχοντες εισάγονται στο 
θέµα, διεξάγουν την έρευνά τους, µελετούν το θέµα ηµερήσιας διάταξης που έχει επιλεγεί 
να προσοµοιωθεί, το ρόλο που θα υποδυθούν και τους κανόνες διαδικασίας. 
Εξοικειώνονται, µε άλλα λόγια, µε όλο το υλικό της προσοµοίωσης. 

Για τη σωστή διεξαγωγή µιας προσοµοίωσης, η οργανωτική οµάδα οφείλει να 
προετοιµάσει δύο εγχειρίδια, τα οποία να διαµοιράσει εγκαίρως προς µελέτη στους 
συµµετέχοντες. Τα εγχειρίδια αυτά είναι ένας Οδηγός Μελέτης (Study Guide) που τους 
εισάγει στην ευρύτερη θεµατική που θα προσοµοιωθεί και τους παρέχει το γενικό πλαίσιο 
που πρέπει οπωσδήποτε και όλοι ανεξαιρέτως να γνωρίζουν, καθώς και 
προσαρµοσµένους Κανόνες ∆ιαδικασίας (Rules of Procedure) που να εξηγούν και να 
οριοθετούν το συγκεκριµένο όργανο (ή όργανα) που θα προσοµοιωθεί. Στη συνέχεια, οι 
συµµετέχοντες καλούνται να συνθέσουν ένα κείµενο θέσης (Position Paper) και να το 
αποστείλουν στους διοργανωτές. Το κείµενο αυτό, έκτασης 1-1,5 σελίδων A4, αποτελεί 

8.4. Πώς να διοργανώσω µια προσοµοίωση στο σχολείο ή το 
πανεπιστήµιο;

Σύµφωνα µε τους Asal και Blake (2007), η διοργάνωση και υλοποίηση προσοµοιώσεων 
µπορεί να διακριθεί σε τρία στάδια, την προετοιµασία, τη διάδραση και τον απολογισµό.

Πίνακας 2: Στάδια διοργάνωσης και υλοποίησης προσομοιώσεων

Στάδιο Δραστηριότητα
Σχεδιασμός της προσομοίωσης

Έρευνα και μελέτη των συμμετεχόντων
Προετοιμασία

Διάδραση

Απολογισμός

Υλοποίηση της προσομοίωσης

Αναστοχασμός
Αξιολόγηση της προσομοίωσης

https://www.e-ir.info/2021/05/16/teaching-and-learning-international-relations-professional-skills-through-simulations/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15512160500484119
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µια σύνοψη της πολιτικής του ρόλου που τους έχει ανατεθεί πάνω στη θεµατική που θα 
προσοµοιωθεί. Η σηµασία του είναι µεγάλη, καθώς µέσα από αυτό οι διοργανωτές 
ελέγχουν ότι οι συµµετέχοντες θα δράσουν εντός των ορίων της πραγµατικής πολιτικής του 
ρόλου τους κατά το δεύτερο στάδιο, αυτό της διάδρασης.

Στο δεύτερο στάδιο, λοιπόν, του «παιχνιδιού», οι συµµετέχοντες συνεδριάζουν, 
αλληλοεπιδρούν και έχουν την ευκαιρία να θέσουν σε εφαρµογή όλη τη γνώση που 
απέκτησαν κατά το στάδιο της προετοιµασίας, ώστε να προωθήσουν τα συµφέροντά τους 
και επιτύχουν τους στόχους τους (του ρόλου τους). Στο τρίτο στάδιο, µετά τη διάδραση, 
πρέπει να γίνεται ένας καθοδηγούµενος αναστοχασµός της προσοµοίωσης, αλλά και 
αξιολόγηση της όλης δράσης. Ο αναστοχασµός µπορεί να γίνει µέσα από συζήτηση µε 
τους συµµετέχοντες ή µια γραπτή εργασία, προκειµένου εκείνοι να εσωτερικεύσουν το 
«µάθηµα» της προσοµοίωσης, ενώ η αξιολόγηση µέσα από µια σχετική φόρµα.

8.4.1. Προετοιµασία

Συνήθως, οι προσοµοιώσεις διαρκούν από 2 έως 4 ηµέρες, αναλόγως της δυσκολίας της 
θεµατικής και του µεγέθους της δοµής (ή των δοµών) που προσοµοιώνεται και συστήνεται 
να µην συµπίπτουν χρονικά µε περιόδους διαγωνισµάτων ή εξετάσεων, προκειµένου οι 
συµµετέχοντες να εξασφαλίσουν επαρκή χρόνο µελέτης και για τα δύο. Ένα µέσο 
διάστηµα για την υλοποίηση µιας προσοµοίωσης είναι οι τέσσερεις µήνες κατά τους 
οποίους εκτείνονται 15 διακριτά βήµατα. Τονίζεται ότι ολόκληρη η διαδικασία 
δηµιουργίας προσοµοίωσης θα πρέπει να βασίζεται σε µια σαφή και περιεκτική λογική της 
προσοµοίωσης ως παιδαγωγικό εργαλείο και να διατρέχεται από αυτή (Asal and 
Blake, 2007, σελ. 4). Έτσι, ο σχεδιασµός πρέπει να ξεκινάει µε σωστή στοχοθεσία, 
λαµβάνοντας υπ’ όψιν το εύρος των οφελών που µπορεί να προκύψουν και εκείνα στα 
οποία ενδεχοµένως επιθυµούν οι διοργανωτές να εστιάσουν περισσότερο, στοχεύοντας 
στην συµπλήρωση της διδακτέας ύλης του µαθήµατος που διδάσκουν ή/και στο πλαίσιο 
του οποίου θα διεξαχθεί η προσοµοίωση. Για έναν άρτιο σχεδιασµό συστήνεται να 
ακολουθούνται τα εξής βήµατα και χρόνοι:
Πίνακας 3: Βήματα διοργάνωσης προσομοίωσης

3 Όπου s είναι η ηµέρα έναρξης της προσοµοίωσης (simulation) και x οι ηµέρες πριν την κατά τις 
οποίες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο κάθε βήµα (πχ το βήµα 14 θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί το αργότερο 10 µέρες πριν την έναρξη της προσοµοίωσης, το βήµα 13 20 ηµέρες 
κ.ο.κ.). Οι χρόνοι προκύπτουν από τη µακρά εµπειρία της οµάδας έργου και, φυσικά, µπορούν να 
συντµηθούν ή να επεκταθούν αναλόγως.

αα Βήμα Ενδεικτικός χρόνος3

1

2

3
4

5

6

Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος s-120 ημέρες

s-110 ημέρες

s-100 ημέρες

s-95 ημέρες

s-95 ημέρες

s-90 ημέρες

Επιλογή θεματικής προς προσομοίωση

Επιλογή δομής/δομών προς προσομοίωση

Επιλογή ρόλων προς προσομοίωση

Επιλογή προεδρείου (προαιρετικό)

Ανακοίνωση διεξαγωγής προσομοίωσης και
έναρξη περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15512160500484119
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15512160500484119
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1) Κατάρτιση χρονοδιαγράµµατος

Το πρώτο βήµα στον σχεδιασµό µιας προσοµοίωσης πρέπει πάντα να είναι η θέσπιση 
ενός βιώσιµου χρονοδιαγράµµατος. Αρχικά, οι διοργανωτές πρέπει να ορίσουν την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής της προσοµοίωσης. Αφού επιλέξουν την ηµεροµηνία, µπορούν να 
προχωρήσουν στον υπόλοιπο σχεδιασµό, ο οποίος πρέπει να γίνεται ανάποδα, από το 
τέλος προς την αρχή, ώστε να τίθενται και να τηρούνται αυστηρά οι απαραίτητες 
προθεσµίες, εξασφαλίζοντας τα αναγκαία διαστήµατα µεταξύ των βηµάτων, όπως στον 
παραπάνω πίνακα.

2) Επιλογή θεµατικής προς προσοµοίωση

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι προσοµοιώσεις µπορούν να στηθούν γύρω από διάφορες 
θεµατικές και πολιτικές της επικαιρότητας και της καθηµερινής ζωής. Το πρώτο ουσιαστικό 
στάδιο του σχεδιασµού της προσοµοίωσης πρέπει, λοιπόν, να είναι η επιλογή της 
θεµατικής στην οποία οι διοργανωτές θέλουν να εκθέσουν τους µαθητές/φοιτητές. Με 
άλλα λόγια, το θέµα της ηµερήσιας διάταξης γύρω από το οποίο θα κληθούν να 
διαπραγµατευτούν ως συµµετέχοντες. Καλό είναι να επιλέγεται ένα πραγµατικό-υπαρκτό 
πρόβληµα που υπήρχε/υπάρχει, ώστε να µπορούν να αναπαρασταθούν οι πραγµατικές 
διαδικασίες και συνθήκες που οδήγησαν στη λύση του ή που ακόµη πλαισιώνουν την 
εξέλιξη και τις διαπραγµατεύσεις γύρω από αυτό.

Βέβαια, οι συµµετέχοντες κατά τις διαπραγµατεύσεις τους αναπόφευκτα θα προσθέσουν 
πτυχές και πράξεις που δεν ανταποκρίνονται στο παρελθόν ή την επικαιρότητα, πράγµα 
θεµιτό, ώστε να δοκιµαστεί η αυτονοµία τους ως αξιωµατούχων, όπως περιγράφηκε 
νωρίτερα. Υπό το ίδιο πρίσµα, ενίοτε συνιστάται και η επιλογή ενός πρόσθετου 
αληθοφανούς προβλήµατος, µιας πρόσθετης παραµέτρου, όπως µια κρίση που θα 
ξεσπάσει ξαφνικά, χωρίς οι συµµετέχοντες να έχουν λάβει πρότερη γνώση (Shaw and 
Switky, 2018, σελ. 8). Κατά αυτόν τον τρόπο, οι συµµετέχοντες, θα έχουν τη 
δυνατότητα να εκτεθούν σε πραγµατικό χρόνο σε πιεστικές εξελίξεις, ώστε να οξύνουν 
ακόµα περισσότερο την κριτική τους ικανότητα, αλλά και άλλες δεξιότητές τους, όπως 
επίσης περιγράφηκαν νωρίτερα στην ενότητα των οφελών.

8

9

10

11

12

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και
προετοιμασίας υλικού μελέτης s-65 ημέρες

7 Έναρξη περιόδου προετοιμασίας υλικού μελέτης s-90 ημέρες

s-60 ημέρες

s-55 ημέρες

s-50 ημέρες

s-50 ημέρες

Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή συμμετεχόντων

Κατανομή ρόλων

Παράδοση Κειμένων Θέσης

Διόρθωση Κειμένων Θέσης και ανατροφοδότηση (feedback)

Ανακοίνωση ρόλων και διανομή υλικού μελέτης (Οδηγός
Μελέτης & Κανόνες Διαδικασίας)

Έναρξη περιόδου μελέτης και συγγραφής Κειμένων Θέσης &
Διεξαγωγή προπαρασκευαστικών διαλέξεων

13 s-20 ημέρες

14 s-10 ημέρες

Προσομοίωση15 s

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15512169.2018.1433543
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15512169.2018.1433543
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3) Επιλογή δοµής/ών προς προσοµοίωση

Οι προσοµοιώσεις, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, µπορούν να αναπαραστήσουν τις 
εργασίες διεθνών, περιφερειακών, εθνικών ή υπο-εθνικών δοµών. Αφού επιλεγεί το θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης, πρέπει οι διοργανωτές να αποφασίσουν σε ποιο επίπεδο θέλουν 
να εστιάσουν, στο διεθνές ή στο εγχώριο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ερευνήσουν ποιοι 
οργανισµοί/όργανα (δικαιούνται να) ασχολούνται και να λαµβάνουν αποφάσεις για το 
θέµα αυτό και να επιλέξουν να προσοµοιώσουν έναν ή περισσότερους από αυτούς4, 
ώστε να προκύψει τόσο θεσµική γνώση, όσο και εκµάθηση των δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων, των ορίων δράσης των θεσµών αυτών. Στο στάδιο αυτό πρέπει να 
λαµβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν το πλήθος των φοιτητών/ µαθητών που φιλοδοξείται να 
συµµετάσχουν, ώστε να ισούται µε τον αριθµό των πραγµατικών αξιωµατούχων της δοµής 
ή των δοµών που θα προσοµοιωθούν. Εάν η προσοµοίωση πραγµατοποιείται σε επίπεδο 
τάξης σχολείου (λιγότερα από 20 άτοµα), καλό είναι να επιλεγεί κάποιο εγχώριο όργανο, 
όπως Υπουργικό, Περιφερειακό ή ∆ηµοτικό Συµβούλιο, λόγω µεγέθους. Αν πρόκειται για 
προσοµοίωση σε επίπεδο σχολείου/σχολείων ή πανεπιστηµίων µπορούν να επιλεγούν 
είτε µεγαλύτερα όργανα (πχ όργανα της ΕΕ για µέχρι 30 άτοµα) είτε παραπάνω του ενός.

4) Επιλογή ρόλων προς προσοµοίωση

Οι προσοµοιώσεις δύνανται, επίσης, να αναπαριστούν τις σχέσεις ανάµεσα σε ίδιους 
δρώντες (π.χ. κράτη) ή να περιλαµβάνουν και πρόσθετους ρόλους, ώστε να αναδειχθεί η 
ευρύτερη δυναµική των διαδικασιών χάραξης πολιτικής (π.χ. πιέσεις της κοινωνίας των 
πολιτών προς τις κυβερνήσεις των κρατών). Αφού επιλεγούν, λοιπόν, η θεµατική και οι 
δοµές που ασχολούνται µε αυτήν για να προσοµοιωθούν, θα πρέπει να επιλεγούν και οι 
ακριβείς ρόλοι. Όσον αφορά σε επίσηµους θεσµούς, το θέµα των ρόλων είναι απλό, 
αφού πρέπει να τηρηθεί αυστηρά η πραγµατική τους σύνθεση τόσο αριθµητικά, όσο και 
από άποψη αξιωµάτων. Για µια µικρή προσοµοίωση στο σχολείο, αυτό είναι εφικτό στα 
περισσότερα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Ευρωπαϊκής 
Επιτροπή, Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν από 27 µέλη) ή Υπουργικά, 
Περιφερειακά και ∆ηµοτικά Συµβούλια της χώρας.

Όµως, στην περίπτωση που επιλεγεί ένας θεσµός που έχει πολλά µέλη, π.χ. κάποιο σώµα 
ή επιτροπή του ΟΗΕ (µέχρι 193 µέλη), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (705 µέλη) ή η 

4 Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι το στάδιο ετούτο µπορεί να προηγείται της επιλογής της 
θεµατικής της ηµερήσιας διάταξης. Στη διαδικασία πλαισίωσης των µαθησιακών οφελών της 
προσοµοίωσης, πρωταρχικό σκοπό µπορεί να αποτελεί (περισσότερο) η εξοικείωση των 
συµµετεχόντων µε ένα συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο και όχι (τόσο) µε µια θεµατική. Η επιλογή 
ενός περίπλοκου, λιγότερο γνωστού/διαδεδοµένου θεσµού, έχει προστιθέµενη αξία για τους 
συµµετέχοντες, αφού, συν τοις άλλοις, τους εξοικειώνει µε πιο εξειδικευµένες θεσµικές πτυχές. 
Εξαρτάται, λοιπόν, από τα µαθησιακά οφέλη στα οποία θέλουν να εστιάσουν περισσότερο οι 
διοργανωτές (θεµατική ή θεσµοί). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν προσοµοιώσεις οργάνων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου επιλέγεται να προσοµοιωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντί, 
παραδείγµατος χάριν, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λόγω της πολυπλοκότητας της πρώτης που 
έγκειται στην υπερεθνική της φύση.
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Αντίστοιχα, στην περίπτωση προσοµοίωσης πρόσθετων εξωθεσµικών ρόλων (κοινωνία 
των πολιτών κλπ), η επιλογή των ρόλων αυτών θα πρέπει να αντιστοιχεί στις πραγµατικές 
ανάγκες της θεµατικής. Σε µια διαπραγµάτευση για ζητήµατα ανθρωπιστικά ή 
µετανάστευσης, παραδείγµατος χάριν, δεν θα µπορούσε να λείπει η ∆ιεθνής Αµνηστία ή 
Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, όπως δεν θα µπορούσαν να λείπουν 
από κλιµατικές διαπραγµατεύσεις περιβαλλοντικές οργανώσεις και η βιοµηχανία ορυκτών 
καυσίµων που πράγµατι παρίστανται σε αντίστοιχες διαπραγµατεύσεις και προσπαθούν να 
τις επηρεάσουν προς το συµφέρον τους.

5) Επιλογή προεδρείου

Παραδοσιακά στις προσοµοιώσεις, όπως άλλωστε γίνεται και στην πραγµατικότητα, τις 
συνεδριάσεις συντονίζει ένα προεδρείο. Είναι υπεύθυνο για να δίνει και να αφαιρεί τον 
λόγο από τα µέλη, να κατευθύνει τη συζήτηση ανάλογα µε τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης και να φροντίζει για τυπικά ζητήµατα, όπως η τήρηση των χρόνων και της 
διπλωµατικής αβρότητας. Σε πραγµατικές συνθήκες, το ρόλο αυτό υπέχουν µέλη του 
εκάστοτε οργάνου, είτε κυλιόµενα, συνήθως ανά εξάµηνο (Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Συµβούλιο της Ευρώπης), είτε µόνιµα για τη θητεία που έχουν εκλεγεί (Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Στις φοιτητικές προσοµοιώσεις είθισται τον ρόλο του προεδρείου να επωµίζονται δύο 
µαθητές µε αποδεδειγµένη πρότερη εµπειρία, ύστερα από ανάθεση των διοργανωτών. 
Πέραν του συντονισµού, στις περιπτώσεις αυτές το προεδρείο είναι υπεύθυνο και για τη 
σύνταξη του υλικού µελέτης (Οδηγός και Κανόνες) και τη διόρθωση των Κειµένων Θέσης.

Σε µαθητικές προσοµοιώσεις, ιδίως εάν αυτές πραγµατοποιούνται σε ενδοσχολικό 
επίπεδο και το σχολείο δεν διατηρεί παράδοση συµµετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες, 
είναι σπάνιο να υπάρχουν µαθητές µε πρότερη εµπειρία, ώστε να αναλάβουν το 
προεδρείο. Σύµφωνα µε τους Shaw και Switky, ιδανικά τις προσοµοιώσεις πρέπει να τις 
υλοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι συµµετέχοντες µόνοι τους. Με αυτή τη λογική, 
οι καθηγητές είναι ως επί το πλείστον παρατηρητές που παρεµβαίνουν µόνον για να 
αποσαφηνίσουν τους κανόνες ή σηµαντικές πληροφορίες και στοιχεία, ή, σε γενικές 
γραµµές, να διασφαλίζουν ότι η προσοµοίωση δεν εκτροχιάζεται από µη ρεαλιστικές 
συµπεριφορές συµµετεχόντων, µε άλλα λόγια, να εκτελούν πολλά από τα καθήκοντα του 
προεδρείου. Εναλλακτικά, .οµως, µπορούν να εµπλακούν περισσότερο οι καθηγητές, ως 
µερικώς συµµετέχοντες, αναλαµβάνοντας µικρούς ρόλους (Shaw and Switky, 2018, 
σελ. 8). Για την καλύτερη έκβαση της δράσης, σε περιπτώσεις σχολείων χωρίς µαθητές 
µε πρότερη εµπειρία συνιστάται το ρόλο του προεδρείου να αναλαµβάνουν είτε µαθητές 
επικουρούµενοι από τον εκάστοτε καθηγητή ή εξ ολοκλήρου ο εκάστοτε καθηγητής.

ελληνική Βουλή (300 µέλη), καθίσταται αντιληπτό ότι είναι πρακτικά σχεδόν αδύνατο να 
προσοµοιωθούν όλοι οι ρόλοι. Εν προκειµένω, οι διοργανωτές θα πρέπει να ερευνήσουν 
εις βάθος τη θεµατική, ώστε να ταυτοποιήσουν ποιοι ρόλοι είναι οι πιο καίριοι για τις 
διαπραγµατεύσεις της επιλεγείσας θεµατικής και να τους συµπεριλάβουν οπωσδήποτε. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15512169.2018.1433543
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15512169.2018.1433543
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6) Ανακοίνωση διεξαγωγής προσοµοίωσης και έναρξη περιόδου εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος

Έχοντας µελετήσει και επιλέξει τη θεµατική, τα όργανα και τους ρόλους που θα 
προσοµοιωθούν, οι διοργανωτές µπορούν πια να ανακοινώσουν τη διενέργεια της 
προσοµοίωσης. Εάν πρόκειται για ενδοσχολικό επίπεδο, µια ανακοίνωση σε επίπεδο 
σχολείου και τάξεων από όλους τους καθηγητές αρκεί. Εάν πρόκειται για µια µεγαλύτερη 
προσοµοίωση, χρειάζεται ενηµέρωση και γειτονικών ή και πιο µακρινών σχολείων ή 
πανεπιστηµίων, αναλόγως του επιπέδου και του εύρους της προσοµοίωσης που θα 
πραγµατοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται η σύνταξη συνοπτικής (1-2 σελίδες Α4) 
πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων (call for applications), όπου να αναγράφονται µε 
σαφήνεια οι διοργανωτές και οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής, η θεµατική και οι ρόλοι, οι 
επιλέξιµοι συµµετέχοντες (πχ ηλικιακό κριτήριο), ο τρόπος υποβολής αιτήσεων και 
επικοινωνίας µε τους διοργανωτές, καθώς και όποιες άλλες πληροφορίες κρίνεται 
σκόπιµο να συµπεριληφθούν (πχ χρήσιµες ηµεροµηνίες-ορόσηµα). Η ανακοίνωση/ 
αποστολή της πρόσκλησης συνοδεύεται από µια αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος5 είτε 
έντυπη είτε ηλεκτρονική (πχ ερωτηµατολόγιο σε µορφή Google form) και σηµατοδοτεί 
συνήθως την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων, ενώ συµπίπτει και µε την έναρξη 
του επόµενου βήµατος, αυτού της προετοιµασίας του υλικού µελέτης.

7) Έναρξη περιόδου προετοιµασίας υλικού µελέτης

Παρ’ όλο που, όπως ειπώθηκε παραπάνω, η προσοµοίωση είναι ένα εργαλείο που 
βασίζεται εν πολλοίς στην εξατοµικευµένη έρευνα, οι διοργανωτές πρέπει πάντα να 
εποπτεύουν όλη τη διαδικασία, ώστε να εξασφαλίζουν την εµπέδωση βασικών 
«µαθηµάτων» και την ορθή διεξαγωγή της προσοµοίωσης. Η µια από τις δύο δικλείδες 
ασφαλείας είναι η προετοιµασία του υλικού µελέτης και η δεύτερη η συγγραφή των 
Κειµένων Θέσης, για τα οποία θα γίνει λόγος σε επόµενο βήµα. Το υλικό µελέτης 
αποτελείται από τον Οδηγό Μελέτης (Study Guide) και τους Κανόνες ∆ιαδικασίας (Rules 
of Procedure).

Ο Οδηγός Μελέτης ως σκοπό του έχει να εισάγει τους συµµετέχοντες στη θεµατική που 
θα προσοµοιωθεί. Αυτό επιτυγχάνεται µε την παροχή πληροφοριών για το θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης και το θεσµικό πλαίσιο, δηλαδή, το όργανο/ όργανα που θα 
προσοµοιωθούν. Όσον αφορά στο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο Οδηγός πρέπει να 
περιέχει µια σύντοµη ιστορική αναδροµή, σηµεία-σταθµούς κατά την ιστορική εξέλιξη του 
θέµατος, καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από αυτό. Επίσης, θα πρέπει να 
αναλύει όλους τους βασικούς πυλώνες της θεµατικής γύρω από τους οποίους θα (πρέπει 
να) περιστραφούν οι διαπραγµατεύσεις. Μπορεί, επιπρόσθετα, να περιλαµβάνει πολύ 
συνοπτικά τις κύριες θέσεις ή κατευθύνσεις βασικών δρώντων γύρω από το θέµα (πχ 
κρατών, διεθνών οργανισµών ή οργάνων και κοινωνίας των πολιτών, ακόµη και 

5 Ειδική αναφορά στις ερωτήσεις που απαρτίζουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει 
στη συνέχεια, καθώς θα πρέπει να εφαρµόζονται συγκεκριµένα κριτήρια στην επιλογή των 
συµµετεχόντων.
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σηµαινουσών προσωπικοτήτων).

Ο Οδηγός Μελέτης πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει και την περιγραφή του 
θεσµού/θεσµών που θα προσοµοιωθεί, τόσο από άποψη σύνθεσης, εξουσιών και 
αρµοδιοτήτων, όσο και από άποψη έργου και δραστηριοποίησης στην επιλεγείσα 
θεµατική6. Με απλά λόγια, ο Οδηγός οφείλει να αναπτύσσει επαρκώς το θέµα, ώστε να 
δώσει µια σφαιρική εικόνα και τροφή για σκέψη και έρευνα στους συµµετέχοντες, για 
αυτό και συνήθως καταλήγει σε σηµεία µε θέµατα προς εξέταση/ανάλυση (points to be 
addressed). Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να περιλαµβάνει λεπτοµερώς τις θέσεις 
των ρόλων που θα προσοµοιωθούν, ώστε να µην υπάρξει επικάλυψη µε την προσωπική 
µελέτη των συµµετεχόντων. Στον Οδηγό, τέλος, συστήνεται να υπάρχουν και σαφείς 
οδηγίες για τη συγγραφή των Κειµένων Θέσης, αλλά και για το καταληκτικό κείµενο που 
θα προκύψει από την προσοµοίωση, για το οποίο θα γίνει λόγος στο δεύτερο στάδιο της 
διαδικασίας της προσοµοίωσης, αυτό της διάδρασης.

Σε αντίθεση µε τον Οδηγό Μελέτης που µπορεί να περιέχει και θεωρητικά στοιχεία (πχ 
θεσµικό πλαίσιο), οι Κανόνες ∆ιαδικασίας είναι αµιγώς πρακτικοί. Περιγράφουν τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται στις συνεδριάσεις για τον ορθό διάλογο (πχ τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµµετεχόντων και του προεδρείου), καθώς τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ψηφοφορίας του οργάνου ή των οργάνων που έχουν 
επιλεγεί.

Το υλικό µελέτης, όπως ήδη αναφέρθηκε, το ετοιµάζει το προεδρείο, προκειµένου και 
αυτό να έχει την εποπτεία της θεµατικής και του οργάνου, ώστε να µπορεί να οριοθετεί 
σωστά όλη τη διαδικασία της προσοµοίωσης, ακόµη και να δώσει ώθηση στους 
συµµετέχοντες, εάν οι διαπραγµατεύσεις φτάσουν σε κάποιο αδιέξοδο ή παρεκκλίνουν 
από τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι, σε περίπτωση µαθητικής προσοµοίωσης το υλικό θα 
πρέπει να ετοιµάσει ο εκάστοτε καθηγητής εξ ολοκλήρου, ή σε συνεργασία µε µαθητές 
τους, εάν επιλέξει µαθητές ως προεδρείο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να τους 
εποπτεύει και να επιµεληθεί/διορθώσει το υλικό, να έχει, δηλαδή, τον τελευταίο λόγο. 
Και σε πανεπιστηµιακή προσοµοίωση, όµως, ο ακαδηµαϊκός υπεύθυνος και η οργανωτική 
οµάδα θα πρέπει επίσης να διορθώσουν ή να συµπληρώσουν το υλικό7. 

6 Για τη σύνθεση του Οδηγού Μελέτης τονίζεται ότι πρέπει να χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν πιο 
έγκυρες πηγές, όπως εγχειρίδια, επιστηµονικά συγγράµµατα και περιοδικά, επίσηµες εκθέσεις 
διεθνών οργάνων και οργανισµών, µελέτες, άρθρα σε έγκριτο τύπο, αλλά και βάσεις δεδοµένων, 
επίσηµες ιστοσελίδες Υπουργείων και οργανισµών, διεθνών οργανισµών, δεξαµενών σκέψης, 
ΜΚΟ, ακόµη και διπλωµατικά έγγραφα.
7 Στο σηµείο αυτό, τονίζεται ότι οι Κανόνες ∆ιαδικασίας σπάνια φτιάχνονται εκ του µηδενός. Σε 
περίπτωση, λοιπόν, που πρόκειται για πρώτη φορά που διοργανώνει κάποιος προσοµοίωση, καλό 
είναι να έρθει σε επαφή µε άλλους φορείς (πανεπιστήµια ή σχολεία) που έχουν πρότερη εµπειρία, 
ώστε να λάβουν έτοιµους κανόνες και ύστερα από µελέτη, να κάνουν τις απαραίτητες προσαρµογές 
(πχ στον τρόπο λήψης αποφάσεων/ψηφοφορίας του κάθε οργάνου).
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8) Λήξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων και προετοιµασίας υλικού µελέτης

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων είθισται να διαρκεί περίπου έναν µήνα, αν και µπορεί 
πάντοτε να δοθεί και παράταση, εάν δεν έχει υποβληθεί ο απαραίτητος αριθµός 
αιτήσεων, ή αν αυτές που έχουν υποβληθεί δεν είναι ικανοποιητικού επιπέδου. Εάν δοθεί 
παράταση, πρέπει να υπολογιστεί σωστά η νέα προθεσµία, προκειµένου να επαρκεί ο 
χρόνος µέχρι την προσοµοίωση για τα βήµατα που µεσολαβούν. Πάντως, βασική 
προϋπόθεση είναι τόσο η σωστή προώθηση της πρόσκλησης (πχ εκ νέου ανακοίνωση ή 
αποστολή ως υπενθύµιση στα µισά ή στα 2/3 της προθεσµίας), όσο και η 
παρακολούθηση της εξέλιξης των αιτήσεων καθ’ όλη την περίοδο υποβολής, ώστε να 
διαπιστωθεί εγκαίρως εάν χρειάζεται ή όχι παράταση, αλλά και να διευκολυνθεί το 
επόµενο βήµα, αυτό της αξιολόγησης.

9) Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή συµµετεχόντων

Όπως µόλις αναφέρθηκε, η εποπτεία των αιτήσεων κατά τη διάρκεια της υποβολής τους 
είναι απαραίτητη προκειµένου η αξιολόγηση να είναι ευκολότερη και ταχύτερη. Ωστόσο, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκ των προτέρων θέσπιση ορθών κριτηρίων. 
Συγκεκριµένα, τα κριτήρια πρέπει να έχουν θεσπιστεί εξ αρχής, κατά τον σχεδιασµό της 
αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνιστάται να είναι τρία και η τήρησή τους εγγυάται 
τόσο την οµαλή διεξαγωγή της προσοµοίωσης, όσο και την διάχυση των µαθησιακών 
οφελών.

Πριν την ανάλυσή τους, όµως, επισηµαίνεται ότι, προκειµένου να εξυπηρετηθούν τα 
κριτήρια αυτά, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που συνοδεύει την πρόσκληση 
συστήνεται να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής πεδία:

Ονοµατεπώνυµο
Ηλικία
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο/email)
Σχολείο, Τάξη, Τµήµα ή Πανεπιστήµιο, Σχολή, Τµήµα, Έτος φοίτησης (αναλόγως του 
επιπέδου και του εύρους της προσοµοίωσης)
Συνοπτικό βιογραφικό (εάν πρόκειται για φοιτητική προσοµοίωση)
∆ήλωση σκοπού (motivation statement)

Ισόρροπη εκπροσώπηση: Η ισόρροπη εκπροσώπηση είναι ίσως το πιο τυπικό 
κριτήριο και αφορά κυρίως στην επιλογή συµµετεχόντων µε βάση ποσοστώσεις στο 
φύλο και την ηλικία. Μάλιστα, εάν πρόκειται για προσοµοίωση που ξεπερνά τα όρια 
ενός σχολείου ή ενός µαθήµατος στο πανεπιστήµιο, καλό είναι να υπάρχει και 
ισόρροπη εκπροσώπηση από γεωγραφικής άποψης. Εάν, παραδείγµατος χάριν, η 
προσοµοίωση είναι ανοιχτή σε σχολεία ή πανεπιστήµια από έναν νοµό ή από όλη τη 
χώρα, η συµµετοχή µαθητών/φοιτητών από διαφορετικές επικράτειες (δήµους/ 
περιφέρειες) θα εξασφαλίσει ολιστικότερη προσέγγιση της θεµατικής που 
προσοµοιώνεται, καθώς οι συµµετέχοντες µε διαφορετικό υπόβαθρο εκτιµάται ότι θα 
συνεισφέρουν αλλιώς ο καθένας φέρνοντας στο τραπέζι διαφορετικές οπτικές και 
απόψεις για το εν λόγω ζήτηµα.

Οι ερωτήσεις αυτές θα επιτρέψουν την εφαρµογή των ακόλουθων κριτηρίων:
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Επισηµαίνεται, τέλος, ότι τα κριτήρια επιλογής δεν είναι αναγκαίο να κοινοποιούνται στους 
αιτούντες, αν και συνιστάται για λόγους διαφάνειας.

Πρότερη εµπειρία: Παρ’ όλο που η κάθε προσοµοίωση είναι διαφορετική, λόγω της 
θεµατικής, του οργάνου/οργάνων και των ρόλων που επιλέγονται, η πρότερη 
εµπειρία των συµµετεχόντων µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην οµαλή 
διεξαγωγή της. Άτοµα που έχουν συµµετάσχει ξανά είθισται να «ανεβάζουν το 
επίπεδο», λόγω εξοικείωσης µε την όλη λογική της προσοµοίωσης και τους κανόνες 
διαδικασίας. Είναι γεγονός ότι, συνήθως, αυτοί θα κυριαρχήσουν στις συζητήσεις, 
τουλάχιστον στην αρχή, µέχρι να εγκλιµατιστούν οι άπειροι. Σε καµία περίπτωση, 
όµως, δεν αποτελεί εµπόδιο, αφού η ανάµειξη συµµετεχόντων διαφορετικών 
επιπέδων δεν παρακωλύει τη µαθησιακή διαδικασία (ηλικιακά και εµπειρικά) 
νεαρότερων συµµετεχόντων, οι οποίοι συχνά βλέπουν τους παλαιότερους ως πρότυπα 
(Borelli et al., 2021). Ακόµη, έχει παρατηρηθεί συµµετέχοντες µε εµπειρία να 
βασίζονται υπερβολικά στις τεχνικές γνώσεις των διαδικασιών από τις προηγούµενες 
εµπειρίες τους, µε αποτέλεσµα να παραµελούν τη µελέτη και την έρευνά τους (Mul-
doon, 1995). Εποµένως, συστήνεται να τηρείται µια ισορροπία και να γίνονται 
δεκτά άτοµα µε και χωρίς εµπειρία, προκειµένου και να ρέει η προσοµοίωση, αλλά 
και να µεταδίδονται τα οφέλη τους σε νέα κοινά. Επισηµαίνεται, φυσικά, ότι 
προσοµοιώσεις µπορούν να διεξαχθούν και εξ ολοκλήρου µε συµµετέχοντες χωρίς 
εµπειρία.

Κίνητρο για συµµετοχή: Το κίνητρο για συµµετοχή είναι ίσως το σηµαντικότερο 
κριτήριο και προκύπτει από την ερώτηση «∆ήλωση σκοπού» της αίτησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Οι υποψήφιοι συµµετέχοντες στο πεδίο αυτό θα πρέπει να έχουν 
συµπληρώσει τους λόγους για τους οποίους θέλουν να συµµετάσχουν, κάνοντας 
παράλληλα αναφορές στο τι αναµένουν να αποκοµίσουν από τη συµµετοχή τους. 
Όπως ήδη κατέστη σαφές, οι προσοµοιώσεις είναι εναλλακτικά εργαλεία 
εκπαίδευσης που δύνανται να προσελκύσουν µαθητές/φοιτητές που οι παραδοσιακές 
µέθοδοι διδασκαλίας ίσως αποµακρύνουν. Επίσης, µόνον ένα µέρος των εργαλείων 
που χρειάζονται οι συµµετέχοντες βασίζεται αµιγώς στη γνώση,  και παρ’ όλο που οι 
προσοµοιώσεις καλλιεργούν διάφορες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη και η 
διπλωµατία, η καλή επίδοση σε µια προσοµοίωση απαιτεί και τέτοιες δεξιότητες. Εν 
προκειµένω, λοιπόν, πρέπει να επισηµανθεί ότι οι προσοµοιώσεις δεν είναι 
διαδικασίες εµπλοκής αποκλειστικά των άριστων µαθητών, οι οποίοι µπορεί να µην 
κατέχουν τέτοιες δεξιότητες. Η εισαγωγή, λοιπόν, του κινήτρου ως κριτηρίου είναι 
ύψιστης σηµασίας, αφού εξασφαλίζει και ενισχύει τη συµµετοχή ατόµων που 
πραγµατικά ενδιαφέρονται να µάθουν µέσα από τη διαδικασία της προσοµοίωσης. 

https://www.e-ir.info/2021/05/16/teaching-and-learning-international-relations-professional-skills-through-simulations/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1046878195261003
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1046878195261003
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10) Κατανοµή ρόλων

Ο τρόπος κατανοµής των ρόλων είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε το πλαίσιο υλοποίησης 
της προσοµοίωσης, κυρίως όσον αφορά στον αριθµό και την προέλευση των 
συµµετεχόντων. Σε µια προσοµοίωση που διεξάγεται σε επίπεδο τάξης σχολείου ή 
µαθήµατος πανεπιστηµίου µε λίγους φοιτητές µπορεί να είναι υποχρεωτική για όλους τους 
µαθητές/φοιτητές και να  µην χρειάζεται επιλογή των συµµετεχόντων. Εάν, όµως, 
πρόκειται για µια µεγαλύτερη διοργάνωση, η διαλογή είναι απαραίτητη.

Σε µια πανεπιστηµιακή προσοµοίωση, όπου το επίπεδο γνώσεων θα είναι υψηλότερο από 
µια µαθητική, η κατανοµή των ρόλων γίνεται από την οργανωτική οµάδα και το 
προεδρείο, συνήθως βάσει του υποβάθρου (πχ πεδίο σπουδών), της πρότερης εµπειρίας 
των συµµετεχόντων και του κινήτρου τους για συµµετοχή.

Σε µαθητικές προσοµοιώσεις µε υποψήφιους συµµετέχοντες διαφορετικών επιπέδων από 
άποψη ηλικίας και πρότερης εµπειρίας συστήνεται και πάλι η κατανοµή των ρόλων από 
τους διοργανωτές. Η επιλογή συµµετεχόντων µεγαλύτερης ηλικίας, µε περισσότερη 
εµπειρία ή µε οξυµένη κριτική σκέψη (που θα φανεί από τη δήλωση σκοπού) για τους 
ρόλους-κλειδιά της θεµατικής που θα προσοµοιωθεί είναι κοµβική, προκειµένου να 
αναπαρασταθούν µε περισσότερη ακρίβεια οι πραγµατικές συνθήκες και διαδικασίες.

Σε προσοµοιώσεις µε κοινό που, ως επί το πλείστον, δεν έχει πρότερη εµπειρία 
συστήνεται η διενέργεια κλήρωσης για την κατανοµή των ρόλων και όχι η ανάθεσή τους 
κατ’ επιλογή. Στην περίπτωση αυτή, οι διοργανωτές θα πρέπει να επέµβουν στην 
κατανοµή µόνο για να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι σκοποί της προσοµοίωσης, όπως η 
διάχυση των µαθησιακών αποτελεσµάτων. Παραδείγµατος χάριν, σε µια προσοµοίωση 
που συµµετέχουν πολλά σχολεία, εάν κληρωθούν δύο µαθητές από το ίδιο τµήµα σε 
παραπλήσιους/κοντινούς ρόλους, οι διοργανωτές µπορούν να κάνουν µια ανακατανοµή 
των ρόλων. Αυτό θα ωφελήσει ολόκληρο το τµήµα, αφού, µετά το πέρας της 
προσοµοίωσης, οι συµµετέχοντες θα µπορούν να περιγράψουν διαφορετικές εµπειρίες 
στους συµµαθητές τους, βάσει του ρόλου και των εξουσιών τους.

11) Ανακοίνωση ρόλων και διανοµή υλικού µελέτης

Μετά την οριστικοποίηση του υλικού µελέτης (Οδηγός Μελέτης και Κανόνες ∆ιαδικασίας) 
και την κατανοµή των ρόλων από τους διοργανωτές, το επόµενο βήµα είναι η επικοινωνία 
τους µε τους συµµετέχοντες και η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Οι συµµετέχοντες θα 
πρέπει να µάθουν τον ρόλο τους και να λάβουν το υλικό τους την ίδια ηµέρα, ώστε να 
έχουν όλοι τον ίδιο χρόνο προετοιµασίας.
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8 Όπως για την προετοιµασία του Οδηγού Μελέτης οι διοργανωτές οφείλουν να χρησιµοποιούν 
όσο το δυνατόν πιο έγκυρες πηγές, το ίδιο οφείλουν να κάνουν και οι συµµετέχοντες κατά την 
προετοιµασία και τη µελέτη του και τη συγγραφή των Κειµένων Θέσης τους, γιατί είναι πρέπει να 
βασίσουν τις επιδόσεις τους σε πραγµατικά περιστατικά και ακαδηµαϊκού επιπέδου πηγές  (Borelli 
et al.,2021· Giovanello et al., 2013, 201). Υπενθυµίζεται ότι ως έγκυρες πηγές νοούνται 
εγχειρίδια, επιστηµονικά συγγράµµατα και περιοδικά, επίσηµες εκθέσεις διεθνών οργάνων και 
οργανισµών, µελέτες, άρθρα σε έγκριτο τύπο, αλλά και βάσεις δεδοµένων, επίσηµες ιστοσελίδες 
Υπουργείων και οργανισµών, διεθνών οργανισµών, δεξαµενών σκέψης, ΜΚΟ, ακόµη και 
διπλωµατικά έγγραφα ή άλλες πηγές (πχ αναφέρονται επίσηµα αιτήµατα πληροφοριών προς τους 
πραγµατικούς φορείς, ακόµα και συναντήσεις συµµετεχόντων µε τις πρεσβείες των χωρών που 
εκπροσωπούν στη χώρα τους για ενίσχυση της έρευνάς τους).

12) Έναρξη περιόδου µελέτης και συγγραφής Κειµένων Θέσης & ∆ιεξαγωγή 
προπαρασκευαστικών διαλέξεων

Η έναρξη της περιόδου µελέτης και συγγραφής των Κειµένων Θέσης αρχίζει από την 
ηµέρα που οι συµµετέχοντες θα µάθουν το ρόλο τους και θα λάβουν το υλικό µελέτης 
τους. Τα Κείµενα Θέσης είναι η δεύτερη δικλείδα ασφαλείας, µετά το υλικό µελέτης, µε 
την οποία οι διοργανωτές εξασφαλίζουν την οµαλή διενέργεια και καλή έκβαση της 
προσοµοίωσης. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα Κείµενα Θέσης αποτελούν µια 
σύνοψη της πολιτικής του ρόλου που έχει ανατεθεί σε κάθε συµµετέχοντα για τη 
συγκεκριµένη θεµατική που θα προσοµοιωθεί. Έτσι, συνήθως, τα Κείµενα αυτά 
αποτελούνται από τρία διακριτά µέρη, κατά κανόνα µια παράγραφο το καθένα:

Συνοπτική εισαγωγή στη θεµατική και τη σηµασία της
Πολιτική του ρόλου στην εν λόγω θεµατική
Προτάσεις πολιτικής για την εν λόγω θεµατική

Να κάνει µια σύντοµη γενική εισαγωγή στην ευρύτερη θεµατική και πως η Γαλλία 
επηρεάζεται από το φαινόµενο

Να παρουσιάσει τις πραγµατικές θέσεις της χώρας γύρω από την συγκεκριµένη πτυχή 
που θα έχει τεθεί ως θέµα της ηµερήσιας διάταξης (πχ «∆ιαχείριση σύγχρονων 
προσφυγικών και µεταναστευτικών ροών»), όπως προκύπτουν από επίσηµες πηγές (πχ 
ιστοσελίδα Υπουργείου Εξωτερικών ή/και Μετανάστευσης Γαλλίας, πραγµατικά 
κείµενα του ΟΗΕ ή της ΕΕ που έχουν δηµοσιευτεί για το συγκεκριµένο θέµα, µελέτες 
ή εκθέσεις ερευνητικών φορέων ή των ίδιων των οργανισµών,  έγκριτος τύπος)

Πρακτικές και εφαρµόσιµες προτάσεις και λύσεις της Γαλλίας για τη συγκεκριµένη 
πτυχή που έχει επιλεγεί ως θέµα της ηµερήσιας διάταξης που να αντικατοπτρίζουν την 
πραγµατική πολιτική της όπως παρουσιάστηκε στην προηγούµενη παράγραφο ή που 
να πηγάζουν από αυτήν8

Παραδείγµατος χάριν, σε µια προσοµοίωση του ΟΗΕ ή της ΕΕ για ένα θέµα σχετικό 
µε την µετανάστευση, ο συµµετέχων που θα αναλάβει το ρόλο της Γαλλίας θα πρέπει 
να ετοιµάσει ένα Κείµενο Θέσης 1-1,5 σελίδων Α4 όπου:

https://www.e-ir.info/2021/05/16/teaching-and-learning-international-relations-professional-skills-through-simulations/
https://www.e-ir.info/2021/05/16/teaching-and-learning-international-relations-professional-skills-through-simulations/
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Η προετοιµασία των συµµετεχόντων µέσα από την µελέτη του σχετικού υλικού, την 
προσωπική τους έρευνα και τη συγγραφή του Κειµένου Θέσης τους είναι ίσως το 
σηµαντικότερο βήµα πριν την προσοµοίωση. Έτσι, πέραν της συγγραφής των Κειµένων, 
κατά την περίοδο αυτή, συστήνεται και η πραγµατοποίηση προπαρασκευαστικών 
διαλέξεων, όπου ουσιαστικά γίνεται παράδοση/ διδασκαλία του υλικού µελέτης, ούτως 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι ακόµη και µαθητές/φοιτητές που ίσως δεν µελετήσουν επαρκώς 
το υλικό θα έχουν λάβει τις απαραίτητες βασικές γνώσεις για να µπορέσουν να 
αποδώσουν κατά τη συµµετοχή τους.

Η οµάδα του έργου παραδοσιακά πραγµατοποιεί και συστήνει τρείς προπαρασκευαστικές 
διαλέξεις: µια για το θεσµικό πλαίσιο, µια για τη θεµατική και µια προσοµοίωση της 
προσοµοίωσης (mock session). Στην πρώτη περιγράφεται και εξηγείται τα όργανα που 
προσοµοιώνονται και στη δεύτερη το θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Στην τρίτη γίνεται µια 
σύντοµη συνεδρία για ένα απλό θέµα, προκειµένου οι συµµετέχοντες να εξοικειωθούν µε 
τους Κανόνες ∆ιαδικασίας. ∆ηλαδή, καλούνται επί τόπου να σκεφτούν βασικά 
επιχειρήµατα υπέρ και κατά για ένα συνήθως άσχετο θέµα (π.χ. προτίµηση µεταξύ 
θεάτρου ή κινηµατογράφου) και να τα υποστηρίξουν, όπως θα κάνουν για την κανονική 
τους θεµατική κατά την προσοµοίωση. Οι διαλέξεις αυτές, τέλος, µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν είτε από τους διοργανωτές (πχ καθηγητές, αφού µελετήσουν τη 
θεµατική για να συµπληρώσουν τις γνώσεις τους) είτε από ειδικούς, ύστερα από 
πρόσκληση (πχ οι διοργανωτές θα µπορούσαν να έρθουν σε συνεννόηση µε 
πανεπιστηµιακούς ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο 
εκάστοτε ζήτηµα και να καλέσουν κάποιον εκπρόσωπο να δώσει τη σχετική διάλεξη).

13) Παράδοση Κειµένων Θέσης

Αφού οι συµµετέχοντες µελετήσουν όλο το υλικό και παρακολουθήσουν τις 
προπαρασκευαστικές διαλέξεις, θα πρέπει συγγράψουν τα Κείµενα Θέσης τους και να τα 
παραδώσουν στους διοργανωτές εγκαίρως, προκειµένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για 
τη διόρθωση και την επιστροφή τους µε στοχευµένα σχόλια.

14) ∆ιόρθωση Κειµένων Θέσης και ανατροφοδότηση (feedback)

Οι διοργανωτές θα πρέπει να έχουν ελέγξει τα Κείµενα Θέσης των συµµετεχόντων και να 
τους έχουν επιστρέψει τα σχόλιά τους το αργότερο 7 µε 10 ηµέρες πριν την διεξαγωγή 
της προσοµοίωσης, ώστε στον χρόνο που µεσολαβεί οι συµµετέχοντες να ενσωµατώσουν 
τα σχόλια, προβαίνοντας σε τυχόν διορθώσεις και εστιάζοντας σε συγκεκριµένα σηµεία 
κατά την επανάληψη στη µελέτη τους. Η ευθύνη διόρθωσης των κειµένων βαραίνει το 
προεδρείο. Εποµένως, αν τον ρόλο του προεδρείου τον αναλάβει ο υπεύθυνος καθηγητής 
σε ένα σχολείο, θα πρέπει να τα διορθώσει εκείνος. Αντίστοιχα, εάν έχει επιλέξει 
µαθητές ως προεδρείο, θα πρέπει να τους επιβλέψει και στη διόρθωση των Κειµένων 
Θέσης. Εν προκειµένω, θα µπορούσαν να κάνουν µια πρώτη ανάγνωση οι µαθητές του 
προεδρείου και να προτείνουν τυχόν σχόλια και τον τελευταίο λόγο να έχει ο υπεύθυνος 
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καθηγητής που θα τα διορθώσει µετά το προεδρείο.

15)  Προσοµοίωση

Μόλις λάβουν και τα σχόλια για τα Κείµενα Θέσης τους οι συµµετέχοντες και τα 
µελετήσουν, το στάδιο της προετοιµασίας τελειώνει και ξεκινάει το δεύτερο στάδιο, αυτό 
της διάδρασης, δηλαδή οι συνεδριάσεις της προσοµοίωσης.

Ενώ η τήρηση των παραπάνω βηµάτων εγγυάται εν πολλοίς την επιτυχή διοργάνωση µιας 
προσοµοίωσης, απαραίτητος είναι και ο καλός σχεδιασµός των ηµερών της 
προσοµοίωσης. Όπως ειπώθηκε παραπάνω, οι προσοµοιώσεις µπορεί να διαρκέσουν 
από 2 έως 4 ηµέρες και καλό είναι να τηρείται αυτό το όριο. Επίσης, καλό είναι να µην 
ξεπερνούνται ούτε οι 7 µε 8 ώρες συνεδριάσεων ηµερησίως σε πανεπιστηµιακό επίπεδο 
και οι 5 µε 6 σε σχολικό, προκειµένου να µην κουράζονται πολύ οι συµµετέχοντες, αλλά 
να έχουν χρόνο και να ξεκουραστούν και να συµπληρώσουν τη µελέτη τους, εάν το 
κρίνουν απαραίτητο, µετά από κάθε ηµέρα συνεδριάσεων. 

Όπως επίσης αναφέρθηκε παραπάνω, ο Οδηγός Μελέτης, µεταξύ άλλων, περιέχει και 
την ανάλυση των βασικών πυλώνων και πτυχών/υπο-θεµατικών της κύριας θεµατικής. Οι 
διοργανωτές, εποµένως, και ιδίως το προεδρείο, θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ένα 
αµυδρό πρόγραµµα για το τι θα πρέπει να έχει συζητηθεί µέχρι το τέλος της 
προσοµοίωσης και ενδεχοµένως και για κάθε ηµέρα. Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι το 
προεδρείο θα παρεµβαίνει για να κατευθύνει τη συζήτηση, παρά µόνο αν εκείνη φτάσει 
σε αδιέξοδο ή εκτροχιάζεται. Έτσι, εάν οι συζητήσεις οδηγήσουν την πρώτη ή την τρίτη 
ηµέρα σε ένα θέµα που είχε υπολογίσει το προεδρείο να συζητηθεί τη δεύτερη ηµέρα, 
δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να αποθαρρύνει τους συµµετέχοντες από το να το ανοίξουν 
και να εµβαθύνουν σε αυτό.

Οι προσοµοιώσεις, τέλος, τις περισσότερες φορές οδηγούν στην υιοθέτηση ενός 
καταληκτικού κειµένου, κατά τα πρότυπα των πραγµατικών διαδικασιών που 
ακολουθούνται από τους κανονικούς θεσµούς. Το είδος του κειµένου και το λεκτικό του 
εξαρτώνται από το όργανο που προσοµοιώνεται κάθε φορά (ψήφισµα του ΟΗΕ, 
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απόφαση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κ.ά.). Οδηγίες για το κείµενο και το λεκτικό πρέπει να περιέχονται στον Οδηγό 
Μελέτης, µαζί µε όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

8.4.2. ∆ιάδραση

Οι προσοµοιώσεις, όπως έχει καταστεί σαφές µέχρι τώρα, είναι βιωµατικές διαδραστικές 
δραστηριότητες. Η διάδραση, όµως, δεν έρχεται παρά µόνο κατά τις ηµέρες τις 
προσοµοίωσης, όταν πραγµατοποιούνται οι συνεδριάσεις και οι συµµετέχοντες 
συνοµιλούν και διαπραγµατεύονται, µε άλλα λόγια, όταν έρχονται σε αλληλεπίδραση 
µεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού, βγαίνει στην επιφάνεια όλη η γνώση 
και η προετοιµασία του πρώτου σταδίου, δηλαδή οι συµµετέχοντες θέτουν σε πρακτική 
εφαρµογή όλα όσα µελέτησαν και έµαθαν και τα κάνουν πραγµατικά κτήµα τους, καθώς 
προσπαθούν να επιτύχουν τους στόχους τους (των ρόλων τους). Η διάδραση αυτή µε τους
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οµολόγους τους µπορεί να δώσει πρόσθετα ερεθίσµατα στη σκέψη τους και να τους 
ωθήσει να εµβαθύνουν περαιτέρω στο περιεχόµενο, ακόµη και να δοκιµάσουν 
διαφορετικές στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων τους (Asal & Blake, 2007). Για 
µια πιο πρακτική σύνδεση των οφελών µε τα στάδια προετοιµασίας, τα µαθησιακά οφέλη 
της θεωρίας και του περιεχοµένου προκύπτουν περισσότερο κατά τη φάση της 
προετοιµασίας, ενώ εκείνα της πρακτικής διάστασης, κατά τη φάση της διάδρασης.

Ο βαθµός στον οποίο οι διοργανωτές (καθηγητές) χρειάζεται να συµµετέχουν ενεργά σε 
µια προσοµοίωση σε αυτό το στάδιο (εκτός από την παρακολούθηση της διάδρασης και 
την παροχή διοικητικής υποστήριξης) εξαρτάται από τον τύπο της προσοµοίωσης. Μια 
προσοµοίωση µε εστίαση στη διαπραγµάτευση της διευθέτησης ενός προβλήµατος µπορεί 
να µην χρειάζεται καµία παρέµβαση, ενώ µια προσοµοίωση µε πρόσθετη κρίση, για την 
οποία έγινε λόγος σε προηγούµενη ενότητα, µπορεί να απαιτεί από τον καθηγητή να 
παίξει έναν ρόλο εισάγοντας νέα γεγονότα για να προχωρήσει η προσοµοίωση (Asal & 
Blake, 2007).

Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό, όµως, είναι ότι, όπως αναφέρθηκε στην αµέσως 
προηγούµενη ενότητα, η διάδραση δεν είναι «κενή», αλλά πραγµατοποιείται µε έναν πολύ 
συγκεκριµένο σκοπό, αυτόν τη παραγωγής ενός καταληκτικού κειµένου. Το κείµενο αυτό 
είναι η πεµπτουσία της προσοµοίωσης, αφού αποτυπώνει µόνο τις προτάσεις πολιτικής 
ή/και δράσεων που αποδέχτηκαν όλοι ανεξαιρέτως οι συµµετέχοντες ή που πέρασαν 
κατά πλειοψηφία, είναι, δηλαδή, το αποτέλεσµα της διάδρασης και το επιστέγασµα της 
δηµοκρατικής διαδικασίας που προηγήθηκε.

8.4.3. Απολογισµός

Ο απολογισµός είναι το τελευταίο στάδιο της διοργάνωσης µιας προσοµοίωσης και 
έρχεται µετά την υιοθέτηση του καταληκτικού κειµένου και το πέρας των συνεδριάσεων, 
ενδεχοµένως και την επόµενη ηµέρα, ενώ χωρίζεται σε δύο µέρη, τον αναστοχασµό και 
την αξιολόγηση, µε τον πρώτο να αφορά περισσότερο στους συµµετέχοντες, ενώ τη 
δεύτερη στους διοργανωτές.

Πιο συγκεκριµένα, ο αναστοχασµός συνήθως είναι µια καθοδηγούµενη από τον 
ακαδηµαϊκό υπεύθυνο ή υπεύθυνο καθηγητή συζήτηση, µε σκοπό τον απολογισµό της 
δράσης. Εδώ συζητείται το καταληκτικό κείµενο που υιοθετήθηκε, εάν υπήρξε, αλλιώς 
οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσµα παράχθηκε από τις διαδικασίες των διαπραγµατεύσεων. 
Σκοπός είναι να δει ο κάθε συµµετέχων τόσο τις επιτυχίες του, όσο και τυχόν ελλείψεις ή 
λάθη που έγιναν κατά την προσοµοίωση, αλλά και να αναδειχθεί το συνολικό 
αποτέλεσµα συνεργασίας όλων των συµµετεχόντων. 

Παραδείγµατος χάριν, καθώς στις προσοµοιώσεις συχνά καλλιεργείται ένα πνεύµα 
συνεργατικότητας και οµαδικότητας, οριακά ευφορίας, οι συµµετέχοντες πολλές φορές 
αποκλίνουν από την ορθή πολιτική τους και υποχωρούν δεχόµενοι θέσεις που υπό 
κανονικές συνθήκες ο αντίστοιχος αξιωµατούχος αποκλείεται να δεχόταν. Κατά τη 
διάρκεια του αναστοχασµού, τέτοιες παρεκκλίσεις θα πρέπει να αναδεικνύονται, 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15512160500484119
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15512160500484119
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15512160500484119
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προκειµένου οι συµµετέχοντες να µην φεύγουν µε λανθασµένες εντυπώσεις και 
διδάγµατα.

Για αυτόν τον λόγο, είναι πολύ σηµαντική η επίβλεψη από τον εκάστοτε καθηγητή, τόσο σε 
επίπεδο διαδικασίας, όσο και περιεχοµένου και περιεχόµενο, αλλά και η επιµονή στη 
φάση της προετοιµασίας και η τήρηση όλων των «δικλείδων ασφαλείας», όπως η διανοµή 
σωστού υλικού µελέτης και η συγγραφή και διόρθωση των Κειµένων Θέσης, αλλά και η 
τήρηση των Κανόνων ∆ιαδικασίας. Όλα αυτά, βέβαια, προϋποθέτουν µεγάλη αφοσίωση 
του υπεύθυνου καθηγητή, ο οποίος, πολύ πιθανό να χρειαστεί να αφιερώσει αρκετές 
ώρες προσωπικής µελέτης, προκειµένου να µάθει και ο ίδιος άριστα τη θεµατική, ώστε να 
µπορεί να την επιβλέψει.

Αντίθετα, η αξιολόγηση, όπως ειπώθηκε, αφορά στους διοργανωτές και όλη τη δράση. 
Σε αντίθεση µε τον αναστοχασµό που γίνεται προφορικά, η αξιολόγηση θα πρέπει να 
γίνεται γραπτά, µέσα από µια ειδικά διαµορφωµένη ανώνυµη φόρµα αξιολόγησης που θα 
διαµοιραστεί στους συµµετέχοντες. Η φόρµα αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει τόσο 
ερωτήσεις κλειστού τύπου, όσο και ανοιχτού τύπου, ώστε να µπορούν οι συµµετέχοντες 
να προτείνουν τυχόν αλλαγές για επόµενες διοργανώσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν την 
οργανωτική οµάδα.
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Λίγα λόγια για το ΕΛΙΑΜΕΠ

Το Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής 
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) είναι ένας ανεξάρτητος, 
µη-κερδοσκοπικός οργανισµός παραγωγής έρευνας, 
ιδεών και προτάσεων πολιτικής, που ιδρύθηκε στην 
Αθήνα το 1988. Αποστολή του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι η 
επεξεργασία και διάδοση τεκµηριωµένης γνώσης για 
την αντιµετώπιση των µεγάλων προκλήσεων στο πεδίο 

της ευρωπαϊκής, εξωτερικής και ευρύτερα δηµόσιας πολιτικής, και την εµπέδωση του 
ευρωπαϊκού προσανατολισµού της Ελλάδας. Σκοπός του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι να τροφοδοτεί 
τη δηµόσια σφαίρα µε επιστηµονικά τεκµηριωµένες έρευνες, µελέτες, αναλύσεις και 
προτάσεις πολιτικής, και να προσφέρει µια διαρκή, ανοιχτή πλατφόρµα δηµόσιου 
διαλόγου για τα σηµαντικά ζητήµατα που εντάσσονται στους τοµείς των ενδιαφερόντων 
του.

Η δραστηριότητα του ΕΛΙΑΜΕΠ καλύπτει ένα ευρύ φάσµα τοµέων, που περιλαµβάνουν:

Για την επίτευξη της αποστολής του το ΕΛΙΑΜΕΠ:

Τους θεσµούς και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Την ασφάλεια, τις διεθνείς σχέσεις και την επίλυση συγκρούσεων (µε έµφαση στις 
περιοχές των Βαλκανίων, Μαύρης Θάλασσας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 
Μεσογείου/ Μέσης Ανατολής και Ασίας)
Τη διαχείριση της µετανάστευσης
Τις διατλαντικές σχέσεις
Τη δηµοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη συµµετοχή των πολιτών
Τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου
Την ισότητα των φύλων ως οριζόντια θεµατική
Τη θρησκεία, την ποικιλοµορφία και τον πολιτισµό
Το ρόλο των µέσων µαζικής επικοινωνίας στην εποχή των «ψευδών» ειδήσεων
Την ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή
Την ενέργεια, βιώσιµη ανάπτυξη και κλιµατική αλλαγή.

∆ιεξάγει έρευνες σε θέµατα σχετικά µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το µέλλον της 
Ευρώπης και τις διεθνείς σχέσεις, µε ιδιαίτερη έµφαση σε ασφάλεια, µετανάστευση,

ΕΛΙΑΜΕΠ και Οµάδα Έργου



59

Σύµφωνα µε διεθνείς αξιολογήσεις, το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένα από τα σηµαντικότερα think 
tanks σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Συγκεκριµένα, το Global Go To 
Think Tank Ranking του Πανεπιστηµίου της Πενσιλβανία κατατάσσει το ΕΛΙΑΜΕΠ στην 1
η θέση των think tank στην Ελλάδα, και στα 50 “Καλύτερα δικτυωµένα” think tank 
παγκοσµίως. Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ανάµεσα στους 5 πρώτους φορείς (µεταξύ των οποίων 
είναι και µεγάλα ελληνικά πανεπιστήµια) µε το µεγαλύτερο αριθµό έργων και την 
υψηλότερη χρηµατοδότηση από το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
στον τοµέα των κοινωνικών, οικονοµικών και ανθρωπιστικών σπουδών (Πηγή: Εθνικό 
Σηµείο Επαφής). Επίσης, η βράβευση του ΕΛΙΑΜΕΠ από την Ακαδηµία Αθηνών το 2017 
αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής συµβολής και του έργου που επιτελεί.

ανθρώπινα δικαιώµατα, θέµατα χρηστής διακυβέρνησης και κλιµατικής αλλαγής.

Συµβάλλει στο δηµόσιο και πολιτικό διάλογο για τα παραπάνω θέµατα.

Παρέχει έγκυρη και ανεξάρτητη πληροφόρηση, αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής σε 
διαµορφωτές πολιτικής, τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα στην Ελλάδα, 
την Ευρώπη και άλλου.

Εκπαιδεύει επαγγελµατίες (πχ. δηµόσιους λειτουργούς, εκπαιδευτικούς και 
δηµοσιογράφους) σε θέµατα όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, οι πολιτικές της ΕΕ, η 
συµβολή σε µια ενισχυµένη κοινωνία των πολιτών και ο ρόλος των µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης.

∆ιοργανώνει ενηµερωτικές δράσεις ανοιχτού διαλόγου µε στόχο να διευρύνει την 
ενηµέρωση της κοινής γνώµης σε θέµατα σχετικά µε την ΕΕ, την ελληνική εξωτερική 
πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις, προωθώντας ενεργά την συµµετοχή των πολιτών.

Έχει συνεργασίες µε ευρύ δίκτυο φορέων σε όλους τους τοµείς της δηµόσιας σφαίρας 
(φορείς του δηµοσίου τοµέα, ΜΚΟ, ΜΜΕ, πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικές 
εταιρείες, ιδρύµατα χρηµατοδότησης, κα.)

Συµµετέχει ενεργά σε διεθνείς συνεργασίες και δίκτυα, όπως το New Pact for Europe, 
Mercator European Dialogue, Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo), 
το Arab Reform Initiative (ARI), το European Policy Institutes Network (EPIN), το Europe-
an Expert Network on Culture and the Audiovisual (EENCA), το EU Non-Proliferation 
and Disarmament Consortium (EUNPD), το OSCE Network of Think Tanks and Aca-
demic Institutions, το Europe’s People’s Forum (EPF), το European Cyber Agora, το 
European Security and Defence College, το Think Tank Network on the Eastern Part-
nership και το United Nations Sustainable Development Solutions Network (SDSN). 



Η Εµµανουέλα ∆ούση είναι Καθηγήτρια στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, διευθύντρια του Εργαστηρίου 
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής και κάτοχος της έδρας 
UNESCO για την κλιµατική διπλωµατία. Το 2022 ήταν Fulbright Visit-
ing Scholar (UC Berkeley). Σπούδασε πολιτικές επιστήµες και νοµικά 
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στη Σορβόννη στο Παρίσι (Université 
Paris I, Panthéon-Sorbonne). Είναι κάτοχος δύο µεταπτυχιακών 
διπλωµάτων (δηµόσιο διεθνές δίκαιο και δίκαιο περιβάλλοντος) και 
διδακτορικού στο διεθνές δίκαιο. Έχει διδάξει ως επισκέπτρια 
καθηγήτρια σε πολλά πανεπιστήµια στη Γαλλία και έχει διατελέσει 
επισκέπτρια ερευνήτρια στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης και στο Europe-
an University Institute. Είναι µέλος της διεθνούς Επιτροπής IUCN 
World Environmental Law Committee, µέλος του επιστηµονικού 
συµβουλίου του Center for Mediterranean Integration και ειδική 
σύµβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν 
στη διεθνή και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση, 
τον ρόλο των διεθνών θεσµών στην προώθηση της βιώσιµης 
ανάπτυξης και στην αναχαίτιση της κλιµατικής κρίσης, την κλιµατική 
διπλωµατία, την επίλυση διαφορών. Έχει δηµοσιεύσει πλήθος 
άρθρων και έχει συγγράψει, µόνη της ή σε συνεργασία µε άλλους 
συγγραφείς, δέκα βιβλία. Το πιο πρόσφατο βιβλίο της αφορά το ρόλο 
του διεθνούς δικαίου στην αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης (∆ιεθνές 
∆ίκαιο και ∆ιπλωµατία της Κλιµατικής Αλλαγής, Αθήνα: Νοµική 
Βιβλιοθήκη, 2020). Για αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα πατήστε 
εδώ.

Η οµάδα έργου

Εµµανουέλα ∆ούση
Επιστηµονική Υπεύθυνη
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Ο Γιώργος Κωστάκος είναι Συνιδρυτής και Εκτελεστικός ∆ιευθυντής του 
Ιδρύµατος για την Παγκόσµια ∆ιακυβέρνηση και Αειφορία (FOGGS) 
στις Βρυξέλλες και Συνδιευθυντής του Ελληνικού Φόρουµ για τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη (ΕΛΦΟΒΑ), µια από κοινού πρωτοβουλία του 
FOGGS και του Ελληνικού Ιδρύµατος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής 
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Έχει τριάντα χρόνια εργασιακής εµπειρίας, τα 
µισά περίπου εκ των οποίων µε τη Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών, 
συµπεριλαµβανοµένου του Εκτελεστικού Γραφείου του Γενικού 
Γραµµατέα του ΟΗΕ, της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου για την 
Παγκόσµια Αειφορία, και της Σύµβασης-Πλαίσιο των Ηνωµένων 
Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή (UNFCCC). Έχει επίσης συνεργαστεί 
στο παρελθόν µε το ΕΛΙΑΜΕΠ, το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το 
Πανεπιστήµιο του Κεντ, και την κοινοπραξία NEEMO EEIG για την 
παρακολούθηση δράσεων υπό το Πρόγραµµα LIFE της ΕΕ. Είναι 
διπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός µε διδακτορικό στις 
∆ιεθνείς Σχέσεις.

Γιώργος Κωστάκος
Ειδικός Σύµβουλος

https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2018/07/%CE%94%CE%BF%CF%85%CC%81%CF%83%CE%B7-%CE%92%CE%B9%CE%BF-%CE%91%CF%80%CF%81-2021-.pdf


H Λυδία Αβράµη είναι ερευνήτρια στο Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής 
και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και επιστηµονική συνεργάτιδα 
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (EKKE). ∆ιδάσκει, σε 
συνεργασία µε την Καθηγήτρια Εµ. ∆ούση, το µάθηµα 
«Περιβαλλοντική ∆ιακυβέρνηση» στο ΠΜΣ ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών (ΕΚΠΑ) (2018-2022). Σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες και 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση (BSc) και Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς Σπουδές (MSc) 
στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Έλαβε µε άριστα το διδακτορικό της 
δίπλωµα στην ευρωπαϊκή πολιτική για την κλιµατική αλλαγή από το 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και ήταν υπότροφος του Ιδρύµατος Λεβέντη 
(2011-2014). Έχει συνεργαστεί ως επισκέπτης ερευνήτρια µε το Pots-
dam Institute for Climate Impact Research (PIK) στη Γερµανία (2014) 
και έλαβε βραχυπρόθεσµη ερευνητική υποτροφία από το IKY. 
Ολοκλήρωσε την µεταδιδακτορική της έρευνα µε υποτροφία από το 
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Πανεπιστήµιο Αθηνών) (2017-2019) όσον 
αφορά τις κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής για την κλιµατική 
αλλαγή. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις 
πολιτικές για την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή, τις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές ανισότητες, την αποτελεσµατικότητα των 
περιβαλλοντικών πολιτικών και τον ρόλο των οµάδων συµφερόντων.

Λυδία Αβράµη
∆ιαχειρίστρια Έργου
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Ο Όθων Καµινιάρης είναι Ερευνητής Πολιτικής στο Green Tank και 
υποψήφιος διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, υπό την Έδρα UNESCO στην Κλιµατική ∆ιπλωµατία. Είναι 
κάτοχος πτυχίου Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
µεταπτυχιακού στις ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το εν λόγω 
Πανεπιστήµιο. Έχει εργαστεί στο παρελθόν στην Έρευνα και την 
Ανάπτυξη (R&D) συµβουλευτικής εταιρείας, ως βοηθός ερευνητής του 
Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (IEIP) και ως 
εξωτερικός συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. 
Επίσης, έχει οργανώσει και εργαστεί για εκπαιδευτικά προγράµµατα 
του Ελληνικού Ιδρύµατος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής 
(ΕΛΙΑΜΕΠ) και του Υπουργείου Παιδείας. Τέλος, διατελεί Γενικός 
Γραµµατέας του Συλλόγου Αποφοίτων του τµήµατος Πολιτικής 
Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΑΠΕ∆∆).

Όθων Καµινιάρης
Μέλος της οµάδας έργου
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O Ίων Βαλλιάνος γεννήθηκε το 1994 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από 
τα Σχολεία Αµερικανικής Παροικίας της Αθήνας µέσω του διεθνούς 
προγράµµατος I.B. Στη συνέχεια επεδίωξε το πτυχίο του στο 
Πανεπιστήµιο του Σάσσεξ στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου σπούδασε 
Ιστορία και Πολιτική (BA Hons). Έπειτα έκανε το µεταπτυχιακό του στο 
Πανεπιστήµιο του Άµστερνταµ στην Ολλανδία στις διεθνείς σχέσεις µε 
έµφαση στην Ε.Ε. (MSc European Union in a Global Order). Πλέον  
είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. Η διδακτορική του έρευνα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
την εξωτερική διάσταση των πολιτικών της. Πιο συγκεκριµένα, η 
έρευνα εστιάζει στις διεθνείς προεκτάσεις και την βιωσιµότητα της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η έρευνά του εντάσσεται στο πλαίσιο της 
Έδρας UNESCO για την Κλιµατική ∆ιπλωµατία. Από τον Φεβρουάριο 
του 2021 είναι βοηθός Ερευνητής στο Εργαστήριο Ευρωπαϊκής 
Ενοποίησης και Πολιτικής του ιδίου πανεπιστήµιου, όπου συµµετέχει 
σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

Ίων Βαλλιάνος
Μέλος της οµάδας έργου

Η Εύα Παπανικολάκη είναι ακτιβίστρια, συντονίστρια του Fridays for 
Future Greece και υπέρµαχος της Κλιµατικής Εκπαίδευσης. Όντας 
ενεργή µε το YOUNGO και το Fridays for Future Climate Education 
International, είναι παθιασµένη µε την πολιτική συµµετοχή των νέων 
και έχει εκπροσωπήσει αυτές τις οµάδες σε διεθνή συνέδρια. 
Σπουδάζει Οικονοµικά στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
είναι υπότροφος υποειδίκευσης ∆ιεθνών Σχέσεων στο Αµερικανικό 
Κολλέγιο Ελλάδος. Ακαδηµαϊκά ασχολείται µε τα περιβαλλοντικά 
οικονοµικά, ως βοηθός ερευνήτρια στο AUEB ReSEES Lab. Εκεί 
συντονίζει τον Κόµβο λύσεων του ∆ικτύου Βιώσιµης Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ (SDSN). Φέτος είναι επίσης µια από τις διοργανώτριες του 
Τοπικού Συνεδρίου Νεολαίας και του Προγράµµατος Αντιπροσωπειών 
Νέων στην Ελλάδα.

Εύα Παπανικολάκη
Μέλος της οµάδας έργου
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Ο Αλέξανδρος Ραµιώτης είναι φοιτητής Οικονοµικής επιστήµης στο 
ΟΠΑ και συνεργαζόµενος φοιτητής µε το ReSEES AUEB. Ακόµη είναι 
ακτιβιστής και συντονιστής του Fridays For Future Greece, ιδρυτικό 
µέλος του Fridays For Future Climate Education International και 
ιδρυτής του Fridays For Future Climate Education Greece. Ασχολείται 
ερευνητικά µε ζητήµατα κλιµατικής εκπαίδευσης, κλιµατικής κρίσης και 
κοινωνικών κινηµάτων ενώ αρθρογραφεί για ζητήµατα κλιµατικής και 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Τέλος ασχολείται ενεργά µε την ριζοσπαστική 
πολιτική και την επίδραση στους πολιτικούς σχεδιασµούς µέσω 
οµιλιών, workshops και συµµετοχής σε κινήµατα και οργάνωση. Αλέξανδρος Ραµιώτης

Μέλος της οµάδας έργου
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