
  

1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ 
ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΉ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 



  

ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ  ΑΛΛΑΓΉ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΉ  ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Οι ανθρωπογενείς  εκπομπές αερίων του  θερμοκηπίου, 
η ρύπανση,  η υπερεκμετάλλευση των  φυσικών πόρων 
και  η  υποβάθμιση  του  περιβάλλοντος   αυξάνουν  την 
υπερθέρμανση του πλανήτη, την  οξύνιση των ωκεανών, 
την  απερήμωση,  την απώλεια  βιοποικιλότητας  και  τα 
μεταβαλλόμενα κλιματικά πρότυπα. Αυτές, καθώς  και οι 
δράσεις για  την αντιμετώπισή  τους, θα  οδηγήσουν  σε 
σημαντικές αλλαγές  για τους ανθρώπους, τα  περιουσι- 
ακά στοιχεία, τις οικονομίες  και τα οικοσυστήματα. Πώς 
θα επηρεαστεί η περιοχή μας; 



  

2. ΨΉΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  
ΑΛΛΑΓΕΣ 



  

ΨΉΦΙΑΚΕΣ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ 
Η συνεχιζόμενη  τεχνολογική αλλαγή μπορεί να  έχει τόσο 
θετικές όσο και αρνητικές  επιπτώσεις. Μπορεί να μειώσει 
τη ζήτηση εργατικού δυναμικού σε ορισμένους τομείς, προ- 
σφέροντας παράλληλα νέο πεδίο εφαρμογής σε άλλους. Η 
ευρυζωνική συνδεσιμότητα και τα κινητά τηλέφωνα επιτρέ- 
πουν το ψηφιακό εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών και την 
κοινωνική επαφή,  υπό την προϋπόθεση  ότι οι άνθρωποι 
έχουν τόσο πρόσβαση όσο και δεξιότητες. Υπάρχουν ζητή- 
ματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και χρήσης των δεδο- 
μένων. Πώς θα επηρεαστεί η περιοχή μας; 



  

3. ΔΉΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ   
(συμπεριλαμβανομένης 
της αστικοποίησης) 



  

ΔΉΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
(συμπεριλαμβανομένης της αστικοποίησης) 
Ορισμένες αγροτικές περιοχές χάνουν πληθυσμό, 
ενώ  άλλες  αναπτύσσονται.  Οι  άνθρωποι  μπορούν  να 
μετακινηθούν   ή  να   απομακρυνθούν   για   διάφορους 
λόγους: Για   εργασία,    σπουδές,   συνταξιοδότηση    ή 
υψηλότερη ποιότητα ζωής. Οι εισερχόμενοι μπορεί να είναι 
καινούργιοι στην περιοχή ή να επιστρέφουν στην πατρίδα 
τους. Οι αλλαγές μπορεί να αφορούν όχι μόνο το μέγεθος 
του πληθυσμού, αλλά  και τα χαρακτηριστικά του (ηλικία, 
φύλο, δεξιότητες...). Πώς θα επηρεαστεί η περιοχή μας; 



  

4. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΉΣΉ/ 
ΤΟΠΙΚΉ ΔΙΑΣΤΑΣΉ 



  

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΉΣΉ/ ΤΟΠΙΚΉ ΔΙΑΣΤΑΣΉ 
 
Οι παγκόσμιες  αλυσίδες  εφοδιασμού μπορεί  να μειώ- 
σουν το  κόστος και να παράγουν  αγαθά και υπηρεσίες 
μακριά  από τον  τόπο  κατανάλωσής τους,  με  μεγάλες 
εταιρείες να  κυριαρχούν σε  ορισμένους τομείς,  ενώ οι 
μικρότερες  επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν  δυσκολίες.  Οι 
τοπικές βραχύτερες  αλυσίδες εφοδιασμού  μπορούν να 
προσφέρουν αυξημένη  ανθεκτικότητα, διασφάλιση των 
εργασιακών και  περιβαλλοντικών προτύπων και  να δι- 
ατηρούν τα  κέρδη πιο  κοντά στην παραγωγή.  Πώς θα 
επηρεαστεί η περιοχή μας; 


