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Περιβάλλον και Στατιστικές 

Το περιβάλλον βρίσκεται στην κορυφαία ατζέντα σε όλες τις χώρες. Η συνεργασία με 
άλλες χώρες είναι ζωτικής σημασίας. Για παράδειγμα, νωρίτερα φέτος ο ΟΗΕ 
διοργάνωσε την 26η Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στη Γλασκώβη και η ΕΕ έχει 
μια κοινή περιβαλλοντική στρατηγική, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Οι αριθμοί 
και οι στατιστικές παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτές τις συζητήσεις, τις στρατηγικές και 
τα προγράμματα. 

Τι σας πληροφορούν οι Επίσημες Στατιστικές για το περιβάλλον στη χώρα σας; 

Σας ζητήθηκε να κάνετε μια σύντομη παρουσίαση σε όλο το σχολείο/τοπική κοινότητα 
σχετικά με το περιβάλλον στη χώρα/περιοχή σας. Κάντε ένα βίντεο για να 
παρουσιάσετε τα ευρήματά σας. Το βίντεό σας θα περιγράφει την ιστορία της δικής σας 
χώρας/περιοχής και, αν είναι δυνατόν, πώς συγκρίνεται με άλλες χώρες/περιοχές στην 
Ευρώπη. 

Μερικές ιδέες ή πλευρές του θέματος 

Τομείς που μπορεί να ενδιαφέρουν θα μπορούσαν να είναι δεδομένα για τις εκπομπές, 
τα οικοσυστήματα, όπως τα δάση, τα λιβάδια ή οι καλλιέργειες, η χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, τα ορυκτά καύσιμα, η διαχείριση απορριμμάτων και η ανακύκλωση, η 
χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, τυχόν έρευνες για τη στάση των συμπολιτών σας την 
κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στη ζωή τους. 

Εκτός από τη διερεύνηση του τι σας πληροφορούν οι Επίσημες Στατιστικές για το 
περιβάλλον στη χώρα/περιοχή σας τώρα, μπορείτε να διερευνήσετε τη σημασία των 
Επίσημων Στατιστικών, για παράδειγμα, εάν και ποιον ρόλο έχουν στις στρατηγικές της 
χώρας/περιοχής σας για το μέλλον. 

Μπορείτε επίσης να σκεφτείτε τι θα θέλατε να μάθετε για το περιβάλλον σας που δεν 
έχετε καταφέρει να ανακαλύψετε μέσω των Επίσημων Στατιστικών. 

Στις Επίσημες Στατιστικές περιλαμβάνονται και στατιστικά από π.χ. του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος. 

 

 

 

 

 



 

Environment and Statistics 

The environment is on the top agenda in all countries. Cooperation with other countries 
is crucial. For instance, earlier this year UN arranged the 26th Climate Change 
Conference in Glasgow and EU has a common environment strategy, the European 
Green Deal. Facts and statistics have an important part in these discussions, strategies 
and plans.  

What do Official Statistics tell you about the environment in your country?  

You have been asked to make a short presentation to the whole school/local 
community on the environment in your country/region. Make a video to present your 
findings. Your video shall describe the story of your own country/region and, if possible, 
how it compares to other countries/regions in Europe.  

Some ideas or angles on the topic  

Areas that may be of interest could be data on emissions, the ecosystem, such as 
forestry, grasslands or croplands, the use of renewable energy, fossil fuels, waste 
management and recycling, the use of electric vehicles, any surveys on your citizens’ 
attitudes to climate change and its impact on their lives.  

In addition to investigate what Official Statistics say about the environment in your 
country/region now, you might explore the importance of Official Statistics, for example, 
if and what role they have in your country/region’s strategies for the future. 

You can also think about what you would like to know about your environment that you 
have not been able to discover through Official Statistics. 

Official statistics also include statistics from e.g. the European Environment Agency. 

 

 

 

 

  


