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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Αντικείμενο παρούσας έκθεσης 

Το έργο «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) 

Περιφέρειας Αττικής» ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. 106/2019 ανατέθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων με 

ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην εταιρεία μελετών ADENS A.E. H σχετική σύμβαση υπογράφτηκε στις 

28-08-2019. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο της Πράξης: «Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-

2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 374/05-03-2018 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5023609. 

Κύριος στόχος του έργου είναι η κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 

της Περιφέρειας Αττικής σε συμμόρφωση με το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

• Άρθρα 42 (Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠΚΑ), 43 (Περιφερειακά 

Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΠεΣΠΚΑ), 44 (Εθνικό Συμβούλιο για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - ΕΣΠ), 45 (Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή) του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) 

• ΥΑ Αριθ. οικ.: 11258/ 16.03.2017 «Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του Νόμου 4414/2016 

(Α΄149)» (ΦΕΚ 873/Β/2017) 

• ΥΑ οικ. 34768/4.8.2017«Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου 

για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄149)» 

(ΦΕΚ 3246/Β/2017) 

Το ΠεΣΠΚΑ θα αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις (ευκαιρίες και απειλές) από την κλιματική αλλαγή, 

εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι κλιματικοί κίνδυνοι ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τον 21ο αιώνα, 

ελλείψει δράσης.  

Το ΠεΣΠΚΑ θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα θέματα: 

• Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων υπό το πρίσμα των μεθόδων αξιολόγησης και γνώσης των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  

• Μια πληρέστερη αξιολόγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του κλίματος με τους 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες κινδύνου 

ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, για παράδειγμα εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης, της 

μεταβολής του πληθυσμού, των αλλαγών στις χρήσεις γης κλπ. 

• Πώς οι επιπτώσεις των δράσεων προσαρμογής ενδέχεται να μεταβάλουν τα επίπεδα κινδύνου. 

• Εκτίμηση του μεγέθους των επιπτώσεων και ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται για τις 
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διάφορες απειλές και ευκαιρίες, 

• Κατανόηση της συνεργιστικής επίδρασης των διαφόρων κινδύνων που δρουν από κοινού. 

• Αξιολόγηση των αβεβαιοτήτων, των περιορισμών και του επιπέδου εμπιστοσύνης στις υποκείμενες 

αποδείξεις και αναλύσεις για διάφορους κινδύνους. 

Το ΠεΣΠΚΑ θα καλύψει την Περιφέρεια Αττικής και θα χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει τόσο την 

Περιφέρεια όσο και τις Αρμόδιες Αρχές για τις μελλοντικές προτεραιότητες για την πολιτική προσαρμογής 

Η παρούσα έκθεση αφορά στο 8ο παραδοτέο του Έργου «Αξιολόγηση Δράσεων και Μέτρων της ΕΣΠΚΑ σε 

σχέση με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια Αττικής».  

Η παρούσα έκθεση θα ιεραρχήσει με βάση την ανάλυση τρωτότητας και την ποσοτικοποίηση των 

αναμενόμενων κλιματικών κινδύνων, τόσο τους τομείς λήψης μέτρων και υλοποίησης δράσεων όσο και 

αυτές καθαυτές τις δράσεις/ μέτρα που τελικά θα επιλεγούν. Για κάθε επιλεγέντα τομέα καθώς και για τις 

επιλεγείσες δράσεις/ μέτρα θα αξιολογηθεί επίσης κάθε διαθέσιμο στοιχείο (π.χ. υφιστάμενα 

διαχειριστικά σχέδια, προγράμματα παρακολούθησης και εφαρμογής, κ.λπ).  

1.2 Δομή παρούσας Έκθεσης 

Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές το παρόν Παραδοτέο περιγράφει τα μέτρα και τις δράσεις της ΕΣΠΚΑ 

που έχουν εφαρμογή στην Π. Αττικής. Από την ανάλυση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή που έχει 

γίνει στο πλαίσιο των τομεακών παραδοτέων εξετάζεται κατά πόσο οι εν λόγω κίνδυνοι αντιμετωπίζονται 

από τα μέτρα της ΕΣΠΚΑ και αν απαιτούνται επιπλέον μέτρα. Πέραν της ΕΣΠΚΑ, αναλύονται και επιπλέον 

μέτρα που έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο άλλων σχεδίων και προγραμμάτων ειδικά για την περιφέρεια Αττικής.  

Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του Έργου «Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου 

για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Αττικής» 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται δράσεις που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι δράσεις και τα μέτρα της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή  

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται Εθνικές Πολιτικές που εμπεριέχουν δράσεις προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή για την Π. Αττικής 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και οι σχετικές πρόνοιες προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή 

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται το Σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή του Δήμου Αθηναίων 

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται το έργο «Εκτίμηση τρωτότητας υγροτόπων της Αττικής στην κλιματική Αλλαγή 

& Σχέδιο Δράσης»  
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Στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζεται το έργο LIFE08 ENV/GR/000554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών 

στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) με μέτρα προσαρμογής γενικά για τα ελληνικά 

δασικά οικοσυστήματα και ειδικά για τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. 

Στο κεφάλαιο 9 γίνεται περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προσαρμογής για κάθε τομέα ανάλυσης για 

την Π. Αττικής. 

Τέλος στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζεται το σύνολο των μέτρων ανά τομέα με βάση τις προτάσεις της παρούσας 

μελέτης και της ΕΣΠΚΑ.  
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2 ΓΕΝΙΚΑ 

2.1 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Σύμφωνα με την Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (United Nations 

Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι μια 

προσαρμογή των φυσικών ή ανθρώπινων συστημάτων ως απάντηση στα πραγματικά ή αναμενόμενα 

κλιματικά ερεθίσματα ή τις επιπτώσεις τους, η οποία μετριάζει τη βλάβη ή εκμεταλλεύεται τις επωφελείς 

ευκαιρίες που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.  

Σύμφωνα με τo Γλωσσάρι της 5ης Έκθεσης της Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC, 

2014), προσαρμογή είναι η διαδικασία προσαρμογής στο πραγματικό ή αναμενόμενο κλίμα και στις 

επιπτώσεις του. Στα ανθρώπινα συστήματα, η προσαρμογή επιδιώκει να μετριάσει ή να αποφύγει τη βλάβη 

ή να εκμεταλλευτεί τις ευεργετικές ευκαιρίες. Σε ορισμένα φυσικά συστήματα, η ανθρώπινη παρέμβαση 

μπορεί να διευκολύνει την προσαρμογή στο αναμενόμενο κλίμα και στις επιπτώσεις του. Η σταδιακή 

προσαρμογή αφορά σε δράσεις προσαρμογής όπου ο κεντρικός στόχος είναι η διατήρηση της ουσίας και της 

ακεραιότητας ενός συστήματος ή μιας διαδικασίας σε μια δεδομένη κλίμακα. Η μετασχηματιστική 

προσαρμογή είναι η προσαρμογή που αλλάζει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά ενός συστήματος ως απάντηση 

στο κλίμα και στις επιπτώσεις του. Δείτε επίσης την αυτόνομη προσαρμογή, την εξελικτική προσαρμογή και 

τη μετατροπή. Αυτόνομη προσαρμογή είναι η προσαρμογή ως απάντηση στο κλίμα και τα αποτελέσματά 

του, χωρίς προγραμματισμό ρητά ή συνειδητά επικεντρωμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Εξελικτική προσαρμογή για ένα πληθυσμό ή είδος, ορίζεται ως η αλλαγή των λειτουργικών του 

χαρακτηριστικών ως αποτέλεσμα της επιλογής που επηρεάζει τα κληρονομικά χαρακτηριστικά. Ο ρυθμός της 

εξελικτικής προσαρμογής εξαρτάται από παράγοντες όπως η δύναμη της επιλογής, ο χρόνος κύκλου 

παραγωγής και ο βαθμός της ετεροδιασταύρωσης.  

Σύμφωνα με την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (European Environment Agency, EAA) 

του 2015 που αφορά στην Εθνική παρακολούθηση και αξιολόγηση της προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής 

των χωρών της Ευρώπης [1] ο αριθμός ευρωπαϊκών Χωρών που έχει συστήματα παρακολούθησης, 

αξιολόγησης και αναφοράς (monitoring, reporting and evaluation (MRE) systems) της προσαρμογής της 

κλιματικής αλλαγής αυξάνεται σταδιακά τα τελευταία έτη. Μέχρι το 2015 14 χώρες είχαν MRE. Σημαντική 

πρόοδος καταγράφεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στο επίπεδο εκπόνησης και εφαρμογής σχεδίων 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.  

Οι εθνικές στρατηγικές προσαρμογής (National Adaptation Strategies - NAS) συνήθως αντιμετωπίζουν γενικά 

ζητήματα που τους επιτρέπουν να τοποθετήσουν την προσαρμογή στην πολιτική ατζέντα. Αυτές οι 

στρατηγικές αναγνωρίζουν τη σημασία των αναμενόμενων επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και την 

ανάγκη προσαρμογής και διευκολύνουν τη διαδικασία συντονισμού της απόκρισης στην προσαρμογή, 

αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσαρμογή και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, την 

αξιολόγηση των κινδύνων και των τρωτών σημείων και τον εντοπισμό κενών γνώσεων. 

Τα Εθνικά Σχέδια Προσαρμογής (National Adaptation Plans - NAP) στοχεύουν συνήθως στην εφαρμογή των 

NAS και στην οργάνωση δραστηριοτήτων για την επίτευξη των στόχων τους, συνήθως μέσω τομεακής 
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αξιολόγησης. Παρόλο που η εφαρμογή της προσαρμογής σε εθνικό επίπεδο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο 

στάδιο, οι προγραμματισμένες εργασίες προσαρμογής βρίσκονται σε εξέλιξη στις περισσότερες χώρες. 

Χώρες ΕΟΠ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Αυστρία                         *   

Βέλγιο                             

Βουλγαρία                             

Κροατία                             

Κύπρος                             

Τσεχία                             

Δανία                             

Εσθονία                             

Φινλανδία                   *         

Γαλλία                             

Γερμανία                             

Ελλάδα                             

Ουγγαρία                             

Ιρλανδία                           * 

Ιταλία                             

Λετονία                             

Λιθουανία                             

Λουξεμβούργο                             

Μάλτα                             

Ολλανδία                       *     

Πολωνία                              

Πορτογαλία                      *       

Ρουμανία                       *     

Σλοβακία                             

Σλοβενία                             

Ισπανία                             

Σουηδία                             

Ην.Βασίλειο                             

Ισλανδία                             

Λίχτενσταϊν                              

Νορβηγία                             

Ελβετία                             

Τουρκία                             

               
  Καμία πολιτική 

  Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής  

  Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής & Σχεδία Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 

* Αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής 

Εικόνα 1  Επισκόπηση των εθνικών στρατηγικών και σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ανά χώρα 
(EEA, 2018) 

Στην έκθεση Περιβαλλοντικών δεικτών της ΕΑΑ για το 2018 και αναφορικά με την εφαρμογή μέτρων 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (Environmental indicator report 2018) παρουσιάζεται η κατάσταση 
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επιλεγμένων δεικτών στο σύνολο των 29 κρατών μελών της ΕΑΑ και εκτίμηση επίτευξης στόχων που έχουν 

τεθεί για το 2020.  

Στα συμπεράσματα της έκθεσης σχετικά με την επίτευξη θεματικών στόχων αναφέρεται ότι το φυσικό 

κεφάλαιο της Ευρώπης δεν προστατεύεται ακόμη ενώ δυσοίωνες είναι και οι προβλέψεις για το μέλλον. Η 

Ευρώπη βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με το κλίμα και τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. H παραγωγή απορριμμάτων έχει αυξηθεί ενώ οι εκπομπές έχουν μειωθεί και 

στους αέριους και στους υδάτινους ρύπους τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο ακόμη υπάρχουν σημαντικά 

προβλήματα με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και με τον θόρυβο στις αστικές περιοχές.  
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2.2 Ευρωπαϊκή Στρατηγική Προσαρμογής  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής 

δημοσίευσε το 2007 την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη – 

εναλλακτικές για Ευρωπαϊκές δράσεις» (COM(2007) 354 τελικό). 

Το 2009 υιοθετήθηκε η Λευκή Βίβλος «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό 

πλαίσιο δράσης» (COM(2009) 147 τελικό), η όποια παρείχε μία περισσότερο συγκεκριμένη πολιτική σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος της Λευκής Βίβλου είναι η προαγωγή στρατηγικών αύξησης της ανθεκτικότητας 

στην κλιματική αλλαγή. Σε πρώτη φάση δίνεται προσοχή στην περαιτέρω ανάπτυξη εθνικών και 

περιφερειακών στρατηγικών προσαρμογής, με στόχο την υποχρεωτική υιοθέτηση τους την επόμενη περίοδο, 

και στην ανάπτυξη δεικτών για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής, της ευπάθειας και της προόδου όσον αφορά την προσαρμογή μέχρι το 2011. 

Τον Απρίλιο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή. Η στρατηγική αυτή στοχεύει σε μία Ευρώπη περισσότερο ανθεκτική στο κλίμα και τις 

αλλαγές του. Η στρατηγική προσαρμογής εστιάζει σε τρία βασικά στοιχεία: 

• Προώθηση δράσεων από τα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

υιοθετήσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές προσαρμογής και παρέχει χρηματοδότηση για την 

δημιουργία των προσαρμοστικών τους δυνατοτήτων. Επίσης, ενισχύει την προσαρμογή των πόλεων 

μέσω της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια. 

• Δράση θωράκισης του κλίματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της προώθησης περαιτέρω προσαρμογής 

σε βασικούς ευαίσθητους τομείς όπως η γεωργία, η αλιεία και η πολιτική συνοχής, διασφαλίζοντας ότι 

η υποδομή της Ευρώπης γίνεται πιο ανθεκτική και προωθώντας τη χρήση της ασφάλισης κατά φυσικών 

και ανθρωπογενών καταστροφών  

• Καλύτερα τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων μέσω της κάλυψης των κενών στις γνώσεις σχετικά με την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πλατφόρμας 

(Climate- ADAPT) ως ένα και μοναδικό μέσω πληροφόρησης για την προσαρμογή στην Ευρώπη.  

Η στρατηγική δεσμεύεται για την επίτευξη των τριών ανωτέρω στόχων μέσω της εφαρμογής οκτώ δράσεων1: 

• Δράση 1: Ενθάρρυνση όλων των κρατών μελών να εγκρίνουν συνολικές στρατηγικές προσαρμογής: 

η δράση αυτή περιλαμβάνει τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε 

τα κράτη μέλη να βοηθηθούν στην εκπόνηση, την εφαρμογή και την επανεξέταση των πολιτικών τους, 

καθώς και την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων όσον αφορά την ετοιμότητα προσαρμογής, με τον 

προσδιορισμό βασικών δεικτών για τη μέτρηση της ετοιμότητας των κρατών μελών. 

 

1 https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-adaptation-climate-change_el 
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• Δράση 2: Χρηματοδότηση μέσω του LIFE για τη στήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων και την 

επιτάχυνση της δράσης προσαρμογής στην Ευρώπη (2014-2020): η Επιτροπή θα προωθήσει την 

προσαρμογή σε ευάλωτες περιοχές (διασυνοριακή διαχείριση πλημμυρών διασυνοριακή διαχείριση 

παράκτιων περιοχών, ενσωμάτωση της διάστασης της προσαρμογής στον πολεοδομικό σχεδιασμό, τη 

δόμηση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, βιώσιμη διαχείριση 

των υδάτων, καταπολέμηση της απερήμωσης και των δασικών πυρκαγιών στις επιρρεπείς στην 

ξηρασία περιοχές). Η Επιτροπή θα στηρίξει τη διενέργεια εκτιμήσεων τρωτότητας και την εκπόνηση 

στρατηγικών προσαρμογής, περιλαμβανομένων και εκείνων με διασυνοριακό χαρακτήρα, και θα 

προωθήσει την ευαισθητοποίηση σε θέματα προσαρμογής. 

• Δράση 3: Ένταξη της προσαρμογής στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων (2013/2014): η 

Επιτροπή θα υποστηρίξει την προσαρμογή στις πόλεις, δρομολογώντας μια πρωτοβουλία, κατά το 

πρότυπο της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων, μέσω της οποίας οι τοπικές αρχές 

δεσμεύονται εθελοντικά για τη θέσπιση τοπικών στρατηγικών προσαρμογής και για ανάληψη τοπικών 

δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης. 

• Δράση 4: Κάλυψη του κενού γνώσεων: η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τα 

ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό τον εντοπισμό των κενών γνώσεων καθώς και των κατάλληλων 

εργαλείων και μεθοδολογιών για την αντιμετώπισή τους. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας θα 

χρησιμοποιηθούν στην κατάρτιση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», δηλαδή, του προγράμματος 

πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία το διάστημα 2014-2020. Θα καλυφθεί επίσης η 

ανάγκη καλύτερης διεπαφής μεταξύ επιστήμης, χάραξης πολιτικής και επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Επίσης, η Επιτροπή θα προωθήσει τη διενέργεια εκτιμήσεων τρωτότητας σε επίπεδο 

ΕΕ, θα υποστηρίξει τις εργασίες του Κοινού Κέντρου Ερευνών που έχουν ως αντικείμενο την εκτίμηση 

των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και θα εξετάσει διεξοδικά τι συνεπάγεται για την ΕΕ η 

πλανητική κλιματική αλλαγή. 

• Δράση 5: Περαιτέρω εξέλιξη της πλατφόρμας Climate-ADAPT σε ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης για 

πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή στην Ευρώπη: η Επιτροπή και ο ΕΟΠ θα βελτιώσουν την 

πρόσβαση στις πληροφορίες και θα ενισχύσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ της πλατφόρμας Climate-

ADAPT και άλλων σχετικών πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και τοπικών 

διαδικτυακών πυλών. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εκτιμήσεις κόστους-οφέλους της πολιτικής 

καθώς και στην καινοτόμο χρηματοδότηση. 

• Δράση 6: Διευκόλυνση της θωράκισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), της πολιτικής για τη 

συνοχή και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) έναντι του κλίματος: η Επιτροπή έχει ορίσει 

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω ένταξης της προσαρμογής στην ΚΓΠ, στην 

πολιτική για τη συνοχή και στην ΚΑΠ. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν επίσης να 

αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και της ΚΓΠ (2014-2020) για 

να καλύψουν τα κενά γνώσεων, να επενδύσουν στις αναλύσεις, τις εκτιμήσεις κινδύνων και τα 

εργαλεία που είναι αναγκαία, και να δημιουργήσουν ικανότητες προσαρμογής. 

• Δράση 7: Εξασφάλιση υποδομής ανθεκτικότερης στην κλιματική αλλαγή: η δράση αυτή 

περιλαμβάνει εντολή των οργανισμών τυποποίησης στην ΕΕ να εντοπίσουν και να αναθεωρήσουν τα 

πρότυπα που έχουν σημασία για τη βιομηχανία στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των 
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οικοδομών, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ληφθούν πληρέστερα υπόψη οι παράμετροι της 

προσαρμογής. Η στρατηγική παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τους φορείς ανάπτυξης έργων, όσον 

αφορά τις ευάλωτες επενδύσεις θωράκισης απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Επίσης, η Επιτροπή θα 

διερευνήσει την ανάγκη πρόσθετης καθοδήγησης όσον αφορά την κινητοποίηση των οικοσυστημικών 

προσεγγίσεων της προσαρμογής. 

• Δράση 8: Προώθηση ασφαλιστικών προγραμμάτων και άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων για 

ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή επενδυτικές και επιχειρηματικές αποφάσεις: παράλληλα με τη 

στρατηγική, η Επιτροπή εξέδωσε Πράσινη Βίβλο σχετικά με την ασφάλιση κατά φυσικών και 

ανθρωπογενών καταστροφών. Στόχος της Επιτροπής είναι να αυξηθεί η διείσδυση της ασφάλισης κατά 

φυσικών καταστροφών στην αγορά και να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της ασφαλιστικής 

τιμολόγησης και άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων για την ευαισθητοποίηση στους κινδύνους, την 

πρόληψη και τον μετριασμό των κινδύνων, καθώς και για τη λήψη μακροπρόθεσμα ανθεκτικών στην 

κλιματική αλλαγή επενδυτικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αξιολογήθηκε από την Επιτροπή τον 

Νοέμβριο του 2018. Σύμφωνα με το Κείμενο αξιολόγησης της εφαρμογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής 

(SWD/2018/461 final), η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι ενσωματωμένη σε μεγάλο αριθμό 

πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικών πχ με τους υδατικούς πόρους, τις πλημμύρες, τη βιοποικιλότητα, 

τη διαχείριση των δασών, την Κοινή Γεωργική Πολιτική, τις μεταφορές κ.α. 
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3 Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Η ΕΣΠΚΑ αποτελεί κείμενο στρατηγικού προσανατολισμού με στόχο τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών. Ο 

πρωταρχικός στόχος της ΕΣΠΚΑ είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας στις επιπτώσεις από την 

κλιματική αλλαγή, καθώς και η δημιουργία προϋποθέσεων ώστε οι αποφάσεις για τη διαμόρφωση του 

παραγωγικού και καταναλωτικού ιστού της Ελληνικής κοινωνίας να λαμβάνονται με επαρκή πληροφόρηση 

και μακροπρόθεσμη στόχευση, αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που 

πηγάζουν από την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο της ΕΣΠΚΑ δεν αναλύονται σε βάθος οι αναγκαίες τομεακές 

πολιτικές ούτε η σκοπιμότητα και ιεράρχηση επιμέρους μέτρων και δράσεων προσαρμογής σε 

τοπικό/περιφερειακό επίπεδο. Τα θέματα αυτά αποτελούν την ουσία των Περιφερειακών Σχεδίων 

Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) τα οποία και θα εξειδικεύσουν τις κατευθύνσεις της ΕΣΠΚΑ 

καθορίζοντας τις άμεσες προτεραιότητες προσαρμογής σε τοπικό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της ΕΣΠΚΑ διερευνήθηκαν οι διαθέσιμες τεχνολογίες και πολιτικές προσαρμογής, λαμβανομένης 

υπόψη της ανάλυσης επικινδυνότητας και τρωτότητας, για τους τομείς που αναμένεται να πληγούν 

περισσότερο από την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συνολικά στο πλαίσιο της ΕΣΚΠΑ εξετάστηκαν πολιτικές 

προσαρμογής για 15 τομείς (ο εξορυκτικός και ο ασφαλιστικός τομέας δεν αναλύονται καθώς δεν εξετάζονται 

στα τομεακά παραδοτέα). 

Ακολούθως παρουσιάζονται αναλυτικά οι προτεινόμενες από την ΕΣΚΠΑ δράσεις- μέτρα ανά τομέα. 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας αξιολογούνται οι δράσεις και τα μέτρα που έχουν εφαρμογή 

στην Περιφέρεια Αττικής. Ακολούθως εντοπίζονται τα κενά, προκειμένου να προταθούν επιπλέον μέτρα σε 

τομείς που έχουν αξιολογηθεί σημαντικοί κίνδυνοι και στους οποίους τα προτεινόμενα από την ΕΣΠΚΑ μέτρα 

δεν είναι ικανά να αντιμετωπίσουν τους εν λόγω κινδύνους. 

3.1 Γεωργία και κτηνοτροφία 

Η αγροτική παραγωγή αποτελεί τομέα δραστηριότητας που θα επηρεαστεί σημαντικά από την κλιματική 

αλλαγή, καθώς το είδος, η ποσότητα και η ποιότητα των γεωργικών προϊόντων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από το κλίμα. Επισημαίνεται ότι στην ανάλυση τρωτότητα και επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στην 

αγροτική παραγωγή δεν καλύπτεται ο τομέας της κτηνοτροφίας. Η αναγκαιότητα για τη λήψη μέτρων 

προσαρμογής προκύπτει άμεσα από την οικονομική αποτίμηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στον 

αγροτικό τομέα έως το τέλος του αιώνα. Η εκτίμηση μέρους μόνο του ετήσιου κόστους προσαρμογής στον 

αγροτικό τομέα (αρδευτικά έργα και έργα προστασίας) ανέρχεται περίπου σε 72 εκ. ευρώ, ποσό που σχεδόν 

αποκλειστικά αφορά δημόσια δαπάνη. 

Οι Δράσεις και τα Μέτρα που προτάθηκαν για τον εν λόγω τομέα από την ΕΣΠΚΑ είναι: 

Δράση 1. Πρόσκτηση καινοτόμου γνώσης και διάδοσή της στους εκπαιδευτές και στους τελικούς 

αποδέκτες (επαγγελματίες του αγροτικού χώρου). Η δράση περιλαμβάνει τη συλλογή των 

πορισμάτων της έρευνας από ερευνητικούς φορείς, την αξιοποίησή τους μέσω της ανάπτυξης 

συγκεκριμένων στρατηγικών και χειρισμών προσαρμογής και τη διάδοσή τους στους τελικούς 

αποδέκτες. 
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Μέτρο 1.1. Δημιουργία βάσης δεδομένων με τα πορίσματα της έρευνας σχετικά με τις επιδράσεις της 

κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην κτηνοτροφία και την προσαρμογή σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. Η βάση θα είναι προσβάσιμη από κάθε ενδιαφερόμενο 

Μέτρο 1.2. Ένταξη προγραμμάτων προσαρμογής της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην κλιματική αλλαγή 

στις εθνικές ερευνητικές προτεραιότητες. Βασικό κριτήριο αποτελεσματικότητας θα είναι ο 

αριθμός των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ο αριθμός των παραγομένων 

δημοσιεύσεων. 

Μέτρο 1.3. Διάδοση των πορισμάτων της έρευνας και της τεχνολογίας στους τελικούς αποδέκτες 

(εκπαιδευτές, κοινωνικοί εταίροι, κέντρα λήψης αποφάσεων, επαγγελματίες του αγροτικού 

χώρου). Μέσα διάδοσης αποτελούν ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, 

έντυπο, ηλεκτρονικό υλικό, κλπ. Δείκτες αποτελεσματικότητας: αριθμός προγραμμάτων και 

σεμιναρίων, παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό. 

Δράση 2. Προώθηση του σχεδιασμού των Περιφερειών με βάση τα επίπεδα τρωτότητας και τα νέα 

δεδομένα. Επιβάλλεται η εκπόνηση Προγραμμάτων Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης σε επίπεδο 

Περιφέρειας, με υποχρεωτική την ενσωμάτωση δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 

Μέτρο 2.1. Ένταξη της θεώρησης θεμάτων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στα προγράμματα 

αγροτικής ανάπτυξης των Περιφερειών. Η ένταξη θα αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση των 

ανωτέρω προγραμμάτων. Δείκτης αποτελεσματικότητας: αριθμός και αξιολόγηση δράσεων 

προσαρμογής στα επιμέρους προγράμματα. 

Δράση 3. Θεσμοθέτηση ή βελτίωση υφισταμένων συστημάτων καταγραφής (monitoring) κρισίμων 

παραμέτρων, με βάση τη νέα γνώση σχετικά με τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στις 

συνιστώσες του παραγωγικού συστήματος. Συστήματα καταγραφής και ετοιμότητας είναι 

απαραίτητα για την εκτίμηση εν δυνάμει απειλών για τον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα. Τα 

συστήματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με ευελιξία, ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα σε νέες 

καταστάσεις. 

Μέτρο 3.1. Ενίσχυση της έρευνας στον τομέα της αλληλεπίδρασης μεταξύ κλιματικής αλλαγής, βιολογίας 

του φυτού και των παθογόνων. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και η έρευνα για εν δυνάμει φορείς 

ασθενειών. Δείκτης αποτελεσματικότητας είναι ο αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που 

έχουν εγκριθεί και ο αριθμός των δημοσιεύσεων. 

Μέτρο 3.2. Ενίσχυση της έρευνας στον τομέα της αλληλεπίδρασης μεταξύ κλιματικής αλλαγής, φυσιολογίας 

ζώων, παθογόνων και παρασίτων. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και η έρευνα για εν δυνάμει φορείς 

ασθενειών. Δείκτες αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που 

έχουν εγκριθεί και ο αριθμός των δημοσιεύσεων. 

Μέτρο 3.3. Θεσμοθέτηση/βελτίωση εθνικού συστήματος καταγραφής (παρατηρητήριο) ζωονόσων και 

διάχυση των πληροφοριών στους τελικούς αποδέκτες. Δείκτης αποτελεσματικότητας: ο αριθμός 

των καταγραφών σε ετήσια βάση κατά περίπτωση. 
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Μέτρο 3.4. Θεσμοθέτηση/βελτίωση εθνικού συστήματος (παρατηρητήριο) καταγραφής φυτοπαθογόνων 

οργανισμών, εντόμων και ζιζανίων και διάχυση των πληροφοριών στους τελικούς αποδέκτες. 

Δείκτης αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των καταγραφών σε ετήσια βάση κατά περίπτωση. 

Μέτρο 3.5. Θεσμοθέτηση/βελτίωση εθνικού συστήματος καταγραφής (παρατηρητήριο) επιπέδων 

επάρκειας επιφανειακών υδάτων και υπόγειων υδροφορέων (ανάδραση με δράσεις για τους 

Υδάτινους Πόρους). Δείκτης αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των καταγραφών σε ετήσια βάση 

κατά περίπτωση. 

Μέτρο 3.6. Θεσμοθέτηση/βελτίωση εθνικού συστήματος καταγραφής (παρατηρητήριο) επαπειλούμενων ή 

υπό εξαφάνιση ειδών του φυτικού και ζωικού βασιλείου (ανάδραση με δράσεις για τη 

Βιοποικιλότητα). Δείκτης αποτελεσματικότητας: ο αριθμός καταγραφών σε ετήσια βάση κατά 

περίπτωση. 

Μέτρο 3.7. Θεσμοθέτηση/βελτίωση εθνικού συστήματος καταγραφής (παρατηρητήριο) του βαθμού 

υποβάθμισης βοσκοτόπων και ερημοποίησης των ελληνικών εδαφών. Δείκτης 

αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των καταγραφών σε ετήσια βάση ανά Περιφέρεια 

Δράση 4. Θεσμοθέτηση ή βελτίωση υφιστάμενων συστημάτων καταγραφής κρίσιμων παραμέτρων με 

βάση τη νέα γνώση σχετικά με τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στις συνιστώσες του 

παραγωγικού συστήματος για την κτηνοτροφία. Συστήματα καταγραφής και ετοιμότητας είναι 

απαραίτητα για την εκτίμηση των εν δυνάμει απειλών για τα παραγωγικά ζώα διαφόρων 

παραγωγικών συστημάτων. Τα συστήματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με ευελιξία, ώστε να 

προσαρμόζονται γρήγορα στα νέα δεδομένα. Δείκτες αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των 

εγκεκριμένων προγραμμάτων. 

Μέτρο 4.1. Μέτρα αντιμετώπισης μικροβιακών και μη παραγόντων που προκαλούν ασθένειες στα ζώα, 

καθώς και τους φορείς ασθενειών. Περιλαμβάνουν: α) Προστασία των παραγωγικών ζώων από 

τους παράγοντες αυτούς με μέτρα προληπτικής υγιεινής ή / και κατάλληλης θεραπευτικής 

αγωγής, και β) Μελέτη των συνθηκών διαβίωσης (αντοχή στις ακραίες θερμοκρασίες) και 

αντοχής των μικροβιακών και μη παθογόνων παραγόντων για αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπισή τους. 

Μέτρο 4.2. Μελέτη των μηχανισμών αντίδρασης των ζώων στις ακραίες θερμοκρασίες ως προς το 

μεταβολισμό, τη φυσιολογία γενικότερα και την υγεία τους (π.χ κατανάλωση τροφής, λειτουργία 

ήπατος, ανταπόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος, θνησιμότητα, μολυσματικές ασθένειες, 

αντοχή στο θερμικό stress κ.ά.), καθώς και την αναπαραγωγική (εκδήλωση οίστρου, ποσοστά 

σύλληψης, ανάπτυξη ωοκυττάρων, ρυθμός ανάπτυξης εμβρύων, εμβρυϊκή θνησιμότητα κλπ.) 

και παραγωγική τους ικανότητα (γαλακτοπαραγωγή, χημική σύσταση γάλακτος, ρυθμός 

ανάπτυξης κλπ.) και μέτρα αντιμετώπισης αυτών. Όλα τα παραπάνω απαιτούν ενίσχυση της 

εθνικής έρευνας και συνεργασίες με το εξωτερικό. 

Μέτρο 4.3. Προσαρμογή των συστημάτων στέγασης και διαχείρισης των παραγωγικών ζώων κάτω από τις 

νέες περιβαλλοντικές συνθήκες που διαμορφώνονται από την κλιματική αλλαγή ώστε να μην 

υπάρξει αρνητική επίδραση επί της ευζωίας των εκτρεφόμενων ζώων. 
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Μέτρο 4.4. Προσαρμογή των παραγωγικών συστημάτων στα νέα δεδομένα ώστε να είναι τεχνικά εφικτά, 

οικονομικά βιώσιμα, περιβαλλοντικά αποδεκτά και χωρίς αρνητικές επιδράσεις στην ευζωία των 

ζώων. Για τα εν λόγω θέματα απαιτείται ενίσχυση της εθνικής έρευνας και ευρύτερες 

συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού. Δείκτες αποτελεσματικότητας: αριθμός 

εγκεκριμένων προγραμμάτων. 

Δράση 5. Αειφόρος διαχείριση φυσικών πόρων. Εκτεταμένες δράσεις για την αειφόρο διαχείριση του 

εδάφους, των υδατικών πόρων και της βιοποικιλότητας. 

Μέτρο 5.1. Μέτρα αειφόρου διαχείρισης εδαφικών πόρων. Περιλαμβάνουν: α) Προστασία από τη διάβρωση 

με τους κατάλληλους καλλιεργητικούς χειρισμούς (οργώματα κατά τις ισοϋψείς, μειωμένη 

κατεργασία, φυτικά επιστρώματα, εναλλαγή διαβρωτικών με μη διαβρωτικές καλλιέργειες κλπ.), 

β) Προστασία από την υποβάθμιση της εδαφικής δομής από συμπίεση (συστήματα μειωμένης 

εδαφοκατεργασίας), γ) Διατήρηση/επαύξηση της οργανικής ουσίας που αποδομείται ταχύτερα 

λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών (αποφυγή καψίματος της καλαμιάς, ενσωμάτωση φυτικών 

υπολειμμάτων, οργανικές λιπάνσεις), δ) Αποφυγή της αλάτωσης (χρήση καλής ποιότητας νερού 

και ορθής τεχνικής άρδευσης, λελογισμένες λιπάνσεις, εφαρμογή τεχνικών αφαλάτωσης). Η 

εφαρμογή των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με συνεχείς ενημερώσεις των τελικών αποδεκτών 

(βλ. παραπάνω Μέτρο 1.3) και με παροχή κινήτρων. 

Μέτρο 5.2. Μέτρα αειφόρου διαχείρισης υδάτινων πόρων. Περιλαμβάνουν: α) διερεύνηση του περιορισμού 

χρήσης ανωτάτων ορίων στις εκτάσεις που καλλιεργούνται με υδροβόρα φυτικά είδη, β) Τη 

χρήση ποικιλιών με μειωμένο βιολογικό κύκλο, γ) Τον εξορθολογισμό των αρδεύσεων ανάλογα 

με τις πραγματικές ανάγκες των φυτών, δ) Την υιοθέτηση περισσότερο αποτελεσματικών 

συστημάτων άρδευσης, ε) Την ελαχιστοποίηση των απωλειών μεταφοράς νερού μέσω 

αποτελεσματικής συντήρησης των υφισταμένων συλλογικών δικτύων άρδευσης και 

αποστράγγισης. Επιπλέον, περιλαμβάνουν μέτρα που εμπίπτουν και στο κεφάλαιο διαχείρισης 

των υδάτινων πόρων, όπως στ) δημιουργία παρυδάτιων ζωνών ανάσχεσης με βλάστηση, καθώς 

και ζ) κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές που γειτνιάζουν με ποταμούς ή λίμνες. Η 

εφαρμογή των ανωτέρω (α) - (δ) θα πραγματοποιηθεί με συνεχείς ενημερώσεις των τελικών 

αποδεκτών (βλ. παραπάνω Μέτρο 1.3) και με παροχή κινήτρων.  

Μέτρο 5.3. Μέτρα αειφόρου διαχείρισης της βιοποικιλότητας στα γεωργικά οικοσυστήματα και στους 

βοσκοτόπους. Η διατήρηση και επαύξηση της βιοποικιλότητας στα γεωργικά οικοσυστήματα θα 

ισχυροποιήσει την ικανότητά τους να προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή. Περιλαμβάνουν: 

α) Ενέργειες προστασίας και διατήρησης φυτογενετικών πόρων σε Τράπεζες Γενετικού Υλικού 

και in situ. Ειδικότερα: ι) Οργάνωση Εθνικού Συστήματος Διατήρησης Φυτογενετικών Πόρων στη 

Γεωργία. Στο πλαίσιο αυτό, ενίσχυση με υποδομές και προσωπικό της Τράπεζας Γενετικού Υλικού 

της Θεσσαλονίκης και δημιουργία περιφερειακών αποκεντρωμένων Τραπεζών σε συνεργασία με 

τα Α.Ε.Ι. Γεωπονίας, ιι) Αναθεώρηση/βελτίωση του συστήματος εγγραφής ποικιλιών στον Εθνικό 

κατάλογο Ποικιλιών, ιιι) Ενεργός συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Δίκτυα. 

 Δείκτες αποτελεσματικότητας θα αποτελέσουν ο αριθμός των taxa που θα καταγράφονται στις 

διάφορες συλλογές και ο αριθμός των Δικτύων στα οποία θα συμμετάσχουν οι αρμόδιοι φορείς. 
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β) Επέκταση συστημάτων βιολογικής γεωργίας/ολοκληρωμένης αντιμετώπισης με στόχο τον 

περιορισμό της εξαφάνισης ειδών του φυτικού και ζωικού βασιλείου (αυτοφυής χλωρίδα, 

επικονιαστές, αρπακτικά έντομα) με καθιέρωση κινήτρων βάσει δεικτών αποτελεσματικότητας. 

γ) Προώθηση αγροδασικών συστημάτων (γεωργοδασικά, δασολιβαδικά, γεωργοδασολιβαδικά 

(ανάδραση με τον Τομέα της Βιοποικιλότητας). 

Μέτρο 5.4. Μέτρα αειφόρου διαχείρισης βοσκοτόπων. Περιλαμβάνουν: α) Προστασία από υπερβόσκηση 

και υποβόσκηση με προσδιορισμό της βοσκοϊκανότητας αυτών, β) διατήρηση και επαύξηση της 

φυσικής χλωρίδας με φυτά κατάλληλων ποικιλιών που παρουσιάζουν καλύτερη 

προσαρμοστικότητα στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η εφαρμογή των ανωτέρω θα 

πραγματοποιηθεί με συνεχείς ενημερώσεις των τελικών αποδεκτών (βλ. παραπάνω Μέτρο 1.3) 

και με παροχή κινήτρων. Δείκτης αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των κτηνοτρόφων που 

υιοθέτησαν τις παραπάνω πρακτικές σε ετήσια βάση. 

Δράση 6. Αλλαγές στο βιολογικό υλικό και στις καλλιεργητικές τεχνικές. Περιλαμβάνουν ενέργειες που 

στοχεύουν στη δημιουργία νέων ποικιλιών (αποκλειόμενης της γενετικής τροποποίησης) και 

στην προσαρμογή των καλλιεργητικών τεχνικών στην κλιματική αλλαγή. Όλες απαιτούν ενίσχυση 

της εθνικής έρευνας και συνεργασίες με το εξωτερικό (ανάδραση με Μέτρο 1.2 παραπάνω). 

Μέτρο 6.1. Κατανόηση των μηχανισμών συμπεριφοράς των φυτών (καλλιεργουμένων και ζιζανίων) σε 

συνθήκες έλλειψης νερού, αυξημένης θερμοκρασίας και αυξημένης συγκέντρωσης CO2. 

Μέτρο 6.2.  Δημιουργία νέων ποικιλιών ανθεκτικών στις βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις με αξιοποίηση 

του εγχώριου γενετικού υλικού (ανάδραση και μετο Μέτρο 4.3 παραπάνω). 

Μέτρο 6.3. Αλλαγές στις καλλιεργητικές τεχνικές και στην επιλογή των καλλιεργειών λόγω αυξημένων 

θερμοκρασιών. Ενδεικτικά: α) μετατόπιση των ημερομηνιών εγκατάστασης στις ετήσιες 

καλλιέργειες, αργότερα για τις χειμωνιάτικες και νωρίτερα για τις ανοιξιάτικες καλλιέργειες, β) 

Περιορισμός των ψυχρόφιλων ειδών στις νοτιότερες και πεδινές περιοχές και επέκταση των 

θερμόφιλων (π.χ., ελιά, αμπέλι, εσπεριδοειδή κ.ά.) βορειότερα και σε μεγαλύτερα υψόμετρα, γ) 

Ρύθμιση του χρόνου και της συχνότητας λοιπών καλλιεργητικών τεχνικών (λίπανση, άρδευση, 

φυτοπροστασία κ.ά.). 

Μέτρο 6.4  Επιλογή και ανάδειξη τοπικού γενετικού υλικού (ποικιλίες, πληθυσμοί κ.τ.λ.) κατάλληλου για 

καλλιέργεια σε συγκεκριμένες περιοχές υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής 

Δράση 7. Διαχείριση κινδύνων από καταστροφές λόγω κλιματικής αλλαγής. Περιλαμβάνει κατά βάση 

προσαρμογή και επέκταση της ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής για ζημιές από ακραία 

καιρικά φαινόμενα που δεν καλύπτονται σήμερα (π.χ., υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, 

πλημμύρες). Δείκτες αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των παραγωγών που αποζημιώθηκαν 

εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων. 

3.2 Δασοπονία 
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Η υγεία, η σταθερότητα και η δυναμική αύξησης των δασικών οικοσυστημάτων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη 

στην κλιματική αλλαγή, με το δεδομένο μάλιστα ότι πρακτικές όπως η άρδευση για το μετριασμό των 

επιπτώσεων, είναι λειτουργικά και οικονομικά ασύμφορες. Δεδομένου του μεγάλου περιτρόπου χρόνου στη 

διαχείριση των δασών η αρνητική επίπτωση είναι αναπόφευκτη. Η άμεση, αλλά κυρίως η έμμεση, συμβολή 

των δασικών οικοσυστημάτων στην παροχή πολλαπλών αγαθών και υπηρεσιών είναι ζωτικής σημασίας για 

σχεδόν όλους τους κλάδους της παραγωγής, καθώς συμβάλλουν στο μετριασμό των επιπτώσεων της αλλαγής 

του κλίματος τόσο στο φυσικό όσο και στο δομημένο περιβάλλον 

Οι Δράσεις και τα Μέτρα που προτάθηκαν για τον εν λόγω τομέα από την ΕΣΠΚΑ είναι: 

Δράση 1. Απόκτηση και αξιοποίηση καινοτόμου γνώσης. 

Δείκτες αποτελεσματικότητας: ρυθμός πρακτικών εφαρμογών. 

Μέτρο 1.1. Προτεραιότητα δασικής έρευνας στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής με χρηματοδότηση 

ερευνητικών ιδρυμάτων, καθορισμό προτεραιοτήτων, ετήσια αξιολόγηση και διάδοση 

αποτελεσμάτων. 

Μέτρο 1.2. Δημοσιοποίηση των πάσης φύσεως στοιχείων που προκύπτουν από μελέτες δασικών 

οικοσυστημάτων χρηματοδοτούμενες από δημόσιους φορείς (εφόσον δεν υπάρχει θέμα 

πνευματικής ιδιοκτησίας). Αυτό θα συμβάλλει στην αποφυγή επαναλήψεων, συνεπώς στη 

μείωση της σπατάλης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Με την ανάρτηση των δεδομένων 

αυτών, που σήμερα δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα, θα υπάρξει έλεγχος από όλη την 

επιστημονική κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα για κατάρτιση 

πληρέστερων σχεδίων διαχείρισης προσαρμοσμένων στην επερχόμενη κλιματική αλλαγή 

Δράση 2. Διασφάλιση βιοποικιλότητας δασικών οικοσυστημάτων. 

Δείκτες αποτελεσματικότητας: επίπτωση στην ευρωστία και την ποιοτική παραγωγήπολλαπλών προϊόντων 

και υπηρεσιών από τα οικοσυστήματα. 

Μέτρο 2.1. Ταξινόμηση των προστατευόμενων περιοχών για να δοθεί υψηλότερη φροντίδα στα 

οικοσυστήματα με θερμόφιλα και ξηρανθεκτικά είδη και προστασία εκείνων που κινδυνεύουν 

από την κλιματική αλλαγή. 

Μέτρο 2.2. Επιλογή ποικιλιών δασικών ειδών για φυτεύσεις ή εύνοια ειδών φυσικής αναγέννησης, 

ανθεκτικών στο αναμενόμενο ξηρότερο και θερμότερο περιβάλλον καθώς και στα ακραία 

καιρικά φαινόμενα. Χρησιμοποίηση ευρύτερων φυτευτικών συνδέσμων στις αναδασώσεις για 

τον περιορισμό του ανταγωνισμού σε εδαφικό νερό και οικονομία εφαρμογής. 

Μέτρο 2.3. Σύνταξη και εφαρμογή μελετών κατά περιφέρεια για δασικά συγκροτήματα και όχι μόνο για τα 

δάση, που αποσκοπούν στη βελτίωση της σύνθεσης και της αρχιτεκτονικής δομής των δασικών 

οικοσυστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τρωτότητας. Αυτές θα προσβλέπουν στη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας στο επίπεδο της γονιδιακής ποικιλομορφίας, της ποικιλομορφίας 

των φυτικών και ζωικών ειδών, της ποικιλομορφίας των οικοσυστημάτων και των φυσικών 
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τοπίων. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή ειδικών καλλιεργητικών 

υλοτομιών, εντονότερων από ότι στο παρελθόν, για τον περιορισμό του ανταγωνισμού στα 

επιθυμητά είδη. 

Μέτρο 2.4. Λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και τον έλεγχο χωροκατακτητικών ξενικών ειδών (ζιζανίων) 

Δράση 3. Αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων 

Δείκτες αποτελεσματικότητας: ποσότητα και ποιότητα παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Μέτρο 3.1. Δημιουργία δομών δασοσυστάδων υποκηπευτής μορφής κατά προτίμηση, με μίξη ειδών, 

αποφυγή αποψιλωτικών υλοτομιών για αυξημένη βιοποικιλότητα και σταθερότητα των 

οικοσυστημάτων. Παράλληλα όμως θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη διαχείριση της 

παρεδαφιαίας βλάστησης ώστε να αριστοποιηθεί η σχέση παραγωγής - χρησιμοποιήσιμου 

ύδατος και απορροής. 

Μέτρο 3.2. Προσαρμογή δασοκομικών επεμβάσεων για τη δημιουργία αραιότερων δασοσυστάδων, ικανών 

να παράγουν με περιορισμένη εδαφική υγρασία, υψηλότερες θερμοκρασίες και να 

ανταποκρίνονται στα ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Μέτρο 3.3. Προσαρμογή διαχείρισης υπορόφου βλάστησης με καθαρισμούς και ελεγχόμενη βόσκηση, ώστε 

να περιοριστεί ο ανταγωνισμός για εδαφική υγρασία στα δένδρα καθώς και ο κίνδυνος 

πυρκαγιών. 

Μέτρο 3.4. Εφαρμογή ορθολογικής βόσκησης των δασολιβαδικών οικοσυστημάτων (βοσκοφόρτωση ίση με 

τη βοσκοϊκανότητα) για αριστοποίηση της βιοποικιλότητας και της παραγωγής πολλαπλών 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

Δράση 4. Περιορισμός πυρκαγιών 

Δείκτες αποτελεσματικότητας: αριθμός πυρκαγιών, καμένη έκταση. 

Μέτρο 4.1. Κατάρτιση δασολογίου (καταγραφή χρήσεων γης, σύνθεσης της βλάστησης και ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος) που θα περιορίσει και τις πυρκαγιές που σχετίζονται με καταπάτηση δημόσιας γης. 

Μέτρο 4.2. Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για πρόληψη, αποκατάσταση ζημιών από τις 

πυρκαγιές αλλά και για την κατάσβεσή τους. 

Μέτρο 4.3. Να υπάρξει μέριμνα ώστε το πολύ εντός 10 ημερών μετά την πυρκαγιά να σπέρνονται οι πλέον 

ευδιάβρωτες καμένες εκτάσεις με ψυχρόβια αγρωστώδη ώστε κατά το πρώτο κρίσιμο διάστημα 

μετά την πυρκαγιά να προστατευθεί και να σταθεροποιηθεί το έδαφος. Με την παρέμβαση αυτή 

περιορίζεται η ανάγκη κατασκευής πολυδάπανων υδρονομικών έργων, αποφεύγονται οι 

διαβρώσεις και οι πλημμύρες και βελτιώνεται το ισοζύγιο χρησιμοποιήσιμου ύδατος. 
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Μέτρο 4.4. Να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, που είναι και οικονομικότερη, διασφαλίζοντας την 

προσβασιμότητα, περιορίζοντας την καύσιμη ύλη με καλλιεργητικές επεμβάσεις και ελεγχόμενη 

βόσκηση. 

Μέτρο 4.5. Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης, εγκατάσταση συστημάτων προειδοποίησης 

και λογισμικό ταχείας και απρόσκοπτης εκκένωσης περιοχών, εκπαίδευση για αποφυγή 

ανθρώπινων θυμάτων και αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων. 

Μέτρο 4.6. Καλλιεργητικές δασοκομικές επεμβάσεις, σε συνδυασμό με ελεγχόμενη βόσκηση για περιορισμό 

του εύφλεκτου υπορόφου, κύρια εστία έναρξης και επέκτασης πυρκαγιών. 

Δράση 5. Παραγωγή χρησιμοποιήσιμου ύδατος 

Δείκτες αποτελεσματικότητας: Ποσότητα και ποιότητα παραγόμενου ύδατος 

Μέτρο 5.1. Διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων για αριστοποίηση παραγωγής χρησιμοποιήσιμου ύδατος. 

Μέτρο 5.2. Κατασκευή φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλικών και υδατοφραγμάτων για ομαλοποίηση της 

απορροής ύδατος και περιορισμό των διαβρώσεων και πλημμυρών. 

Μέτρο 5.3. Κατασκευή φραγμάτων και έργων εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων. 

3.3 Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα 

Οι προτεινόμενες δράσεις και τα μέτρα για τη βιοποικιλότητα έχουν ως στόχο τη διατήρηση ή/και την 

αποκατάσταση της δυνατότητας προσαρμογής του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της μείωσης των 

ανθρωπογενών πιέσεων στα οικοσυστήματα και στα είδη χλωρίδας και πανίδας, όπου αυτό απαιτείται. 

Βασικά προβλήματα που εντοπίστηκαν στην προσπάθεια καθορισμού εξειδικευμένων μέτρων για την 

«προσαρμογή» της βιοποικιλότητας της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή είναι η ύπαρξη σημαντικών κενών 

στην υφιστάμενη γνώση περί της βιοποικιλότητας αλλά κυρίως η έλλειψη επιστημονικών στοιχείων σχετικά 

με την εκτίμηση της τρωτότητας των τύπων οικοσυστημάτων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε εθνικό 

επίπεδο. 

Οι Δράσεις και τα Μέτρα που προτάθηκαν για τον εν λόγω τομέα από την ΕΣΠΚΑ είναι: 

Δράση 1. Βελτίωση της γνώσης για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας και της επίδρασης της κλιματικής 

αλλαγής σε αυτή και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες. 

Σκοπός της Δράσης είναι η συλλογή της υφιστάμενης πληροφορίας και ει δυνατόν η συμπλήρωση της γνώσης 

για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας, και τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής σε αυτήν, τόσο σε επίπεδο 

οικοσυστημάτων όσο και ειδών. Επιπλέον σκοπός της Δράσης είναι η αναζήτηση πληροφοριών για τις 

επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες, καθώς και η συμπλήρωση των 

διαπιστούμενων κενών των δεδομένων, με στόχο τον προσδιορισμό της τρωτότητας της βιοποικιλότητας και 

την εκτίμηση της απόκρισής τους στις αναμενόμενες αλλαγές του κλίματος. Το αποτέλεσμα αυτής της δράσης 

θα είναι η δημιουργία μιας δυναμικής βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει τη διαθέσιμη πληροφορία 
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τόσο για την ερευνητική δραστηριότητα που αφορά στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη 

βιοποικιλότητα, όσο και τα αποτελέσματα οικολογικών μοντέλων που θα συνοψίζουν την τρωτότητα των 

ειδών και των οικοσυστημάτων σε διακριτά σενάρια αλλαγής κλίματος. 

Μέτρο 1.1. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων με τα αποτελέσματα ερευνητικών και διαχειριστικών 

προγραμμάτων σε σχέση με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα. Σε πρώτο 

στάδιο θα αξιοποιηθούν διαθέσιμα δεδομένα για τη βιοποικιλότητα που είναι καταχωρημένα σε 

διάφορες βάσεις π.χ. Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικτυακός Τόπος για τη Φύση και τη 

Βιοποικιλότητα. Στη συνέχεια, θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων με δυνατότητα διαρκούς 

εμπλουτισμού. Στη βάση δεδομένων θα καταχωρηθούν τα αποτελέσματα ολοκληρωμένων 

ερευνητικών και διαχειριστικών έργων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

σε πτυχές της βιοποικιλότητας (π.χ. LIFE). Η βάση δεδομένων θα είναι προσβάσιμη σε κάθε 

ενδιαφερόμενο (επιστήμονες, ερευνητές, Δασαρχεία, Φορείς Διαχείρισης κλπ). 

 Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός νέων καταγραφών στη Βάση Δεδομένων σε ετήσια βάση ανά 

Περιφέρεια και ανά στοιχείο βιοποικιλότητας. 

Μέτρο 1.2. Ένταξη προγραμμάτων προσαρμογής της βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή στις εθνικές 

ερευνητικές προτεραιότητες Ενίσχυση της έρευνας όσον αφορά την προσαρμογή στοιχείων της 

βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή μέσω των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων. 

 Δείκτες παρακολούθησης: ο αριθμός των χρηματοδοτουμένων προγραμμάτων, ο αριθμός των 

παραγομένων δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια ή ημερίδες σε ετήσια βάση. 

Μέτρο 1.3. Εκτίμηση επικινδυνότητας και δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης τρωτότητας. Συγκεντρώνεται το 

σύνολο των καταγεγραμμένων/αναμενόμενων επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στη 

βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα (Βήμα 1), διερευνάται η τρωτότητα τους σε σχέση με 

αυτές τις επιδράσεις (Βήμα 2), αναγνωρίζεται ένα υποσύνολο επιδράσεων ιδιαίτερης σημασίας 

(κύριες απειλές), το οποίο και επιλέγεται για περαιτέρω ανάλυση (Βήμα 3), και τέλος εκτιμάται 

η επικινδυνότητα των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας σε αυτές τις κύριες απειλές μέσω 

της δημιουργίας μοντέλων πρόβλεψης τρωτότητας σε εθνική κλίμακα, η οποία στην πορεία 

μεταφέρεται σε επίπεδο Περιφέρειας, με βάση και τις εκάστοτε κλιματικές προβλέψεις. 

 Δείκτες παρακολούθησης: κατάλογος οικοσυστημάτων και ειδών που παρουσιάζουν ευαισθησία 

σε κλιματικές μεταβολές (θερμοκρασία, βροχόπτωση). Προσδιορισμός προτεραιοτήτων σε 

Περιφερειακό επίπεδο. 

Δράση 2. Ενίσχυση προσαρμογής στοιχείων της βιοποικιλότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  

Με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων επιμέρους στοιχείων της βιοποικιλότητας να αποκριθούν 

αποτελεσματικά στην κλιματική αλλαγή είναι απαραίτητη αφενός η γνώση και η καταγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης και αφετέρου η ενεργός εφαρμογή του εθνικού θεσμικού πλαισίου για την προστασία, τη 

διατήρηση ή/ και την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων και την προσαρμογή τους στην κλιματική 

αλλαγή, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας. Η 
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αποτελεσματική διαχείριση, η οικολογική συνοχή και διασύνδεση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 

συμβάλλουν στην προσαρμογή των στοιχείων της βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή. 

Μέτρο 2.1. Εφαρμογή εθνικού θεσμικού πλαισίου για την προστασία της βιοποικιλότητας σε εθνικό και 

τοπικό επίπεδο. Οριοθέτηση και θεσμική κατοχύρωση περιοχών που περιλαμβάνουν τρωτά 

οικοσυστήματα ή/και είδη. Επαναξιολόγηση δικτύου προστατευόμενων περιοχών ως προς την 

επάρκειά του για την διασφάλιση της προσαρμογής στοιχείων της βιοποικιλότητας στην 

κλιματική αλλαγή. 

Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός σημαντικών περιοχών των οποίων έχει ολοκληρωθεί η 

οριοθέτηση και η θεσμική κατοχύρωση ανά Περιφέρεια. 

Μέτρο 2.2. Εποπτεία-φύλαξη, διατήρηση και αποκατάσταση στοιχείων βιοποικιλότητας. Αξιολόγηση 

προγραμμάτων εποπτείας και φύλαξης που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (π.χ. 

προστατευόμενες περιοχές με Φορείς Διαχείρισης). Αξιολόγηση δράσεων διατήρησης ή/και 

αποκατάστασης, σε σχέση με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

 Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός οικοσυστημάτων που αποκαταστάθηκαν, αριθμός 

οικοσυστημάτων των οποίων βελτιώθηκε η διατήρηση , ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης 

προγραμμάτων εποπτείας - φύλαξης Φ.Δ. 

Μέτρο 2.3 Διατήρηση και αειφορική διαχείριση τρωτών οικοσυστημάτων και ειδών εντός περιοχών του 

Δικτύου Natura 2000.Το μέτρο αυτό σχετίζεται και με την υλοποίηση του Μέτρου 1.3, το οποίο 

θα επιτρέψει τον προσδιορισμό των πλέον τρωτών στην κλιματική αλλαγή τύπων οικοτόπων - 

ενδιαιτημάτων και ειδών χλωρίδας και πανίδας. Στη συνέχεια και λαμβάνοντας υπόψη και τα 

αποτελέσματα του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και 

τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» θα γίνει προσδιορισμός των στόχων και των προτεινόμενων 

μέτρων διατήρησης ανά Περιφέρεια και ανά περιοχή του Δικτύου Natura 2000, σε σχέση με την 

προσαρμογή των πλέον τρωτών τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας στις 

προβλεπόμενες κλιματικές μεταβολές. Εφαρμογή προσαρμοζόμενης διαχείρισης σε περιοχές του 

Δικτύου Natura 2000, η οποία ενδείκνυται σε σύνθετες καταστάσεις με μεγάλο βαθμό 

αβεβαιότητας, όπως είναι η κλιματική αλλαγή. 

 Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός στόχων διατήρησης που έχουν διατυπωθεί και μέτρων και 

δράσεων που έχουν υλοποιηθεί και σχετίζονται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

Μέτρο 2.4. Ενίσχυση της οικολογικής συνοχής του Δικτύου Natura 2000. Το μέτρο αυτό αφορά σε πρόβλεψη 

σχεδιασμού και ανάπτυξης οικολογικών διαδρόμων μεταξύ των περιοχών του Δικτύου, ώστε να 

διευκολύνονται οι μετακινήσεις των τρωτών ειδών σε καταλληλότερα για αυτά ενδιαιτήματα, 

λόγω κλιματικής αλλαγής. Αρχικά, θα εξειδικευθεί η μέθοδος για τον εντοπισμό, τη 

χαρτογράφηση οριοθέτηση, τη διατήρηση και διαχείριση των οικολογικών διαδρόμων. Για τον 

σκοπό αυτό, μπορούν να αξιοποιηθούν διοικητικά οι προβλέψεις του άρθρου 10 της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ, καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι υφιστάμενες προστατευόμενες 

περιοχές σε εθνικό επίπεδο (π.χ. καταφύγια άγριας ζωής). Θα ακολουθήσει η εξειδίκευση και η 

εφαρμογή σε πιλοτικό επίπεδο (π.χ. ανά Περιφέρεια). 
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 Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, αριθμός πιλοτικών εφαρμογών. 

Δράση 3. Ενίσχυση οικοσυστημικών λειτουργιών. 

Μέτρο 3.1. Σκοπός της δράσης είναι η προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων (δάση, υγρότοποι κλπ) και 

η προαγωγή της αειφορικής τους διαχείρισης, ώστε να θωρακιστεί η προσαρμογή τους στην 

κλιματική αλλαγή. Η αντιμετώπιση απειλών και πιέσεων και η αειφορική διαχείριση των 

ημιφυσικών οικοσυστημάτων (π.χ. ειδών που αυτοφύονται στα όρια καλλιεργειών, είδη 

ερπετοπανίδας στις ξερολιθιές εντός των καλλιεργειών κλπ) κατά την άσκηση οικονομικών 

δραστηριοτήτων αποτελούν προτεραιότητα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

 Επισημαίνεται ότι μέτρα αειφορικής διαχείρισης που αφορούν αγροοικοσυστήματα και δασικά 

οικοσυστήματα αναφέρονται στα αντίστοιχα στη γεωργία και δασοπονία 

Μέτρο 3.2. Προώθηση μέτρων αποκατάστασης φυσικών οικοσυστημάτων (δάση, θαμνώνες, υγρότοποι 

κλπ). Σκοπός του μέτρου είναι η επιλογή και προώθηση μεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης 

με στόχο την αύξηση της δέσμευσης του CO2 για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής (π.χ. απομάκρυνση αδρανών υλικών από υγροτοπικά συστήματα, δράσεις 

αποκατάστασης καμένων δασικών εκτάσεων με απουσία της δυνατότητας φυσικής 

αναγέννησης). 

Μέτρο 3.3. Προώθηση μέτρων διατήρησης της βιοποικιλότητας. Σκοπός του μέτρου είναι η διατήρηση και η 

ενίσχυση τρωτών στοιχείων της βιοποικιλότητας στο φυσικό τους περιβάλλον μέσω της 

δημιουργίας αποθεμάτων in situ (π.χ. CRETAPLANT «Πιλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών 

στη Δυτική Κρήτη» LIFE04NAT_GR_000104), αλλά και η ex situ διατήρηση αυτών, μέσω της 

δημιουργίας τραπεζών σπερμάτων και γενετικού υλικού. 

 Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός διαχειριστικών μελετών και σχεδίων διαχείρισης που έχουν 

ενσωματώσει μέτρα ορθής πρακτικής ανά έτος και ανά περιφέρεια. Αριθμός αποθεμάτων in situ 

και ex situ. 

Δράση 4. Ρυθμίσεις χρήσεων γης. 

Σκοπός της δράσης είναι η αναχαίτιση της περαιτέρω μείωσης και του κατακερματισμού των φυσικών 

οικοσυστημάτων, καθώς και της απώλειας κατάλληλων ενδιαιτημάτων σπάνιων, απειλούμενων ή/ και 

προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Ταυτοχρόνως, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ενισχύονται οι 

υπηρεσίες των οικοσυστημάτων ως ασπίδα προστασίας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Για τον προσδιορισμό των μέτρων της Δράσης 4 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα όσα αναφέρονται σε 

άλλους Τομείς (Γεωργία, Δομημένο Περιβάλλον κλπ). Στο πλαίσιο αυτό, συνεκτιμώνται και ενισχύονται 

προσεγγίσεις πράσινης υποδομής και ευρύτερα λύσεις που προσφέρουν τα οικοσυστήματα (ecosystem based 

adaptation). 

Δράση 5. Εκπαίδευση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κατάρτιση, ανάδειξη και προώθηση εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού. 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Παραδοτέο 8  
«Αξιολόγηση Δράσεων και Μέτρων της ΕΣΠΚΑ σε σχέση με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής στην Π. Αττικής» 

 21 

Σκοπός της δράσης 5 είναι η ενημέρωση- ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία διατήρησης της 

βιοποικιλότητας και την προσαρμογή της στην κλιματική αλλαγή, η ενδυνάμωση των αρμοδίων υπηρεσιών, 

καθώς και η προβολή των σημαντικών στοιχείων κάθε περιοχής. 

Μέτρο 5.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βιοποικιλότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

Υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών και σχολικών προγραμμάτων με αντικείμενο τη 

βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή. 

 Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός σχολικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων που 

υλοποιήθηκαν, καθώς και εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων που συμμετείχαν σε αυτά. 

Μέτρο 5.2. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη βιοποικιλότητα και την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή. Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων σε επίπεδο Περιφέρειας σχετικών με την 

προσαρμογή της βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή. Στις δράσεις αυτές μπορούν να 

περιλαμβάνονται: δημιουργία ιστοσελίδας, παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων, διοργάνωση 

ημερίδων και ειδικών εκδηλώσεων, εθελοντικών δράσεων και εκστρατειών ενημέρωσης 

επιλεγμένων κοινωνικών ομάδων κ.ά. 

 Δείκτες παρακολούθησης: Ετήσιος αριθμός παραγόμενων εντύπων, ειδικών εκδόσεων, 

ημερίδων και εκδηλώσεων, ετήσια επισκεψιμότητα ιστοσελίδων κ.λπ.  

Μέτρο 5.3. Ενδυνάμωση των αρμοδίων υπηρεσιών. Παροχή των απαιτούμενων μέσων, 

συμπεριλαμβανόμενης της επαρκούς στελέχωσης, της διαρκούς κατάρτισης του προσωπικού και 

της διαθεσιμότητας των αναγκαίων επιστημονικών και τεχνικών εργαλείων και οικονομικών 

πόρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να σχεδιάσουν 

ορθώς και να εφαρμόσουν αποτελεσματικώς μέτρα προσαρμογής της βιοποικιλότηταςστην 

κλιματική αλλαγή στο πεδίο αρμοδιότητάς τους (θεματικό ή χωρικό). Διευκόλυνση πρόσβασης 

των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης στην αναγκαία περιβαλλοντική και 

κλιματική πληροφορία για διαμόρφωση συνεκτικών και αποτελεσματικών πολιτικών και 

παρεμβάσεων. 

 Δείκτες παρακολούθησης: Ετήσιος αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης κλπ. 

Μέτρο 5.4. Ανάδειξη σημαντικών περιοχών και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Δυνατότητες 

προώθησης του οικοτουρισμού και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (παρατήρηση 

πουλιών κλπ.) σε προστατευόμενες και άλλες περιοχές. 

 Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός περιοχών με νέα σχέδια ανάδειξης και αναψυχής, αριθμός 

δράσεων που υλοποιήθηκαν (μονοπάτια, παρατηρητήρια, ενημερωτικά περίπτερα και 

πινακίδες) ανά περιοχή και Περιφέρεια. 

Δράση 6. Ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στα αναπτυξιακά σχέδια και στα εργαλεία 

παρακολούθησης της βιοποικιλότητας. 

Η δράση αυτή σχετίζεται με την υλοποίηση της Δράσης 1. 
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Μέτρο 6.1. Ενίσχυση υφιστάμενων εργαλείων παρακολούθησης της βιοποικιλότητας ώστε να λαμβάνουν 

υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το μέτρο αυτό σχετίζεται με το Μέτρο 1.2 της 

Δράσης 1 και αποσκοπεί στην ενίσχυση των προγραμμάτων παρακολούθησης της 

βιοποικιλότητας, έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μεταξύ 

άλλων προτείνονται: 

 Ενημερώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα των χαρτών εύρους εξάπλωσης ειδών και τύπων 

οικοτόπων, που παρήχθησαν από το έργο Εποπτείας για την παρακολούθηση των όποιων 

αλλαγών 

 Δημιουργία εξειδικευμένων και επικαιροποιημένων δεικτών παρακολούθησης των επιπτώσεων 

της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα. 

 Δημιουργία δικτύου μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών παρακολούθησης των ειδών και 

των οικοσυστημικών λειτουργιών ενδιαφέροντος με στόχο τη διαχρονική καταγραφή της 

απόκρισης των στοιχείων της βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή. Πρόβλεψη δυνατότητας 

έκτακτων καταγραφών/μετρήσεων έπειτα από ακραία καιρικά φαινόμενα. 

 Δείκτες παρακολούθησης: Συχνότητα ενημέρωσης και επικαιροποίησης χαρτών και δεικτών 

Μέτρο 6.2. Ενσωμάτωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα αναπτυξιακά σχέδια. Το σύνολο των 

αναπτυξιακών σχεδίων, καθώς και οι διάφορες μελέτες που εκπονούνται για μελλοντικά έργα 

(π.χ. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα. 

 Δείκτες παρακολούθησης: π.χ. Ετήσιος αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν και περιλαμβάνουν 

αναφορά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε στοιχεία της βιοποικιλότητας. 

3.4 Αλιεία 

Οι Δράσεις και τα Μέτρα που προτάθηκαν για τον εν λόγω τομέα από την ΕΣΠΚΑ είναι: 

Δράση 1. Συγκέντρωση της γνώσης της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία. 

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η συγκέντρωση της συνολικής υφιστάμενης πληροφορίας που αφορά στην 

επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία, συμπεριλαμβάνοντας τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τα 

θαλάσσια αλιευτικά ιχθυοαποθέματα και την ιχθυοπανίδα. 

Μέτρο 1.1 Δημιουργία βάσεων δεδομένων στις οποίες περιλαμβάνονται οι διαχρονικές διακυμάνσεις των 

θαλάσσιων περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή, όχι 

μόνο στις ελληνικές θάλασσες, αλλά και στις γειτονικές.  

 Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός δημοσιεύσεων και σχετικών τεχνικών εκθέσεων σε 

ετήσια βάση. 
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Μέτρο 1.2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων στις οποίες περιλαμβάνονται οι διαχρονικές διακυμάνσεις των 

αλιευτικών ιχθυοποθεμάτων και της αλιευτικής παραγωγής στις ελληνικές θάλασσες.  

 Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός δημοσιεύσεων και σχετικών τεχνικών εκθέσεων σε 

ετήσια βάση. 

Μέτρο 1.3 Δημιουργία βάσεων δεδομένων στις οποίες περιλαμβάνονται στοιχεία ή δεδομένα που 

επηρεάζουν τις διαχρονικές διακυμάνσεις της αλιευτικής παραγωγής των γειτονικών θαλασσών 

που συνορεύουν με τις ελληνικές θάλασσες. 

 Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός δημοσιεύσεων και σχετικών τεχνικών εκθέσεων σε 

ετήσια βάση. 

Μέτρο 1.4 Δημιουργία βάσεων δεδομένων στις οποίες καταγράφεται η διαχρονική και γεωγραφική εξέλιξη 

των αλιευτικών τεχνικών της χώρας και η αντίστοιχη αλιευτική παραγωγή τους.  

 Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός δημοσιεύσεων και σχετικών τεχνικών σε ετήσια βάση. 

Μέτρο 1.5 Καταγραφή των ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί την τελευταία δεκαετία 

από εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς φορείς και στοχεύουν στην επίδραση της κλιματικής 

αλλαγής στην αλιεία.  

 Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός προγραμμάτων, βαθμός αξιολόγησης και κόστος 

επένδυσης. 

Δράση 2. Προσαρμογή στη νέα κατάσταση της αλιείας, που θα δημιουργηθεί από τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής. 

Μέτρο 2.1 Αποτίμηση και ενσωμάτωση της κοινωνικής και οικονομικής διαφοροποίησης που θα 

προκαλέσει η κλιματική αλλαγή στην αλιεία σε περιφερειακό και οικοσυστημικό επίπεδο σε 

σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.  

 Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός δημοσιεύσεων και σχετικών τεχνικών εκθέσεων σε 

ετήσια βάση. 

Μέτρο 2.2 Αποτίμηση των αλλαγών που θα προκληθούν στις προτιμήσεις των καταναλωτών εξαιτίας της 

επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία.  

 Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός δημοσιεύσεων και σχετικών τεχνικών σε ετήσια βάση. 

Μέτρο 2.3 Οργάνωση διεθνών θεσμικών διοικητικών μηχανισμών που θα ενεργοποιούν και θα ενισχύουν 

την επέκταση των αλιευτικών συμφερόντων εκτός των εθνικών συνόρων σε συμφωνία με τα 

όμορα κράτη, με στόχο τη διασπορά της αλιευτικής ισχύος σε μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση, 

την ορθολογική διαχείρισητης αλιείας των κοινών διεθνών ιχθυοπληθυσμών και την 

εκμετάλλευση περισσότερων αλιευτικών πόρων που θα προκύψουν εξ αιτίας της δράσης της 

κλιματικής αλλαγής. 
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 Δείκτες αποτελεσματικότητας : Αριθμός νομοθετημάτων, κανονισμών, διεθνών αποφάσεων και 

τεχνικών εκθέσεων σε ετήσια βάση. 

Μέτρο 2.4 Μελέτη της εφαρμογής διαχρονικών αποτελεσματικών εθνικών και διεθνών σχεδίων αλιευτικής 

διαχείρισης των νέων αλιευτικών πόρων που σταδιακά θα εξαπλωθούν στις ελληνικές θάλασσες 

και της οργάνωσης συναφών συστημάτων παρακολούθησης της εφαρμογής τους, έτσι ώστε να 

διευκολυνθεί η βαθμιαία προσαρμογή του συστήματος της αλιευτικής εκμετάλλευσης στην 

κλιματική αλλαγή. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός νομοθετημάτων, 

κανονισμών,διεθνών αποφάσεων και ερευνητικών μελετών (δημοσιεύσεις, τεχνικές εκθέσεις) 

σε ετήσια βάση. 

Δράση 3. Αειφόρος διαχείριση θαλάσσιων βιολογικών πόρων. 

Μέτρο 3.1 Θεσμοθέτηση ή βελτίωση υφισταμένων συστημάτων καταγραφής (monitoring) βιοτικών και 

αβιοτικών παραμέτρων του θαλασσίου οικοσυστήματος απαραιτήτων για την εκτίμηση της 

τρωτότητας του εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.  

 Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός νομοθετημάτων, υπουργικών αποφάσεων και 

ερευνητικών μελετών (δημοσιεύσεις, τεχνικές εκθέσεις) σε ετήσια βάση. 

Μέτρο 3.2 Θεσμοθέτηση μέτρων αειφορικής διαχείρισης των αλιευτικών πόρων τα οποία θα απαιτηθούν.  

 Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός νομοθετημάτων, κανονισμών, διεθνών αποφάσεων και 

ερευνητικών μελετών (δημοσιεύσεις, τεχνικές εκθέσεις) σε ετήσια βάση. 

Μέτρο 3.3 Μελέτη της γεωγραφικής εξάπλωσης και αφθονίας των θαλάσσιων «εισβολέων» στις ελληνικές 

θάλασσες.  

 Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός νομοθετημάτων, κανονισμών, διεθνών αποφάσεων και 

ερευνητικών μελετών (δημοσιεύσεις, τεχνικές εκθέσεις) σε ετήσια βάση. 

Μέτρο 3.4 Θεσμοθέτηση μέτρων αειφόρου διαχείρισης της βιοποικιλότητας στα θαλάσσια οικοσυστήματα 

που θα απαιτηθούν στις ελληνικές θάλασσες. 

 Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός νομοθετημάτων, κανονισμών, διεθνών αποφάσεων και 

ερευνητικών μελετών (δημοσιεύσεις, τεχνικές εκθέσεις) σε ετήσια βάση. 

Μέτρο 3.5 Εκτίμηση επικινδυνότητας και δημιουργίας μοντέλων πρόβλεψης τρωτότητας των 

αναμενομένων επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια οικοστήματα. 

Δράση 4. Κατανόηση της δράσης των φυσικών και οικολογικών παραμέτρων που καθορίζουν τους 

μηχανισμούς επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία. 

Μέτρο 4.1 Μελέτη και ερμηνεία των παραμέτρων (π.χ. αλατότητα, θερμοκρασία, εκπομπές CO2 κλπ) που 

απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και έχουν επιπτώσεις στην αλιεία. 
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Μέτρο 4.2 Χαρτογράφηση της μετακίνησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και ιχθυοπληθυσμών 

ανάλογα με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο περιβάλλον 

Δράση 5. Αποτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία. 

Μέτρο 5.1 Αποτίμηση της μεταβολής του κόστους της ελληνικής αλιευτικής παραγωγής σε επίπεδο χώρας 

και περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους που απορρέει από τις προτιμήσεις των 

καταναλωτών. 

Μέτρο 5.2 Αποτίμηση των δράσεων της δημόσιας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας οι οποίες κατά τη διάρκεια 

της κλιματικής αλλαγής θα ενισχύσουν κίνητρα για τη διαφοροποίηση των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων, τη μεταστέγασή τους, λαμβάνοντας υπόψη προβλέψεις και σχεδιασμό 

υποδομών προσαρμογής. 

Μέτρο 5.3 Αποτίμηση κόστους για την ταχεία αντικατάσταση του διαχειριστικού αλιευτικού συστήματος με 

ένα νέο, το οποίο α) καλύπτει το σύνολο της χώρας, β) θα λαμβάνει υπόψη τις νέες προσεγγίσεις 

στην αλιεία, γ) θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγής και, δ) θα είναι 

αποδεκτό από τους απασχολούμενους στην αλιεία. 

Μέτρο 5.4 Οργάνωση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για εκείνους τους αλιευτικούς τομείς (τεχνικές) που δεν 

θα είναι σε θέση να μετακινηθούν από τις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο από την 

κλιματική αλλαγή π.χ. παράκτια αλιεία, αλιεία μικρών πελαγικών. 

Δράση 6. Εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν την επίδραση των κλιματικών αλλαγών στην αλιεία 

Μέτρο 6.1 Εκπαιδευτικά προγράμματα στους επαγγελματίες αλιείς για την προσαρμογή της αλιείας στην 

κλιματική αλλαγή. 

 Δείκτες αποτελεσματικότητας : Αριθμός ετησίων προγραμμάτων, αριθμός ετησίων εντύπων, 

ημερίδων και εκδηλώσεων, επισκεψιμότητα ιστοσελίδων. 

Μέτρο 6.2 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση δημοσίων λειτουργών και κοινού για την αλιεία και την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.  

 Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός ετησίων προγραμμάτων, ημερίδων και εκδηλώσεων, 

επισκεψιμότητα ιστοσελίδων. 

Μέτρο 6.3 Ανάδειξη εναλλακτικών μορφών αλιευτικού τουρισμού στα οικοσυστήματα που θα προκύψουν 

από τις κλιματικές αλλαγές.  

 Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός αδειών αλιευτικού τουρισμού. 

3.5 Υδατοκαλλιέργειες 

Στον εν λόγω τομέα προτάθηκε μία δράση αποτελούμενη από δύο μέτρα: 
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Δράση 1. Μελέτη και καταγραφή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις χρησιμοποιούμενες 

μεθόδους και τεχνικές υδατοκαλλιεργειών με στόχο την ανάπτυξη νέων πλέον ανθεκτικών 

μεθόδων και τεχνικών ή/και την μετατόπιση υφιστάμενων μονάδων σε θέσεις μικρότερης 

τρωτότητας. 

Μέτρο 1.1. Ενδεικτικά μέτρα προσαρμογής: Εξέταση αναγκαιότητας σταδιακής ή άμεσης (καθορίζεται από 

το εκτρεφόμενο είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία εκτροφής, και τα χαρακτηριστικά κάθε 

περιοχής) απομάκρυνσης υδατοκαλλιεργητικών μονάδων από περιοχές που εκτιμάται ότι θα 

θιγούν περισσότερο. 

Μέτρο 1.2. Διερεύνηση αναγκαιότητας σταδιακής ή άμεσης ύπαρξης τεχνολογικών συνθηκών-

προϋποθέσεων εφαρμογής υπερεντατικών συστημάτων παραγωγής (γνωστά ως κλειστά ή 

ημίκλειστα) ελέγχοντας και ρυθμίζοντας τα επίπεδα των βιολογικών, φυσικών, χημικών και 

υδρολογικών παραμέτρων του χρησιμοποιούμενου ύδατος (περιβάλλον εκτροφής). 

3.6 Υδάτινοι πόροι 

Οι προτεινόμενες δράσεις και μέτρα αφορούν στο μετριασμό των επιπτώσεων που είναι ήδη εμφανείς, μέσω 

μεθοδικού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη διατήρηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων σε 

καλή κατάσταση, με παράλληλη κάλυψη των ανθρωπογενών αλλά και περιβαλλοντικών αναγκών σε νερό. 

Ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα της ΕΣΠΚΑ, όσον αφορά στους υδάτινους πόρους, είναι η προώθηση και 

προάσπιση πολιτικής, καθώς και καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών που βασίζονται στις αρχές 

υδρολογικής και οικολογικής διαχείρισης και στοχεύουν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων μέσω 

μέτρων εξοικονόμησης ύδατος και εξασφάλισης πιο αποτελεσματικής χρήσης του. 

Οι Δράσεις και τα Μέτρα που προτάθηκαν για τον εν λόγω τομέα από την ΕΣΠΚΑ είναι: 

Δράση 1. Δημιουργία γεωπύλης (geo-portal) ενσωμάτωσης πληροφορίας σχετικά με τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους. 

Σκοπός της δράσης είναι η συγκέντρωση του συνόλου της πληροφορίας (δεδομένα, μελέτες, περιγραφική 

πληροφορία) που αφορά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους και τη διάθεση 

της πληροφορίας στο διαδίκτυο. 

Μέτρο 1. Συλλογή και συγκέντρωση μελετών, δημοσιεύσεων, ερευνητικών έργων και παραγόμενων 

αποτελεσμάτων σχετικά με την κλιματική αλλαγή στους υδατικούς πόρους στον ελλαδικό χώρο. 

Μέτρο 2. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και κατάλληλης γεωπύλης με καταγραφή των πληροφοριών του 

μέτρου 1 ανά Υδατικό Διαμέρισμα και μέσω εργαλείων εύρεσης πληροφορίας με χρήση λέξεων 

κλειδιών. 

 Η εν λόγω γεωπύλη μπορεί να ενσωματωθεί στη γεωπύλη πληροφοριακού οδηγού σχετικά με τη 

χωρικά δομημένη πληροφορία που έχει αναπτυχθεί από άλλους φορείς και περιέχει δεδομένα 

ποιότητας και ποσότητας ύδατος (π.χ. σύνδεσμος (link) για την εφαρμογή αποτελεσμάτων του 
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Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων, 

που εποπτεύεται από την ΕΓΥ). 

Δράση 2. Έργα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους. 

Άνοδος της στάθμης της θάλασσας /Παράκτιες ζώνες 

 Εκτίμηση επιπτώσεων σε παράκτιες περιοχές από άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή/και 

διάβρωση ακτών και υποστήριξη φορέων για σχεδιασμό και υλοποίηση κατάλληλων έργων (δες 

ενότητα «Παράκτιες ζώνες») 

Μείωση (ποσοτική και ποιοτική) της απόδοσης των υδροληπτικών έργων. 

 Η ποσοτική μείωση της απόδοσης των παράκτιων υδροληπτικών έργων (κύριο μέτρο αποτροπής 

ή μείωσης της υφαλμύρωσης). 

 Αντιμετώπιση: Η αποφυγή ή ο περιορισμός του φαινομένου, συνίσταται στη μείωση ή ολική 

διακοπή των αντλήσεων των παράκτιων υδροφορέων, αλλά και των απολήψεων επιφανειακού 

νερού που εκβάλλει στη θάλασσα. 

Μεταβολή του επιπέδου βάσης της απορροής. 

 Η μεταβολή του επιπέδου βάσης της απορροής, που είναι μια μεταβολή του καθεστώτος 

διαβρώσεων και αποθέσεων, σχετίζεται με το διαβρωτικό ή αποθετικό καθεστώς των ανάντη 

κλάδων του υδρογραφικού δικτύου. 

 Αντιμετώπιση: Οι επιπτώσεις μπορούν να εντοπιστούν και να ποσοτικοποιηθούν με τη χρήση 

ειδικών μοντέλων, για διάφορα σενάρια του φαινομένου. 

Μεταβολή του φαινομένου βάρους κατασκευών. 

 Η είσοδος της θάλασσας στην ενδοχώρα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του επιπέδου της 

υπόγειας υδροφορίας, με μεταβολή του φαινόμενου βάρους των κατασκευών (άνωση). Οι 

αυξομειώσεις της στάθμης και της άνωσης με παράκτια έργα, θα προκαλέσει καταπόνηση των 

θεμελιώσεων. 

 Αντιμετώπιση: Η μελέτη του φαινομένου, όπως προηγουμένως. 

Προληπτικά μέτρα 

 Μελέτη τρωτότητας υπόγειων υδατικών συστημάτων και σωμάτων. 

 Απαιτείται σύνταξη χαρτών τρωτότητας, εσωτερικής ή φυσικής τρωτότητας (naturalor intrinsic 

vulnerability) και ειδικής ή ολοκληρωτικής τρωτότητας (specific orintegrated vulnerability). 

Μελέτη υδρογραμμάτων πηγαίων εκφορτίσεων. 
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 Κατασκευή, ανάλυση και μελέτη υδρογράμματος βασικών πηγαίων εκφορτίσεων. Βασικό 

μέλημα η εκτίμηση της διαθέσιμης παροχής την ξηρή περίοδο του έτους. 

Αντιδιαβρωτική προστασία εδαφών. 

 Το φαινόμενο είναι αρκετά συχνό και ενοχλητικό από τους κυματισμούς και τις 

μικροκαταστροφές του ερπυσμού, μέχρι και της μεγάλης κλίμακας ολισθήσεις, καταπτώσεις, 

καθιζήσεις και άλλες μορφές εδαφικής αστάθειας. 

 Αντιμετώπιση: Όπως δράση 5 του τομέα «Γεωργία και Κτηνοτροφία. 

Ερημοποίηση 

 Οι παράγοντες που προκαλούν το φαινόμενο της ερημοποίησης είναι: το κλίμα, η φυσιογραφία, 

η γεωλογία, το έδαφος, η Υδρολογία και Υδρογεωλογία, καθώς και οι ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες όπως για παράδειγμα η γεωργική υπερεκμετάλλευση, η υπερβόσκηση. Η 

Ελλάδα όπως και οι υπόλοιπες χώρες της λεκάνης της Μεσογείου αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο 

ερημοποίησης του εδάφους (εκτιμάται σε τουλάχιστον 35% του χερσαίου χώρου). Περιοχές 

υψηλού κινδύνου θεωρούνται τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, ένα μέρος της Θεσσαλίας, η 

Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Ανατολική Πελοπόννησος. 

 Αντιμετώπιση: Όπως δράση 5 του τομέα «Γεωργία και Κτηνοτροφία) 

 Επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της Απερήμωσης (ΚΥΑ 

99605/3719/2001, ΦΕΚ 974 Β). 

Διατήρηση οικολογικής παροχής 

 Κάθε υδατικό σώμα επιτελεί ένα συγκεκριμένο ρόλο στη διατήρηση του οικοσυστήματος και 

επηρεάζεται από την έλλειψη της οικολογικής παροχής: μια συγκεκριμένη παροχή που συνεχίζει 

τη ροή της όταν υπάρχει διακοπή της φυσικής απορροής για συγκεκριμένους λόγους και δεν 

πάει, τουλάχιστον στο σύνολό της, «χαμένη» στη θάλασσα. 

 Αντιμετώπιση: Η αναγκαιότητα (σωστής) εκτίμησης της οικολογικής παροχής, με τα δεδομένα 

της κλιματικής αλλαγής, καθίσταται πλέον επιτακτική. Το κενό, στην Ελλάδα, καλύπτεται 

προσωρινώς από την ΚΥΑ για τις ΑΠΕ. 

Αρδευτικό νερό 

 Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα αναφέρονται στη μείωση της προσφοράς και 

στο αρδευτικό νερό. Αν αυτό συνδυαστεί με την αύξηση των θερμοκρασιών, επαπειλείται 

εντατικοποίηση της άρδευσης και μεγαλύτερη διάρκεια αρδεύσεων. 

Αρδευτικά δίκτυα 
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 Τα αρδευτικά δίκτυα, όπου αυτά υπάρχουν, εμφανίζουν σημαντικές υδατικές απώλειες λόγω 

παλαιότητας, κακής, ελλιπούς ή ανύπαρκτης συντήρησης, τύπου κατασκευής κλπ. 

(αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων ή αλλαγή αρδευτικής μεθόδου, ακόμα και αλλαγή 

καλλιεργειών). 

 Αντιμετώπιση: Σε συνεργασία με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς θα πρέπει να ενεργοποιηθεί 

ένα μεγάλο πρόγραμμα επισκευής αρδευτικών δικτύων, επέκτασης χρήσης αρδευτικών δικτύων, 

διερεύνησης δυνατότητας επιλογής ποικιλιών που απαιτούν λιγότερο νερό, επιλογή ποικιλιών 

που ευδοκιμούν εκτός θέρους, κατάργησης δωρεάν χορήγησης αρδευτικού νερού, άρδευσης με 

επαναχρησιμοποιούμενα νερά, τοποθέτησης υδρομετρητή στην κεφαλή αναγκαστικώς 

λειτουργουσών ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων και έλεγχος απολήψεων με βάση 

προηγηθείσα μελέτη της περιοχής. 

Επιστρεφόμενη αρδευτική ροή 

 Πρόκειται για πρόβλημα που εντοπίζεται σε περιοχές άρδευσης με νερό που αντλείται από την 

ίδια περιοχή που αρδεύεται, ιδιαιτέρως όταν η άρδευση είναι συχνή. Μετά από κάθε άντληση – 

άρδευση, ένα υπόλοιπο αρδευτικού νερού επιστρέφει στον υδροφόρο ορίζοντα, έχοντας 

υποστεί τέσσερις διαδικασίες ρύπανσης, Αν ληφθεί υπ’ όψη ότι οι ταχύτητες του υπόγειου νερού 

στα πορώδη μέσα είναι της τάξης των μερικών μέτρων ή δεκάδων μέτρων κατ’ έτος, γίνεται 

αντιληπτό ότι, μετά από κάποιες αρδεύσεις, το αρδευτικό νερό είναι σοβαρώς ρυπασμένο. 

 Αντιμετώπιση: Εναλλαγή χρήσης αρδευτικού νερού, όπου είναι δυνατό, μερικώς ή στο σύνολό 

του. 

Υδρευτικά δίκτυα 

 Οι απώλειες νερού από τα υδρευτικά δίκτυα των πόλεων είναι σημαντικές. Αυτό οφείλεται στην 

παλαιότητα μεγάλων τμημάτων των δικτύων. Ένα άλλο πρόβλημα στο θέμα αυτό είναι η 

αντικατάσταση των τμημάτων των δικτύων που αποτελείται από σωλήνες αμιαντοτσιμέντου για 

λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 

 Αντιμετώπιση: Συνεργασία Περιφερειών και ΟΤΑ, συνιστάται επισκευή φθαρμένων τμημάτων 

και αντικατάσταση τμημάτων αμιαντοσωλήνων υδρευτικών δικτύων. 

Εμφιαλωμένα νερά 

 Εμφιαλωμένα νερά είναι πόσιμα νερά τα οποία πρέπει να τηρούν ποιοτικές προδιαγραφές. Οι 

ζώνες περιμετρικής προστασίας υδροληψιών και εγκαταστάσεων εμφιαλώσεως νερού 

αποτελούν καθημερινή πρακτική, για δεκαετίες, στις ανεπτυγμένες χώρες και πριν απ’ όλες, στην 

Ευρώπη. Ο λόγος της ύπαρξής τους είναι η αποφυγή ρύπανσης του υπόγειου νερού, με το οποίο 

υδρεύονται ομάδες πληθυσμών, από ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι ζώνες αυτές, μετά από 

ειδική υδρογεωλογική μελέτη, καθορίζονται ως Ζώνη Ι (άμεσης προστασίας – direct protection 

zone,) Ζώνη ΙΙ (βιολογικής προστασίας – biological protection zone), Ζώνη III (χημικής προστασίας 

– chemical protection zone). Καθορίζεται, επίσης, η Γραμμή Χ Ημερών για τους βασικούς 
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παθογόνους μικροοργανισμούς (pathogenic microorganisms), ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης 

του κάθε μικροοργανισμού 

 Σε καμία υδροληψία στην Ελλάδα, είτε ως αρχή υδρευτικού δικτύου, είτε σε μονάδες 

εμφιαλώσεως νερού, δεν υπάρχουν ζώνες περιμετρικής προστασίας. 

Διασυνοριακά νερά. 

 Το θέμα αφορά επιφανειακά (κυρίως) και υπόγεια νερά με την Ελλάδα να βρίσκεται σε θέση 

κατάντη (Έβρος, Στρυμόνας, Νέστος, Αξιός), με εξαίρεση την περίπτωση του Αώου, όπου η 

Ελλάδα βρίσκεται ανάντη. Τα προβλήματα εντοπίζονται στον ποσοτικό τομέα (έλλειψη νερού ή 

πλημμυρικές παροχές) και στον ποιοτικό τομέα (χημισμός και ρύπανση νερού). Στα υπόγεια νερά 

έχουν εντοπισθεί περιοχές ενδιαφέροντος στην Ήπειρο (υδρογεωλογική λεκάνη των πηγών 

Χειμάρρας, κυρίως, ευρισκόμενη στην Ελλάδα), στις Πρέσπες (διαφυγές υπόγειων νερών, μαζί 

με τα επιφανειακά) και αλλού. 

Αφαλατώσεις 

 Σήμερα, το πρόβλημα ύδρευσης στα νησιά αντιμετωπίζεται, επικουρικώς, με τη χρήση μικρών 

μονάδων αφαλάτωσης, που όμως εμφανίζουν σημαντικά προβλήματα, όπως το υψηλό κόστος 

αγοράς και συντήρησης, η ενεργοβόρος λειτουργία τους, η διάθεση του αλμόλοιπου και οι 

οργανοληπτικοί χαρακτήρες του αφαλατωμένου νερού, που επιβάλλουν την ανάμιξή του με το 

υπόγειο νερό πριν από την είσοδό του στο υδρευτικό δίκτυο. 

Μέτρο 1. Εφαρμογή ενός δικτύου παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα υπόγεια 

ύδατα. 

Μέτρο 2. Βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μετεωρολογικών δικτύων, προκειμένου να οικοδομηθεί η 

επαγρύπνηση και η ικανότητα συναγερμού για την κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος και 

να συνεισφέρει στην προσαρμογή της χρήσης των διαθέσιμων πόρων. 

Μέτρο 3. Δημιουργία ενιαίου οργανισμού, ο οποίος θα συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο και θα είναι 

υπεύθυνος για την παρακολούθηση των αλλαγών στη ζήτηση του νερού με τη σύγχρονη 

δημιουργία μιας εθνικής βάσης δεδομένων. 

Μέτρο 4. Αλλαγές κατευθύνσεων στη ζήτηση νερού με πιθανή εγκατάσταση μιας εθνικής βάσης 

δεδομένων υδατικών απολήψεων. 

Δράση 3. Εξοικονόμηση νερού – Αποτελεσματική χρήση του νερού – Μείωση της άντλησης των 

υδροφόρων οριζόντων. Αφορά κυρίως περιοχές όπου παρατηρείται έλλειψη νερού τόσο το 

χειμώνα, όσο και το καλοκαίρι. 

Μέτρο 1. Προώθηση της εξοικονόμησης νερού σε όλους τους τομείς και τις χρήσεις, ιδίως σε περιοχές 

αντιμετωπίζουν ελλείψεις και υποστήριξη της ανακύκλωσης των όμβριων υδάτων. 
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Μέτρο 2. Ενθάρρυνση της επεξεργασίας αποβλήτων και χρήσης ανακυκλωμένου νερού στη φυτική 

παραγωγή ή σε χώρους πράσινου, ιδιαίτερα στις περιοχές που παρουσιάζουν ελλείψεις. 

Μέτρο 3. Βελτίωση της αποδοτικότητας στον τομέα της ενέργειας με όρους υδατικής απόληψης και 

κατανάλωσης και μελλοντικών υδροηλεκτρικών ενεργειακών σταθμών. 

Μέτρο 4. Βελτιστοποίηση του υφιστάμενου υδατικού αποθέματος στον γεωργικό τομέα και δημιουργία 

τεχνητών ταμιευτήρων σε συμφωνία με περιβαλλοντικούς περιορισμούς, επιπροσθέτως των 

μέτρων βελτίωσης για την υδατική χρήση. 

Μέτρο 5. Ενθάρρυνση αλλαγής καταναλωτικών προτύπων και νοοτροπιών ιδιωτών 

Δράση 4. Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και των χρήσεων γης που είναι συμβατές με τους τοπικούς 

διαθέσιμους υδάτινους πόρους. Αυτό περιλαμβάνει προσδιορισμό σεναρίων δυνητικής 

προσαρμογής για δραστηριότητες που περιέχουν βαριές υδατικές καταναλώσεις, σε περιοχές 

που αντιμετωπίζουν ελλείψεις, βελτιστοποιώντας τα υδατικά αποθέματα, αναπτύσσοντας 

αποδοτικές γεωργικές δραστηριότητες και μειώνοντας την αδιαπερατότητα των εδαφών, 

επομένως προωθώντας την κατείσδυση του νερού. 

Μέτρο 1. Προσδιορισμός των σεναρίων δυνητικής προσαρμογής για τις δραστηριότητες που 

χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες νερού σε περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν ελλείψεις. 

Μέτρο 2. Βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων αποθήκευσης νερού και δημιουργία νέων, εάν 

απαιτείται, ιδίως με την αντικατάσταση αντλήσεων κατά τη διάρκεια των περιόδων χαμηλής 

ροής. 

Μέτρο 3. Ορθολογική χρήση του νερού σε δραστηριότητες όπως ο γεωργικός τομέας, ο τουρισμός κλπ. 

Μέτρο 4. Βελτίωση του δυναμικού κατείσδυσης στα εδάφη, ώστε να χρησιμοποιείται και το νερό της 

βροχής 

Δράση 5. Ένταξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον υδατικό σχεδιασμό και την υδατική 

διαχείριση, ιδιαιτέρως στα επόμενα προγράμματα παρέμβασης υπηρεσιών υδάτων (2013-2018) 

και προγράμματα ανάπτυξης της υδατικής διαχείρισης (2016-2021). Η δράση αυτή έχει ως στόχο 

να ενσωματώνονται οι αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τα μέτρα 

προσαρμογής που απαιτούνται στα εργαλεία σχεδιασμού διαχείρισης των υδάτων σε κλίμακα 

υδρογραφικής λεκάνης. 

 

Δράση 6. Αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. 

 Εφόσον το "καύσιμο" των υδροηλεκτρικών έργων είναι το νερό, σκοπός της παρούσας δράσης 

είναι η μελέτη, και αξιολόγηση των επιπτώσεων λόγω επικείμενης μείωσης της επιφανειακής 

απορροής στα υδροηλεκτρικά έργα της χώρας, τόσο απόοικονομικής πλευράς (μείωση 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Παραδοτέο 8  
«Αξιολόγηση Δράσεων και Μέτρων της ΕΣΠΚΑ σε σχέση με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής στην Π. Αττικής» 

 32 

παραγόμενης ενέργειας), όσο και από κοινωνικοοικονομικής (μείωση διαθέσιμου νερού για 

γεωργική χρήση) και περιβαλλοντικής πλευράς (διατήρηση οικολογικής παροχής) 

Δράση 7. Εκπαιδευτικά προγράμματα που να αφορούν την επίδραση των κλιματικών αλλαγών στους 

υδατικούς πόρους. 

3.7 Τουρισμός 

Οι Δράσεις και τα Μέτρα που προτάθηκαν για τον εν λόγω τομέα από την ΕΣΠΚΑ είναι: 

Δράση 1. Επίδραση στην ελκυστικότητα της περιοχής-προορισμού λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες 

θερμικής άνεσης. 

Μέτρο 1.1 Εξέταση αναγκαιότητας βελτίωσης προδιαγραφών τουριστικών εγκαταστάσεων. 

Μέτρο 1.2. Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος. 

Μέτρο 1.3. Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου (προγράμματα προβολής και διαφήμισης, κλπ.). 

Δράση 2. Επίδραση στους παράγοντες που στηρίζουν την τουριστική δραστηριότητα και σχετίζονται με τα 

υδάτινα και ενεργειακά αποθέματα της χώρας και τις απαιτούμενες δράσεις υποστήριξης. 

Μέτρο 2.1 Πιθανά έργα υποδομών. 

Μέτρο 2.2 Κίνητρα για τις επιχειρήσεις για μείωση των καταναλώσεων. 

Μέτρο 2.3 Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση. 

Δράση 3. Επίδραση στην ανταγωνιστικότητα/ελκυστικότητα των περιφερειών/τουριστικών προορισμών 

σε σχέση με την εποχικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές. 

Μέτρο 3.1 Ανάπτυξη και προώθηση εξειδικευμένων μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, εκκλησιαστικός, 

αναρριχητικός, φυσιολατρικός, οικοτουρισμός, κ.λπ.) λαμβάνοντας υπόψη και τον ανταγωνισμό 

από άλλες χώρες. 

Μέτρο 3.2 Αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών (capacity) σε διάφορες περιφέρειες και σύνδεσή τους με 

εποχικές δραστηριότητες. 

Μέτρο 3.3 Δημιουργία σχεδίου αντιμετώπισης της μετατόπισης της τουριστικής περιόδου προς την άνοιξη 

και φθινόπωρο. 

Μέτρο 3.4 Επανατοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος (branding). 

Δράση 4. Επίδραση στα κόστη των έργων προστασίας σε βασικές υποδομές τουριστικού ενδιαφέροντος. 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Παραδοτέο 8  
«Αξιολόγηση Δράσεων και Μέτρων της ΕΣΠΚΑ σε σχέση με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής στην Π. Αττικής» 

 33 

Μέτρο 4.1 Ανάπτυξη των βασικών προδιαγραφών για έργα προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα 

χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας. 

Μέτρο 4.2 Καταγραφή των απαραίτητων δημόσιων επενδύσεων. 

Μέτρο 4.3 Επισήμανση των απαραίτητων πόρων και των πηγών χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων 

και προγραμμάτων. 

Δράση 5. Επίδραση στα κόστη των τουριστικών μονάδων. 

Μέτρο 5.1 Επισήμανση των απαραίτητων επενδύσεων σε υποδομές και τεχνολογίες ώστε να 

αντιμετωπιστούν π.χ. οι υψηλές θερμοκρασίες, η έλλειψη νερού, κλπ., με τον 

αποτελεσματικότερο τρόπο. 

Μέτρο 5.2 Επισήμανση των απαραίτητων επενδύσεων για τη μετάβαση του τουριστικού προϊόντος σε 

χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα ώστε να μειώνεται το κόστος λειτουργίας και να είναι 

ανταγωνιστικό σε ευαισθητοποιημένους τουρίστες. 

Δράση 6. Δράσεις υποστήριξης 

Μέτρο 6.1 Δημιουργία οδηγιών, σε περιφερειακό επίπεδο ώστε να αντανακλούν τις διαφοροποιήσεις, 

σχετικά με τον τουρισμό και την κλιματική αλλαγή που θα απευθύνονται ξεχωριστά σε 

εκπροσώπους δημόσιων φορέων, στους επιχειρηματίες του κλάδου και στο κοινό. Ενημέρωση 

και υποστήριξη για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων (καύσωνες, πυρκαγιές κ.λπ.) 

Μέτρο 6.2 Διοικητική υποστήριξη, οργάνωση και ευαισθητοποίηση για τις κλιματικές αλλαγές στους 

τουριστικούς προορισμούς. 

3.8 Ενέργεια 

Οι Δράσεις και τα Μέτρα που προτάθηκαν για τον εν λόγω τομέα από την ΕΣΠΚΑ είναι: 

Δράση 1. Προστασία Υποδομών Ενέργειας κυρίου συστήματος. 

Μέτρο 1.1 Ειδική μελέτη τρωτότητας για υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς/διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

και κέντρα υψηλής τάσης, και εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων σε έργα προστασίας. 

Μέτρο 1.2 Εξέταση αναγκαιότητας τροποποίησης προγραμμάτων ΑΔΜΗκαι ΔΕΔΔΗΕ για μελλοντικά έργα 

δικτύων, ώστε αυτά να είναι προληπτικά προστατευμένα, και εκπόνηση προγράμματος 

μετεγκατάστασης δικτυακών υποδομών, εφόσον απαιτείται. 

Μέτρο 1.3 Ειδική μελέτη τρωτότητας εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, περιλαμβανομένης της Ρεβυθούσας, 

και εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων σε έργα προστασίας. 

Μέτρο 1.4 Εξέταση αναγκαιότητας τροποποίησης προγραμμάτων ΔΕΣΦΑ για μελλοντικά έργα φυσικού 

αερίου ώστε αυτά να είναι προληπτικά προστατευμένα. 
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Μέτρο 1.5 Ειδική μελέτη τρωτότητας διυλιστηρίων και εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαίου, και 

εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων σε έργα προστασίας που τυχόν απαιτούνται. 

Μέτρο 1.6 Εξέταση αναγκαιότητας τροποποίησης κανονισμών σχετικά με τα αποθέματα ασφαλείας 

πετρελαιοειδών ώστε το σύστημα αποθήκευσης να είναιπροληπτικά προστατευμένο. 

Δράση 2. Έργα προστασίας παράκτιων εγκαταστάσεων ενέργειας και νησιωτικών συστημάτων. 

Μέτρο 2.1 Ειδική μελέτη τρωτότητας για υφιστάμενα δίκτυα και μονάδες ενέργειας στα μη 

διασυνδεδεμένα νησιά και εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων σε έργα προστασίας που τυχόν 

απαιτούνται. Αντίστοιχα και για δίκτυα διασύνδεσης νησιών. 

Μέτρο 2.2 Εξέταση αναγκαιότητας τροποποίησης προγραμμάτων ΔΕΔΔΗΕ για μη διασυνδεδεμένα νησιά 

ώστε οι μελλοντικές υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας (μονάδες, νησιωτικά δίκτυα και 

διασυνδέσεις νησιών) να είναι προληπτικά προστατευμένες. 

Μέτρο 2.3 Ειδική μελέτη τρωτότητας για υφιστάμενες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που είναι παράκτιες 

(εκτός νησιών) και χρησιμοποιούν θαλασσινό νερό για ψύξη, και εκπόνηση προγράμματος 

επενδύσεων σε έργα προστασίας τους. 

Μέτρο 2.4 Εξέταση αναγκαιότητας τροποποίησης κανονισμού αδειών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και 

τροποποίησης υφισταμένων αδειών, ώστε οι παράκτιες μονάδες να είναι προληπτικά 

προστατευμένες. 

Δράση 3. Έργα επέκτασης και προστασίας υδάτινων πόρων. 

Μέτρο 3.1 Ειδική μελέτη τρωτότητας υδροηλεκτρικών μονάδων και εφόσον απαιτούνται εκπόνηση 

προγραμμάτων προστασίας υδάτινων πόρων σε συνδυασμό με αρδευτικές υποχρεώσεις των 

μονάδων αυτών. 

Μέτρο 3.2 Ειδική μελέτη τρωτότητας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που ψύχονται από εγκαταστάσεις με 

υδάτινους πόρους και εφόσον απαιτούνται εκπόνηση προγραμμάτων προστασίας των υδάτινων 

πόρων 

Δράση 4. Έρευνα και Ανάπτυξη 

Μέτρο 4.1 Έρευνα σχετικά με τεχνολογίες ψύξης θερμικών μονάδων με μεγάλη απόδοση σχετικά με τους 

υδάτινους πόρους. 

Μέτρο 4.2 Έξυπνα δίκτυα και διαχείριση της ζήτησης με σκοπό το μετριασμό των επιπτώσεων της 

αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω αύξησης της θερμοκρασίας. 

Μέτρο 4.3 Σύγχρονες μέθοδοι προστασίας δικτύων από ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Δράση 5. Οριζόντιες και συντονιστικές δράσεις. 
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Μέτρο 5.1 Ενσωμάτωση προληπτικών μέτρων προστασίας σχετικά με τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων 

(θερμικών μονάδων, μονάδων ΑΠΕ, υποδομών φυσικού αερίου και υποδομών πετρελαίου) και 

δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Τα προληπτικά μέτρα θα αφορούν στην αποφυγή χωροθέτησης 

σε θέσεις με μεγάλη τρωτότητα στην κλιματική μεταβολή, όπως σε παράκτιες περιοχές, σε 

περιοχές με κίνδυνο πλημμυρών και τυχόν ευάλωτες σε επιπτώσεις από ακραία καιρικά 

φαινόμενα. 

Μέτρο 5.2 Συντονισμός μέτρων με τους τομείς γεωργίας, υδάτινων πόρων και παρεμβάσεων στο δομημένο 

περιβάλλον. 

Μέτρο 5.3 Επενδυτικά προγράμματα προστασίας ενεργειακών εγκαταστάσεων σε συνεργασία δημοσίου 

και ιδιωτικού τομέα. 

3.9 Υποδομές και Μεταφορές 

Οι αναμενόμενες από την αλλαγή του κλίματος μεταβολές θα επηρεάσουν τις υποδομές και τα δίκτυα 

λειτουργίας των μεταφορών, ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου. 

Οι Δράσεις και τα Μέτρα που προτάθηκαν για τον εν λόγω τομέα από την ΕΣΠΚΑ είναι: 

Δράση 1. Οργάνωση και Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων 

Οδικές Μεταφορές 

Μέτρο 1. Ρύθμιση και εφαρμογή διεθνών προτύπων για πληροφορίες δελτίων καιρού και έκτακτης 

ανάγκης 

Μέτρο 2. Δημιουργία δικτύων αστικών, περιφερειακών και εθνικών ενδιαφερόμενων φορέων: εταιρειών 

μεταφορών, αρχών και χρηστών. 

Μέτρο 3. Έκδοση εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

Μέτρο 4. Διενέργεια δημόσιων εκστρατειών για την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με την 

κατάσταση κινδύνου σε τοπικό επίπεδο. 

Σιδηροδρομικές Μεταφορές: 

Μέτρο 1. Σχεδιασμός διαδρομών έκτακτης ανάγκης ή εκτροπές, λόγω αποκοπής δικτύων σε περιοχές ή 

σημεία υψηλής τρωτότητας. 

Αεροπορικές Μεταφορές: 

Μέτρο 1. Ένταξη των πτυχών (παραμέτρων) της κλιματικής αλλαγής στο ρυθμιστικό σχέδιο αεροδρομίων 

ΑΤΜ. 

Μέτρο 2. Βελτίωση της χωρητικότητας του εξοπλισμού περιστολής (π.χ. εκχιονιστικά, κλιματιστικά). 
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Μέτρο 3. Σχεδιασμός διαδρομών έκτακτης ανάγκης ή εκτροπές λόγω αποκοπής δικτύων. 

Πλωτές και Θαλάσσιες Μεταφορές: 

Μέτρο 1. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ναυσιπλοΐας, καθώς και περαιτέρω τυποποίηση και επέκταση 

των πληροφοριών που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα. 

Μέτρο 2. Δημιουργία «task force» για τους σκοπούς της ταχείας αντίδρασης σε περιπτώσεις σοβαρών 

διαταραχών στην πλοήγηση που προκαλούνται από υδρολογικά / μετεωρολογικά φαινόμενα. 

Μέτρο 3. Αύξηση ευαισθητοποίησης (ενημερότητας) των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών σχετικά με 

τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πλωτή ναυσιπλοΐα. 

Μέτρο 4. Συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών καιρού, ωκεανογραφικών ινστιτούτων και άλλων φορέων που 

παρέχουν εμπειρία και πόρους. 

Δράση 2. Τεχνικό περιεχόμενο 

Οδικές Μεταφορές 

Μέτρο 1. Εξέταση αναγκαιότητας κατασκευής φραγμάτων και αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία 

έναντι του νερού. 

Μέτρο 2. Βελτιωμένη αποχέτευση σε διασταυρώσεις. 

Μέτρο 3. Εξέταση αναγκαιότητας ανύψωσης των παράκτιων οδικών δικτύων σε περιοχές ή σημεία υψηλής 

τρωτότητας. 

Μέτρο 4. Σχεδιασμός και επενδύσεις σε νέα υλικά με δυνατότητα ''γρήγορης αποκατάστασης''. 

Μέτρο 5. Παροχή καταφυγίων για μη μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς. 

Μέτρο 6. Προετοιμασία για επαρκή αποθέματα αλατιού και διαθεσιμότητα εξοπλισμού εκκαθάρισης 

οδικού δικτύου πριν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή εποχών καταιγίδων. 

Μέτρο 7. Ανάπτυξη σχεδίων έγκαιρης επικοινωνίας και συντονισμού με συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 

φορέων και εταιρειών εμπορευματικών μεταφορών. 

Μέτρο 8. Σχεδιασμός νέων ασφαλτικών μιγμάτων ανθεκτικών στη θερμότητα και με ιδιότητες ταχύτερης 

αποστράγγισης των λιμναζόντων υδάτων. 

Μέτρο 9. Ενίσχυση της οδικής διαστρωμάτωσης για την πρόληψη πλημμυρών. 

Μέτρο 10. Νέα σχεδιαστικά πρότυπα που αφορούν στα συστατικά του οδικού δικτύου (πινακίδες, 

φωτισμός) για την ενίσχυση της προστασίας των χρηστών. 

Μέτρο 11. Τακτικός καθαρισμός ποδηλατοδρόμων και πεζοδρομίων κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 
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Σιδηροδρομικές Μεταφορές: 

Μέτρο 1. Εξέταση αναγκαιότητας κατασκευής αναχωμάτων για την προστασία της υποδομής από την 

υψηλή στάθμη του νερού σε περιοχές ή σημεία υψηλής τρωτότητας. 

Μέτρο 2. Βελτιωμένος αερισμός σε υπόγεια δίκτυα και σταθμούς. 

Μέτρο 3. Βελτίωση σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης σιδηροτροχιών (π.χ. προστασία κατά της 

καθίζησης των πρανών γύρω από τα σιδηροδρομικά δίκτυα για την αποφυγή αποκοπής 

σιδηροδρομικών τμημάτων, κ.λπ) 

Μέτρο 4. Προστασία των υπαίθριων σιδηροδρομικών υποδομών από τους ανέμους (άνεμος-φράκτης). 

Αεροπορικές Μεταφορές: 

Μέτρο 1. Εξέταση αναγκαιότητας κατασκευής φραγμάτων-αναχωμάτων για την προστασία της υποδομής 

στα παράκτια αεροδρόμια από τις πλημμύρες. 

Μέτρο 2. Εξέταση αναγκαιότητας επανασχεδιασμού / βελτίωσης διαδρόμων προσγείωσης – απογείωσης 

(π.χ. κατασκευή μακρύτερων διαδρόμων για να διευκολύνουν τα αεροσκάφη που 

προσγειώνονται σε υψηλής πυκνότητας αέρα, μετεγκατάσταση διαδρόμων που 

κατασκευάστηκαν πάνω σε επιφάνειες που επηρεάζονται από την τήξη, επανευθυγράμμιση 

διαδρόμων λόγω μεταβαλλόμενων πλευρικών ανέμων, βελτίωση ασφαλτομιγμάτων, κ.λπ). 

Πλωτές και Θαλάσσιες Μεταφορές: 

Μέτρο 1. Εξέταση αναγκαιότητας μετεγκατάστασης, επανασχεδιασμού και ενίσχυσης των 

κυματοθραυστών για την προστασία των λιμανιών και γενικότερα των υποδομών θαλάσσιων 

μεταφορών από μεγαλύτερα κύματα.  

Μέτρο 2. Παροχή επαρκών θέσεων ελλιμενισμού, αγκυροβολίων και εξοπλισμού ακτής για το χειρισμό 

(εξυπηρέτηση) μεγαλύτερου αριθμού σκαφών. 

Μέτρο 3. Παροχή επαρκών συστημάτων προφύλαξης (για σκάφη ελαφριάς κατασκευής ευαίσθητων σε 

μεγαλύτερη ζημία). 

Μέτρο 4. Μελέτη για αναγκαιότητα απομάκρυνσης ιζημάτων από το βυθό της θάλασσας, λόγω μεγάλων 

κυμάτων και πλημμυρών και προγραμματισμός σχετικών έργων σε περιοχές αυξημένης 

τρωτότητας 

Δράση 3. Νομοθετικό περιεχόμενο 

Οδικές Μεταφορές 

Μέτρο 1. Αυστηρή επιβολή ορίου ταχύτητας κατά τη διάρκεια καταιγίδων. 
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Μέτρο 2. Επανεξέταση συμβάσεων διαδικασιών συντήρησης ώστε να καταστούν ευέλικτες και 

αποτελεσματικές ακόμα και κάτω από ταχέως μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. 

Σιδηροδρομικές Μεταφορές: 

Μέτρο 1. Σύσταση για μειωμένα όρια ταχύτητας κατά τη διάρκεια καταιγίδων. 

Αεροπορικές Μεταφορές: 

Μέτρο 1. Εξέταση αναγκαιότητας αναθεώρησης επιτρεπόμενων χρήσεων και όρων δόμησης γύρω από 

αεροδρόμια. 

Πλωτές και Θαλάσσιες Μεταφορές: 

Μέτρο 1. Ασφάλιση των υποδομών για την αντιστάθμιση πιθανών ζημιών. 

Μέτρο 2. Έκδοση κατευθυντήριων οδηγών για εφαρμογή άμεσων μέτρων δράσης 

Δράση 4. Ροή πληροφοριών και χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής 

Οδικές Μεταφορές 

Μέτρο 1. Ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων για την παροχή συστημάτων πληροφοριών 

έκτακτης ανάγκης. Τυποποίηση των πληροφοριών καιρού και των προειδοποιήσεων κινδύνου 

(π.χ. πλημμυρισμένο δίκτυο, κ.λπ). 

Μέτρο 2. Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων ανάδρασης στα οχήματα για να επικοινωνούν τις ανάγκες των 

χρηστών. 

Μέτρο 3. Υιοθέτηση επιχειρησιακής, φυσικής, τεχνικής, διαδικαστικής και θεσμικής ενσωμάτωσης των 

υπηρεσιών ελέγχου καιρού και κυκλοφορίας. 

Σιδηροδρομικές Μεταφορές: 

Μέτρο 1. Ενσωμάτωση διαφόρων τύπων παρακολούθησης δεδομένων σχετικών με την κίνηση των 

τραίνων. 

Μέτρο 2  Συστήματα παρακολούθησης-προειδοποίησης θερμοκρασίας σε υπόγειες υποδομές. 

Αεροπορικές Μεταφορές: 

Μέτρο 1. Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης για την αξιολόγηση και σύγκριση της ευπάθειας (τρωτότητας) 

των αερολιμένων και του εναέριου χώρου. 

Μέτρο 2. Βελτίωση πρόβλεψης τοπικών καιρικών συνθηκών και διαταραχών (προβλέψεις με βελτιωμένη 

γεωγραφική και χρονική ακρίβεια μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιδράσεων των 

διαταραχών). 
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Πλωτές και Θαλάσσιες Μεταφορές: 

Μέτρο 1. Συνεχής παρακολούθηση των θερμοκρασιών περιβάλλοντος των έργων υποδομής (υποδομών). 

Μέτρο 2. Συλλογή, καταγραφή, απεικόνιση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το βάθος νερού. 

3.10 Δομημένο περιβάλλον 

Οι Δράσεις και τα Μέτρα που προτάθηκαν για τον εν λόγω τομέα από την ΕΣΠΚΑ είναι: 

Δράση 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. 

Μέτρο 4. Αύξηση του αστικού πρασίνου. Η σχέση δομημένου χώρου και πρασίνου θα πρέπει να αλλάξει 

για να εξισορροπήσει τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές. Αυτό θα συμπεριλάβει την 

αξιοποίηση αναξιοποίητων περιοχών, την ανακατανομή και αποκατάσταση του πρασίνου στο 

δομημένο περιβάλλον. Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, η ενσωμάτωση του πράσινου σε 

υπάρχουσες κατασκευές (οροφές, κάθετες επιφάνειες κ.λπ.) θα πρέπει να αποτελέσει 

προτεραιότητα. 

Μέτρο 5. Χρήση καινοτόμων και ενεργειακά φιλικών υλικών, τόσο για την ανακαίνιση παλαιών κτηρίων 

όσο και για την δόμηση νέων (μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης) καθώς και αξιοποίηση των 

Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας και άλλων τεχνικών εξοικονόμησης που θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν στη σύγχρονη νομοθεσία. 

Δράση 2. Μείωση των θερμικών και ενεργειακών αναγκών των κτηρίων προς την κατεύθυνση του 

μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος. 

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

και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Μέτρο 2. Αποδοτική αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου και υλικού δυναμικού. 

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

Οι Δράσεις και τα Μέτρα που προτάθηκαν για τον εν λόγω τομέα από την ΕΣΠΚΑ είναι: 

Δράση 1. Γνώση και καταγραφή των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή στην πολιτιστική κληρονομιά 

(θεσμοθέτηση νέων και επικαιροποίηση υπαρχόντων συστημάτων καταγραφής παραμέτρων 

σχετικών με τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής). 

Μέτρο 1.1 Ενσωμάτωση στο εκπαιδευτικό υλικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Μέτρο 1.2 Βελτίωση της ποιότητας της πληροφορίας σχετικά με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στα 

μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς με την εγκατάσταση συστημάτων καταγραφής και 

παρακολούθησης περιβαλλοντικών και καιρικών φαινομένων. 

Μέτρο 1.3 Εκπόνηση, σε συνεργασία αρμόδιων Υπουργείων και φορέων, των κατά περίπτωση 

απαιτούμενων προγραμμάτων επενδύσεων σε έργα προστασίας από τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα. 

Δράση 2. Διαχείριση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή στην πολιτιστική κληρονομιά. 

Μέτρο 2.1 Εξέταση δυνατότητας δημιουργίας Υπηρεσίας Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην 

Ελλάδα. 

Μέτρο 2.2 Εκπόνηση μελετών και σχεδίων διαχείρισης για την πρόληψη κινδύνων από την κλιματική 

αλλαγή και αξιοποίησή τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες προστασίας της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

Μέτρο 2.3 Εφαρμογή μη-παρεμβατικών τεχνικών σε μνημεία που θα εξασφαλίζουν τη συνεχή καταγραφή 

της άμεσης παραμόρφωσης, φθοράς ή αλλοίωσης που προκαλούν οι συνεχόμενες 

περιβαλλοντικές αλλαγές. 

Μέτρο 2.4 Συνεργασία και συντονισμός υπό την αρμόδια υπηρεσία (βλ. μέτρο 2.1) όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων και των Δ/νσεων και Υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ στο σχεδιασμό προγράμματος 

στρατηγικού πλαισίου πρόληψης και αντιμετώπισης των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής 

στην πολιτιστική κληρονομιά. 

Μέτρο 2.5 Σχεδιασμός προγραμμάτων δράσης αυξημένης ετοιμότητας σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών. 

Δράση 3. Ενσωμάτωση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και των προσαρμοστικών πολιτικών 

σε ευρύτερες εθνικές πολιτικές. 

Μέτρο 3.1 Κυρώσεις ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων για την προστασία των μνημείων, την εκπόνηση 

Σχεδίων Διαχείρισης και Πρόληψης κινδύνων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. 
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Μέτρο 3.2 Δημιουργία προϋποθέσεων για την εξασφάλιση διεπιστημονικής συνέργειας με στόχο τη 

διερεύνηση και πιλοτική εφαρμογή μεθοδολογιών για την ανάπτυξη αποτελεσματικών 

στρατηγικών βιώσιμης προσαρμογής στα νέα απειλητικά καιρικά φαινόμενα. 

Μέτρο 3.3 Κατάρτιση βάσης δεδομένων αναφορικά με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα υλικά των 

μνημείων, η οποία μπορεί να αποτελέσει το υπόβαθρο για την υιοθέτηση αποτελεσματικών 

αποτρεπτικών πολιτικών. 

Δράση 4. Εκπαίδευση επαγγελματιών και ενημέρωση κοινού. 

Μέτρο 4.1 Επιμορφωτικά Σεμινάρια για την πρόληψη των κινδύνων σε στελέχη των αρμόδιων φορέων και 

Υπηρεσιών. 

Μέτρο 4.2 Ενημέρωση του κοινού για τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω προγραμμάτων και 

δράσεων σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σχολεία. 

3.12 Παράκτιες ζώνες 

Οι προτάσεις για τον εν λόγω τομέα από την ΕΣΠΚΑ συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 Απαιτείται η συστηματική παρακολούθηση της παράκτιας τρωτότητας μέσω ανάπτυξης 

λογισμικών εργαλείων εκτίμησης χαμηλού κόστους 

 Ο σχεδιασμός των πολιτικών προσαρμογής στις προκαλούμενες επιπτώσεις της ανόδου της 

στάθμης της θάλασσας (ΑΣΘ) μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τις τρεις ακόλουθες 

προσεγγίσεις: 

 - Οπισθοχώρηση (Retreat): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις στην κοινωνία 

ελαχιστοποιούνται με την προγραμματισμένη οπισθοχώρηση όλων των ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων και χρήσεων από τις παράκτιες περιοχές που πλήττονται. 

 - Συμβιβασμός (Accommodation): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις στην 

κοινωνία ελαχιστοποιούνται με ανάλογη τροποποίηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 

και χρήσεων στις παράκτιες περιοχές που πλήττονται. 

 - Προστασία (Protection): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις 

αντιμετωπίζονται με την εφαρμογή σκληρών και ήπιων τεχνικών προστασίας, με τις οποίες 

ελαχιστοποιούνται οι κοινωνικές επιπτώσεις που θα επέρχονταν εάν δεν εφαρμόζονταν τα 

συγκεκριμένα μέτρα προστασίας. 

Η προσέγγιση της σχεδιασμένης οπισθοχώρησης (managed retreat) αποτελεί μια από τις προτεινόμενες 

λύσεις για την αποτελεσματική προσαρμογή στους κινδύνους και τις ζημίες από την ΑΣΘ στις παράκτιες 

περιοχές, αλλά και για την αποφυγή των ενδεχόμενων επιπτώσεων στα οικοσυστήματα από τον περιορισμό 

της έκτασης των παράκτιων περιοχών (coastal squeeze). Μερικές από τις ενέργειες που περιλαμβάνονται στη 

σχεδιασμένη οπισθοχώρηση είναι: 
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- Σχεδιασμός και ανάπτυξη ζωνών προστασίας μεταξύ του αιγιαλού και της οικιστικής ζώνης ανάπτυξης. 

- Αποθάρρυνση οικιστικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης σε παράκτιες περιοχές που αντιμετωπίζουν 

σοβαρούς κινδύνους διάβρωσης, έως και απαγόρευση χρήσεων γης (όπου είναι απαραίτητο) σε 

συγκεκριμένες παράκτιες περιοχές που απειλούνται. 

- Μετεγκατάσταση κτηρίων και εγκαταστάσεων σε ασφαλέστερες και υψηλότερες τοποθεσίες. Οι νέες 

κατασκευές στις παράκτιες περιοχές πρέπει από την αρχική κατασκευή τους να ενσωματώνουν τη 

δυνατότητα μετεγκατάστασης. 

Η άμεση υιοθέτηση και εφαρμογή της ΕΣΠΚΑ είναι απαραίτητη για τη μείωση των επιπτώσεων της ΑΣΘ. Οι 

βασικοί πυλώνες ενός τέτοιου ολοκληρωμένου σχεδίου είναι: 

α) η προσπάθεια κατάρτισης ακτολογίου 

β) ο καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας (υψηλού, μεσαίου και χαμηλού κινδύνου) ανάλογα με το χαρακτήρα 

κάθε παράκτιας περιοχής 

γ) η εκτίμηση των κινδύνων και επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής κατά τομέα και 

δ) η θέσπιση ενός μηχανισμού συνεχούς παρακολούθησης των παράκτιων περιοχών ανά περιφέρεια. 

Είναι σημαντικό επίσης, να εξεταστεί η εφαρμογή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης βάσει των 

αρχών και των κατευθύνσεων του ομώνυμου Πρωτοκόλλου ICZM (Integrated Coastal Zone Management) της 

Σύμβασης της Βαρκελώνης. 

3.13 Υγεία 

Οι προτάσεις για τον εν λόγω τομέα από την ΕΣΠΚΑ συνοψίζονται ως ακολούθως: 

Ακραία καιρικά φαινόμενα 

Βελτίωση των σχεδίων δράσης που έχουν εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία  

Για την κατάλληλη προετοιμασία ενόψει των επιπτώσεων των κυμάτων καύσωνα, απαιτούνται: 

- Συνεργασία με φορείς (χώροι πράσινου, χώροι με κλιματισμό και διευκόλυνση πρόσβασης σε 

αυτούς, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, δίκτυα υποστήριξης των ευπαθών ομάδων). 

- Δράσεις σε χώρους του τομέα της υγείας (εκπαίδευση –π.χ. εξοικείωση με συμπτώματα, 

ενημέρωση ασθενών, προετοιμασία για να δεχθούν αυξημένα περιστατικά κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες– αριθμός προσωπικού και εγκαταστάσεις). 

- Μέτρα αυτοπροστασίας (προσωπικές συνήθειες, αναζήτηση σκιερών χώρων, κατανάλωση 

υγρών που δεν περιέχουν αλκοόλ / καφεΐνη). 
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Ρύπανση του αέρα 

Ο εμπλουτισμός του αέρα με ρυπαντές, όπως τα αιωρούμενα σωματίδια και το  τροποσφαιρικό 

όζον, με επιβεβαιωμένες αρνητικές επιδράσεις στην υγεία, απαιτεί ανάληψη δράσης από τους 

Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και πιο συγκεκριμένα είναι απαραίτητα τα εξής: 

- Συνεργασία με φορείς (εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της ρύπανσης του αέρα – 

όζον/αιωρούμενα σωματίδια). 

- Δράσεις σε χώρους του Τομέα Υγείας (ΤΥ) (προετοιμασία των εγκαταστάσεων και του 

προσωπικού). 

- Μέτρα αυτοπροστασίας (αποφυγή εξωτερικών δραστηριοτήτων, κλειστά παράθυρα, άσκηση 

νωρίς το πρωί ή σε μέρες με χαμηλά επίπεδα ρύπανσης). 

Ασθένειες που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών 

Οι ασθένειες που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών, όπως η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός, 

επηρεάζονται τόσο εποχικά όσο και γεωγραφικά από τις κλιματικές αλλαγές. Για τη συνεισφορά 

του τομέα της υγείας στην προσαρμογή στις νέες συνθήκες, απαιτούνται: 

- Συνεργασία με φορείς (εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και 

παρακολούθησης της δραστηριότητας φορέων ασθενειών, όπως τα έντομα). 

- Δράσεις σε χώρους του τομέα της υγείας (προετοιμασία των εγκαταστάσεων και του 

προσωπικού). 

- Μέτρα αυτοπροστασίας (αποφυγή έκθεσης κατά το σούρουπο/αυγή, απομάκρυνση στάσιμων 

υδάτων, κατάλληλη ενδυμασία, π.χ. μακριά παντελόνια κατά την πεζοπορία σε περιοχές με 

ψύλλους / τσιμπούρια). 

Αυξημένα περιστατικά αλλεργιών λόγω της κλιματικής αλλαγής 

Η κλιματική αλλαγή επιδρά στη γυρεοφορία των φυτών με πιθανό αποτέλεσμα την αυξημένη 

έκθεση των ανθρώπων σε αλλεργιογόνα φυσικής προέλευσης. Για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος αυτού απαιτείται: 

- Συνεργασία με φορείς (ταυτοποίηση των ζωνών με υψηλά επίπεδα γύρης και παρακολούθηση 

της πιθανής αυξημένης γυρεοφορίας των φυτών εξαιτίας των νέων κλιματικών συνθηκών, 

εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, επιλογή κατάλληλων φυτών για τους 

πράσινους χώρους). 

- Δράσεις σε χώρους του τομέα της υγείας (προετοιμασία των εγκαταστάσεων και του 

προσωπικού). 
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- Μέτρα αυτοπροστασίας (προσαρμογή των προσωπικών συνηθειών, όπως ελαχιστοποίηση των 

εξωτερικών δραστηριοτήτων, κλείσιμο των παραθύρων, πλύσιμο μετά από τις εξωτερικές 

δραστηριότητες, κατάλληλος καθαρισμός εσωτερικών χώρων).  
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4 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

4.1 Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης 

Η ερημοποίηση, όπως έχει οριστεί στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του Περιβάλλοντος (1992), είναι η 

υποβάθμιση της γης στις ξηρές, ημίξηρες και ύφυγρες περιοχές, η οποία προκύπτει από την δράση πολλών 

παραγόντων στους οποίους περιλαμβάνονται οι κλιματικές μεταβολές και οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο 

όρος ερημοποίηση δεν θα πρέπει να συγχέεται με την δημιουργία ερήμων. Η ερημοποίηση είναι η 

διαδικασία σύμφωνα με την οποία η παραγωγική γη υποβαθμίζεται και σταδιακά μετατρέπεται σε αφιλόξενη 

για την αναπτυσσόμενη βλάστηση, δημιουργώντας έτσι κηλίδες απογυμνωμένων περιοχών με την εμφάνιση 

του μητρικού πετρώματος στην επιφάνεια.  

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης κυρώθηκε από τη Βουλή των 

Ελλήνων το 1997, κατέστη Νόμος του Κράτους (Ν. 2468/97) και οδήγησε στη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής 

για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης (ΕΚΕΘΕ). Η ΕΚΕΘΕ είχε τη ευθύνη της σύνταξης και κατάρτισης του 

Ελληνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης, το οποίο η ελληνική κυβέρνηση 

αποδέχθηκε με την ΚΥΑ 99605/3719 (ΦΕΚ 974/Β/2001). Το εν λόγω Σχέδιο Δράσης παρουσιάζει αναλυτικά 

τους παράγοντες και τις διαδικασίες που προκαλούν την ερημοποίηση στην Ελλάδα, και προτείνει ένα 

συνεκτικό πλαίσιο μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Συνοπτικά, οι βασικοί άξονες του 

Σχεδίου Δράσης για την ερημοποίηση είναι: 

α)  Η προστασία των δασών από πυρκαγιές και καταστροφικές εκχερσώσεις, καθώς και η έγκαιρη 

αποκατάσταση της καταστρεφόμενης από τις πυρκαγιές δασικής βλάστησης. 

β)  Η προστασία των υδατικών πόρων από την υπερκατανάλωση και τη ρύπανση. Ιδιαίτερη έμφαση 

αποδίδεται στον τομέα της γεωργίας με πρόνοια για την εφαρμογή αρδευόμενης γεωργίας μόνο σε 

περιπτώσεις εξασφαλισμένης αειφόρου επάρκειας υδατικών πόρων, με παράλληλο εκσυγχρονισμό 

των αρδευτικών συστημάτων και λαμβανομένων υπόψη και των αναγκών της πρόληψης της αλάτωσης 

των εδαφών. 

γ)  Η προστασία των αγροτικών γαιών και βοσκοτόπων από την εντατική εκμετάλλευση λαμβάνοντας 

υπόψη τα όρια της βιοϊκανότητας τους και με πρόνοια για άσκηση της γεωργίας μόνο σε εδάφη με 

μικρές κλίσεις. Επίσης, προστασία αγροτόπων και δασικών εκτάσεων από πιέσεις για οικοδομική, 

βιομηχανική και τουριστική χρήση, καθώς και αναθεώρηση του συστήματος γεωργικών και 

κτηνοτροφικών επιδοτήσεων οι οποίες δεν εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη. 

δ)  Η ενίσχυση της έρευνας, ανταλλαγής πληροφοριών και εκπαίδευσης, και οργάνωση μηχανισμών 

παρακολούθησης με την επιλογή κατάλληλων δεικτών. 

Οι ειδικές δράσεις που θεσπίζονται ανά κατηγορία, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

Για τη Γεωργία: 

• Προσδιορισμός κριτηρίων ένταξης γαιών στην αειφόρο γεωργία 
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• Λήψη μέτρων μείωσης των απωλειών και αύξησης της αποθήκευσης του εδαφικού ύδατος 

• Εφαρμογή συστημάτων άρδευσης που περιορίζουν τον κίνδυνο δευτερογενούς αλάτωσης των εδαφών 

και διείσδυσης θαλασσίου ύδατος στους υπόγειους υδροφορείς 

• Θέσπιση κίνητρων εφαρμογής αειφόρων γεωργικών πρακτικών  

Για τους Υδατικούς Πόρους: 

• Ενίσχυση του συντονισμού της διαχείρισης εθνικών υδατικών πόρων και επίσπευση λήψης 

απαιτούμενων θεσμικών μέτρων 

• Κατάρτιση μελετών επάρκειας ύδατος στις απειλούμενες περιοχές σε επίπεδο Νομού- Προστασία 

γαιών και βλάστησης στις λεκάνες απορροής 

• Προώθηση πρακτικών για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αρδευτικού ύδατος 

• Εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αρδευτικού ύδατος 
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4.2 Εθνική Στρατηγική & Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα 

Με την υπ’αριθμ 40332/2014 απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη 

Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014−2029 καθώς και Σχέδιο Δράσης της περιόδου 2014 - 2018 (ΦΕΚ 

2383/Β/2014).  

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική, τα οικοσυστήματα της Ελλάδας θα επηρεαστούν σημαντικά, λόγω της 

αύξησης της μέσης θερμοκρασίας, της συχνότερης εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων αλλά και των 

αλλαγών στη βροχόπτωση και της ενδεχόμενης μείωσης των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού. Στο πλαίσιο 

εκπόνησης επιμέρους σχεδίων για τη βιοποικιλότητα, απαιτείται συνεκτίμηση των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής, αξιολόγηση των ειδών και οικοτόπων που κινδυνεύουν από αυτήν καθώς και των 

δυνατοτήτων προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες που αυτή επιβάλλει, και παράλληλη ενίσχυση, όπου 

αυτό είναι εφικτό, της δυνατότητας επιμέρους στοιχείων της να αποκριθούν αποτελεσματικά.  

Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα τα οποία αφενός θα συντελούν στη διατήρηση και αποκατάσταση των 

υγιών οικοσυστημάτων, ενώ παράλληλα, θα ενισχύσουν τη δυνατότητα των οικοσυστημάτων να αντέξουν 

στην πίεση της κλιματικής αλλαγής και, συνεπώς, να ανασχέσουν τις απώλειες της βιοποικιλότητας.  

Οι δράσεις και τα μέτρα προστασίας της βιοποικιλότητας που προωθούνται συνολικά μέσα από την Εθνική 

Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα μπορούν να συμβάλουν και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 

καθώς τα υγιή οικοσυστήματα, στα οποία αποσκοπούν, μπορούν να επιτελούν λειτουργίες που σχετίζονται 

με τη ρύθμιση του κλίματος. Ειδικότερα, τα δάση, οι θάλασσες και οι υγρότοποι μπορούν να συνδράμουν 

στη δέσμευση άνθρακα και να βοηθήσουν στη μείωση των συγκεντρώσεων του διοξειδίου του άνθρακα αλλά 

και άλλων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στους Γενικούς Στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα 

περιλαμβάνεται και ο Στόχος «Πρόληψη Και Μείωση των Επιπτώσεων στη Βιοποικιλότητα λόγω της 

Κλιματικής Αλλαγής» (Στόχος 7), ο οποίος αποτελείται από επιμέρους ειδικούς στόχους που υλοποιούνται 

μέσω συγκεκριμένων ενεργειών και δράσεων.  

Πίνακας 4-1 Ειδικοί Στόχοι και ενέργειες δράσεις Στόχου 7 Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα 

Ειδικοί Στόχοι 
Ενέργειες-Δράσεις για την υλοποίηση των ειδικών 
στόχων (2014-2018) 

• Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 
στη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές 
λειτουργίες 

• Έρευνα σχετική με τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής σε είδη, οικοτόπους και οικοσυστημικές 
λειτουργίες (καθορισμός ζωνών υψηλού κινδύνου 
σχετικά με την ένταση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής, αξιολόγηση των οικοτόπων και 
των ειδών που κινδυνεύουν από την κλιματική 
αλλαγή, καθώς και της μελλοντικής τους κατανομής 
ως απόρροιας της κλιματικής αλλαγής) 

• Καθορισμός προτεραιοτήτων δράσεων για τη 
διατήρηση και υποβοήθηση οικοτόπων και ειδών 
που κινδυνεύουν ή ενδέχεται να κινδυνεύσουν από 
την κλιματική αλλαγή 

• Επικαιροποίηση και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης κατά της ερημοποίησης 
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Ειδικοί Στόχοι 
Ενέργειες-Δράσεις για την υλοποίηση των ειδικών 
στόχων (2014-2018) 

• Εκπόνηση εθνικού σχεδίου προσαρμογής των 
δράσεων διαχείρισης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας 
και πανίδας, ανάλογα με τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής 

• Ενίσχυση των δυνατοτήτων επιμέρους στοιχείων της 
βιοποικιλότητας ώστε να αποκριθούν 
αποτελεσματικά (climate change adaptation) στην 
κλιματική αλλαγή 

• Ειδικές δράσεις για είδη και οικοτόπους που 
αξιολογήθηκαν ως ιδιαίτερης ευαισθησίας στην 
κλιματική αλλαγή 

• Μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από 
δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 

• Αποφυγή κατά το δυνατό ή περιορισμός των 
επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από δράσεις 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, κατά τη 
διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
έργων, σχεδίων και προγραμμάτων, καθώς και κατά 
την υλοποίηση των έργων, σχεδίων και 
προγραμμάτων 

• Ενίσχυση του ρόλου των δασών στην άμβλυνση των 
επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής 

• Αύξηση της δέσμευσης του CO2  μέσω της αειφορικής 
διαχείρισης και αποκατάστασης των δασικών 
οικοσυστημάτων 
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4.3 Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) 

Η Περιφέρεια Αττικής εκτείνεται χωρικά στα Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ) Αττικής (EL06), Ανατολικής Στερεάς 

Ελλάδας (EL07) και Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03).  

To Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής, στο οποίο γεωγραφικά ανήκει το μεγαλύτερο τμήμα της Περιφέρειας καθώς 

και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης, αποτελεί το μόνο Υδατικό Διαμέρισμα της Χώρας στο οποίο 

η ύδρευση αποτελεί τη μεγαλύτερη χρήση νερού. Λόγω του μεγέθους του πληθυσμού, οι μόνιμες και 

εποχιακές ανάγκες είναι σημαντικές, σε συνδυασμό με την σχεδόν πλήρη ανεπάρκεια των τοπικών πόρων, 

απαιτείται η μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων νερού από τα Υδατικά Διαμερίσματα Δυτικής και 

Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Οι ποσότητες αυτές προέρχονται από τη λίμνη Υλίκη και τον ταμιευτήρα του 

Μόρνου, που ανήκουν διοικητικά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και τον ταμιευτήρα Εύηνου, που ανήκει 

διοικητικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Μόρνος και ο Εύηνος ανήκουν στο Υδατικό Διαμέρισμα 

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) και η Υλίκη στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07).  

Τα ΣΔΛΑΠ των ΥΔ 03, 04, 06 και 07 εγκρίθηκαν με τις κάτωθι αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων: 

899/29-12-2017 (ΦΕΚ 4674/Β/2017), 901/29-12-2017 (ΦΕΚ 4681/Β/2017), 903/29-12-2017 (ΦΕΚ 

4672/Β/2017), και 902/29-12-2017 (ΦΕΚ 4673/Β/2017). 

Οι δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή που αφορούν στους 

υδατικούς πόρους αποτέλεσαν βασικό άξονα της κατάρτισης του προγράμματος μέτρων των ΣΔΛΑΠ της 

Χώρας. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα μέτρων των ΣΔΛΑΠ εξειδικεύουν σχεδόν το σύνολο 

των κατευθύνσεων της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή με τη μορφή 

συγκεκριμένων δράσεων και ρυθμίσεων και μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά στην επίτευξη των 

στόχων που τίθενται σε αυτή.  

Παρακάτω παρουσιάζεται η συσχέτιση των ΣΔΛΑΠ των ΥΔ 03, 04, 06 και 07 και των μέτρων που 

περιλαμβάνονται σε αυτά με τις δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή 

που σχετίζονται με τους υδατικούς πόρους.  

4.3.1 Δράση 1. Δημιουργία γεωπύλης (geo-portal) ενσωμάτωσης πληροφορίας σχετικά με τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους  

Σκοπός της δράσης είναι η συγκέντρωση του συνόλου της πληροφορίας (δεδομένα, μελέτες, περιγραφική 

πληροφορία) που αφορά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους και τη διάθεση 

της πληροφορίας στο διαδίκτυο. 

Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλουν:  

• το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας το οποίο ήδη έχει καταρτιστεί και λειτουργεί 

(http://lmt.ypeka.gr/) 

• το σύνολο των πληροφοριών που γεωχωρικών πληροφοριών που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο 

υλοποίησης των ΣΔΛΑΠ και είναι ήδη διαθέσιμα στο διαδίκτυο (http://wfdver.ypeka.gr/) 

http://lmt.ypeka.gr/
http://wfdver.ypeka.gr/
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Επιπλέον είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα προκύψουν από την 

υλοποίηση των παρακάτω μέτρων:  

• Ηλεκτρονική ετήσια καταγραφή μετρήσεων των απολήψεων επιφανειακών και υπογείων υδάτων  

• Δημιουργία Εθνικού Μητρώου περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων  

• Κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης (εκπομπές, απορρίψεις και διαρροές) 
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Εικόνα 4-1 Υδατικά Διαμερίσματα και επιφανειακά υδατικά συστήματα Περιφέρειας Αττικής 
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Δράση 2. Έργα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους 

Η δράση αυτή αναφέρεται σε επιμέρους παρεμβάσεις που απαιτείται να υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση 

επιπτώσεων στους υδατικούς πόρους της χώρας που απορρέουν από τις διαφοροποιήσεις στο κλίμα. Οι 

δράσεις αυτές αφορούν σε 16 επιμέρους τομείς που σχετίζονται με την προστασία των επιφανειακών και τα 

υπογείων υδάτων, καθώς επίσης και στη βελτίωση των συνθηκών ή/και τη ρύθμιση διάθεσης υδάτων για 

σημαντικές χρήσεις.  

Οι τομείς παρεμβάσεων της δράσης αυτής που σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα μέτρων είναι οι 

ακόλουθοι:  

• Μείωση (ποσοτική και ποιοτική) της απόδοσης των υδροληπτικών έργων. που στοχεύει στην αποφυγή 

ή τον περιορισμό των φαινομένων υφαλμύρινσης των παράκτιων υδροφορέων, αλλά και των 

απολήψεων επιφανειακού νερού που εκβάλλει στη θάλασσα. 

• Προληπτικά μέτρα Μελέτη τρωτότητας υπόγειων υδατικών συστημάτων και σωμάτων. 

• Αντιδιαβρωτική προστασία εδαφών. 

• Διατήρηση οικολογικής παροχής. 

• Αρδευτικά δίκτυα. όπου προβλέπονται παρεμβάσεις που αφορούν επισκευή αρδευτικών δικτύων, 

επέκταση χρήσης αρδευτικών δικτύων, διερεύνηση δυνατότητας επιλογής ποικιλιών που απαιτούν 

λιγότερο νερό, επιλογή ποικιλιών που ευδοκιμούν εκτός θέρους, κατάργησης δωρεάν χορήγησης 

αρδευτικού νερού, άρδευσης με επαναχρησιμοποιούμενα νερά, τοποθέτησης υδρομετρητή στην 

κεφαλή αναγκαστικώς λειτουργουσών ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων και έλεγχος απολήψεων.   

• Υδρευτικά δίκτυα. που περιλαμβάνει παρεμβάσεις μείωσης των απωλειών νερού και αντικαταστάσεις 

τμημάτων των δικτύων που αποτελείται από σωλήνες αμιαντοτσιμέντου.  

Τα μέτρα που σχετίζονται άμεσα με τα ανωτέρω είναι τα ακόλουθα: 

• Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης  

• Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων ύδρευσης και έλεγχος διαρροών  

• Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων  

• Καθορισμός ανωτάτων ορίων αρδευτικών αναγκών καλλιεργειών για ιδιωτικές υδροληψίες  

• Ενίσχυση Δράσεων Περιορισμού Απωλειών στα Συλλογικά Δίκτυα Άρδευσης  

• Κατάρτιση εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογής μεθόδων επαναχρησιμοποίησης  

• Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, που 

προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα  
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• Προστασία ΥΥΣ που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών ανθρώπινης κατανάλωσης 

και καθορισμός θεσμικού πλαισίου προστασίας  

• Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού  

• Περιορισμοί, όροι και προϋποθέσεις κατασκευής υδροληπτικών έργων απόληψης υπόγειων υδάτων 

(γεωτρήσεις, πηγάδια κλπ.) για νέες χρήσεις, καθώς και της επέκτασης αδειών υφιστάμενων χρήσεων 

νερού σε: α) περιοχές ΥΥΣ με κακή ποσοτική κατάσταση β) στη ζώνη προστασίας ΙΙ των έργων 

υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία λειτουργούν Δήμοι, Σύνδεσμοι Δήμων, 

Δ.Ε.Υ.Α, Διαδημοτικές Ε.Υ.Α. και Εταιρείες Ύδρευσης, γ) ζώνες των συλλογικών αρδευτικών δικτύων δ) 

παράκτια ΥΥΣ με προβλήματα υφαλμύρινσης, εκτεταμένης ή τοπικής, ανεξαρτήτου προελεύσεως  

• Ηλεκτρονική ετήσια καταγραφή μετρήσεων των απολήψεων επιφανειακών και υπογείων υδάτων  

• Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητών εμπλουτισμών υπόγειων υδροφόρων συστημάτων ως 

μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας των ΥΥΣ, με προτεραιότητα στα ΥΥΣ με κακή 

κατάσταση και αντιμετώπιση της υφαλμύρινσης  

• Κατάρτιση εθνικής μεθοδολογίας και προδιαγραφών για τον προσδιορισμό της οικολογικής παροχής 

ποτάμιων ΥΣ  

• Παρακολούθηση, καταγραφή και αποκατάσταση παράκτιας διάβρωσης  

• Καθορισμός και οριοθέτηση περιοχών ΥΥΣ που παρουσιάζουν κακή ποιοτική κατάσταση λόγω 

υφαλμύρινσης ή παρουσιάζουν τοπική υφαλμύρινση  

• Διερευνητική Παρακολούθηση  των ΕΥΣ και των ΥΥΣ των οποίων η πυκνότητα και χωρική κατανομή του 

Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης δεν είναι επαρκής (στα ΥΔ 06 και 07) 

4.3.2 Δράση 3. Εξοικονόμηση νερού – Αποτελεσματική χρήση του νερού – Μείωση της άντλησης 

των υδροφόρων οριζόντων 

Η δράση 3 της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή περιλαμβάνει 5 μέτρα που 

σχετίζονται με τα ακόλουθα:  

• Προώθηση της εξοικονόμησης νερού σε όλους τους τομείς και τις χρήσεις.  

• Ενθάρρυνση της επεξεργασίας αποβλήτων και χρήσης ανακυκλωμένου νερού στη φυτική παραγωγή ή 

σε χώρους πράσινου. 

• Βελτίωση της αποδοτικότητας στον τομέα της ενέργειας με όρους υδατικής απόληψης και 

κατανάλωσης. 

• Βελτιστοποίηση του υφιστάμενου υδατικού αποθέματος στον γεωργικό τομέα και δημιουργία 

τεχνητών ταμιευτήρων σε συμφωνία με περιβαλλοντικούς περιορισμούς.  
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• Ενθάρρυνση αλλαγής καταναλωτικών προτύπων και νοοτροπιών ιδιωτών.  

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μέτρων του ΥΔ και που σχετίζονται άμεσα με τα ανωτέρω 

είναι τα ακόλουθα: 

• Αναβάθμιση της οργανωτικής λειτουργίας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων για την τήρηση των 

οικονομικών και λοιπών στοιχείων διαχείρισης με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων της Απόφασης 

Αριθμ. οικ. 135275 (ΦΕΚ 1751/Β/2017) της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων "Έγκριση γενικών κανόνων 

κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση 

κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του.  

• Αναβάθμιση της οργανωτικής λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

για την τήρηση των οικονομικών και λοιπών στοιχείων διαχείρισης με σκοπό την κάλυψη των 

απαιτήσεων της Απόφασης Αριθμ. οικ. 135275 (ΦΕΚ 1751/Β/2017) της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 

"Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και 

διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του." 

• Αναβάθμιση της οργανωτικής λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την τήρηση των 

οικονομικών και λοιπών στοιχείων διαχείρισης με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων της Απόφασης 

Αριθμ. οικ. 135275 (ΦΕΚ 1751/Β/2017) της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων "Έγκριση γενικών κανόνων 

κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση 

κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του." 

• Κατάρτιση και εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 

Περιφερειών, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση των απαιτήσεων της Απόφασης Αριθμ. οικ. 

135275 (ΦΕΚ 1751/Β/2017) της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων "Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης 

και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των 

υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του."  

• Επενδύσεις για εξοικονόμηση ύδατος στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις  

• Κατάρτιση εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογής μεθόδων επαναχρησιμοποίησης  

• Ηλεκτρονική ετήσια καταγραφή μετρήσεων των απολήψεων επιφανειακών και υπογείων υδάτων  

• Έλεγχος και αντιμετώπιση αρτεσιανών γεωτρήσεων  

• Εκπόνηση μελετών επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για όλες τις 

υφιστάμενες ΕΕΛ τριτοβάθμιας επεξεργασίας  

• Επαγγελματική κατάρτιση των γεωργοκτηνοτρόφων για την προστασία των Υδατικών Συστημάτων  

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νερού  

• Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  
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• Πιλοτικά μέτρα εφαρμογής γεωργίας ακριβείας για τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος  

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης  

• Μελέτη διερεύνησης κατανάλωσης αρδευτικού ύδατος (μόνο στο ΥΔ 06, Μ06Σ1604) 

4.3.3 Δράση 4. Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και των χρήσεων γης που είναι συμβατές με τους 

τοπικούς διαθέσιμους υδάτινους πόρους 

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή η δράση αυτή περιλαμβάνει 

προσδιορισμό σεναρίων δυνητικής προσαρμογής για δραστηριότητες που περιέχουν βαριές υδατικές 

καταναλώσεις, βελτιστοποιώντας τα υδατικά αποθέματα, αναπτύσσοντας αποδοτικές γεωργικές 

δραστηριότητες και μειώνοντας την αδιαπερατότητα των εδαφών. 

Τα μέτρα των ΣΔΛΑΠ που συμβάλλουν στους στόχους της δράσης αυτής είναι τα ακόλουθα:  

• Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan)  

• Καθορισμός ανωτάτων ορίων αρδευτικών αναγκών καλλιεργειών για ιδιωτικές υδροληψίες  

• Ενίσχυση Δράσεων Περιορισμού Απωλειών στα Συλλογικά Δίκτυα Άρδευσης  

• Αναθεώρηση Στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας  

• Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητών εμπλουτισμών υπόγειων υδροφόρων συστημάτων ως 

μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας των ΥΥΣ, με προτεραιότητα στα ΥΥΣ με κακή 

κατάσταση και αντιμετώπιση της υφαλμύρινσης  

• Πιλοτικά μέτρα εφαρμογής γεωργίας ακριβείας για τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος  

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης  

4.3.4 Δράση 5. Ένταξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον υδατικό σχεδιασμό και την υδατική 

διαχείριση  

Η δράση αυτή έχει ως στόχο να ενσωματώνονται οι αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τα 

μέτρα προσαρμογής που απαιτούνται στα εργαλεία σχεδιασμού διαχείρισης των υδάτων.  

Αποτελεί βασική δράση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και συνδέεται 

άμεσα με την κατάρτιση και αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 

Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας.  

Το σύνολο των ΠΜ καταρτίστηκε με βάση την κατεύθυνση αυτή. Έτσι, σημαντικός αριθμός βασικών και 

συμπληρωματικών μέτρων των ΣΔΛΑΠ σχετίζονται άμεσα τις δράσεις που προβλέπονται στην Εθνική 

Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή ή/και συμβάλλουν στους στόχους της, 

δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την υλοποίησή τους.  
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4.3.5 Δράση 7. Εκπαιδευτικά προγράμματα που να αφορούν την επίδραση των κλιματικών αλλαγών 

στους υδατικούς πόρους 

Το σύνολο των Εκπαιδευτικών μέτρων που περιλαμβάνονται στο ΠΜ των ΣΔΛΑΠ συμβάλλουν στους στόχους 

της δράσης αυτής.  
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4.4 Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Οδηγία 2007/60/ΕΚ) 

Η Κλιματική Αλλαγή αναμένεται ότι θα επηρεάσει επί το δυσμενέστερο τα πλημμυρικά φαινόμενα, επομένως 

η επίτευξη των Στόχων των ΣΔΚΠ συμβάλλει στην προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Στα ΣΔΚΠ η 

αξιολόγηση των μέτρων έγινε μέσω της εκτίμησης της οικονομικής αποτελεσματικότητας τους, όπου 

λήφθηκε υπόψη και η συσχέτισή τους με τους στόχους και τις δράσεις της ΕΣΠΚΑ.  

Στις αποφάσεις έγκρισης των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των ΣΔΚΠ προβλέπεται: 

• Κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων που θα προκύψουν από την εφαρμογή των 

επιμέρους μέτρων των ΣΔΚΠ να αξιολογηθούν τόσο οι επιπτώσεις τους στην τρωτότητα και ικανότητα 

προσαρμογής έναντι της κλιματικής αλλαγής όσο και η ευπάθεια των ίδιων των μέτρων στην κλιματική 

αλλαγή και όπου απαιτείται να προταθούν κατάλληλα μέτρα μείωσης της τρωτότητας και αύξησης της 

προσαρμοστικής ικανότητας.  

• Κατά την αναθεώρηση των ΣΔΚΠ να ληφθεί υπόψη η ενσωμάτωση της συνιστώσας της κλιματικής 

αλλαγής σύμφωνα με τις προβλέψεις των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής στην Κλιματική 

Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) όπως αυτά θα εγκριθούν βάσει του άρθρου 43 το ν.4414/2016 λαμβάνοντας υπόψη 

το σύνολο των δυνητικών μεταβολών στη λεκάνη απορροής και στην παράκτια ζώνη που δύναται να 

επηρεάσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα. 
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4.5 Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων 

Πρόσφατα εγκρίθηκε και δημοσιοποιήθηκε από την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων 

Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας το «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την 

αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» (Α.Π. 7767/30.10.2019, 

ΑΔΑ:ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ).   

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, με κύρια αποστολή το 

συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της διαχείρισης κινδύνων από την εκδήλωση 

καταστροφών, εξέδωσε το εν λόγω Σχέδιο, το οποίο αποτελεί κείμενο στρατηγικού επιπέδου που συνδυάζει 

σύνολο διατάξεων σχετικών με τους ρόλους και αρμοδιότητες φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση 

κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, με στόχο τη συντονισμένη απόκριση, τη συνέργεια, τη συνεργασία 

και τη διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων φορέων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.  

Για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών λόγω πλημμυρικών φαινομένων έχει βαρύνουσα σημασία 

ο προσδιορισμός των ρόλων και αρμοδιοτήτων, τόσο των φορέων συντήρησης και λειτουργίας των πάσης 

φύσεως αντιπλημμυρικών έργων, υποδομών και δικτύων, όσο και των λοιπών φορέων πολιτικής προστασίας 

που εμπλέκονται άμεσα στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, καθώς 

απαιτείται ο μεταξύ τους συντονισμός και συνεργασία για την από κοινού αντιμετώπιση των συνεπειών του 

καταστροφικού φαινομένου.  

Στο Σχέδιο αναλύονται οι αρμοδιότητες των φορέων που εμπλέκονται στον προγραμματισμό και εκτέλεση 

έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, συντήρησης (δίκτυο ομβρίων υδάτων των οδών, εγγειοβελτιωτικά 

έργα, κλπ.), καθώς και στον καθαρισμό και αστυνόμευση των υδατορεμάτων. Επιπλέον, αναφέρονται οι 

ρόλοι, οι αρμοδιότητες και οι κύριες δράσεις, της κεντρικής διοίκησης, των Δήμων, των Περιφερειών και των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

Περιλαμβάνονται ακόμη συντονιστικές οδηγίες υλοποίησης δράσεων πολιτικής προστασίας για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 

πλημμυρικών φαινομένων καθώς και συντονιστικές οδηγίες υλοποίησης της δράσης της οργανωμένη 

απομάκρυνσης πολιτών. Τέλος, αναφέρονται οι ειδικότερες δράσεις αρωγής και αποκατάστασης των 

πληγέντων, καθώς και άμεσης-βραχείας αποκατάστασης. 

Όσον αφορά ειδικότερες πρόνοιες του Σχεδίου που αφορούν στην Αττική αναφέρεται ότι για αντιπλημμυρικά 

έργα εντός της Περιφέρεια Αττικής:  μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’) και δυνάμει του 

άρθρου 210 του νόμου αυτού, όλες οι αρμοδιότητες που είχε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην 

Αττική για τα έργα του άρθρου 16 του π.δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28 Α’), δηλαδή για τα έργα αποχέτευσης ομβρίων 

και αντιπλημμυρικά, μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής. 

Όσον αφορά τους φορείς που σχεδιάζουν, μελετούν και εκτελούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ή έργα 

που θα μπορούσαν να έχουν σημαντική συμβολή στην αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής (Δήμοι, 

Περιφέρεια Αττικής και λοιποί φορείς του Δημοσίου φορέα) υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα για έκδοση 

γνωμοδότησης της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.) του άρθρου 140 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α 
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82/10-04-2012), η ύπαρξη της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της μελέτης από τα αρμόδια 

όργανα.   

Επισημαίνεται ότι Η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, στο πλαίσιο του 

συντονιστικού της ρόλου και με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των Περιφερειών και Δήμων της χώρας 

στην αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και την άμεση /βραχεία διαχείριση συνεπειών σχετικά με τις περιοχές 

που αντιμετωπίζουν αυξημένο πλημμυρικό κίνδυνο, προχώρησε στην χαρτογραφική αποτύπωση των 

περιοχών που έχουν κηρυχτεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω πλημμυρικών 

φαινομένων κατά την περίοδο 2015-2019 σε παράθεση με τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, 

καθώς και τις Περιοχές υψηλής επικινδυνότητας πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς 100 έτη (βλ. ακόλουθη 

εικόνα). 

Η αποτύπωση αυτή αποβλέπει στο να διευκολύνει τις Περιφέρειες και Δήμους στη δρομολόγηση έργων και 

δράσεων που αφορούν τόσο τον έλεγχο λειτουργίας και τη συντήρηση των υφισταμένων έργων 

αντιπλημμυρικής προστασίας, όσο και στο προγραμματισμό και την εκτέλεση νέων έργων με βάση την 

αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας, που συμβάλουν στην μείωση του κινδύνου εμφάνισης πλημμυρικών 

φαινομένων με δυσμενείς επιπτώσεις. 
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Εικόνα 4-2 Χάρτης περιοχών που έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ΠΠ λόγω πλημμυρών, σε 
παράθεση με τις ζώνες επικινδυνότητας πλημμύρας, για την Π. Αττικής 
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Όπως προαναφέρθηκε στο υπόψη Σχέδιο περιγράφονται και οι αρμοδιότητες και οι κύριες δράσεις των 

Περιφερειών (μεταξύ άλλων φορέων) για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.  

Τα προληπτικά έργα των Περιφερειών που συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών 

φαινομένων καθώς και των συνεπειών τους περιλαμβάνουν:  

• Τον έλεγχο και τη συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών αρμοδιότητας Περιφέρειας 

• Τον έλεγχο και τη συντήρηση του αντιπλημμυρικών έργων, αρμοδιότητας λειτουργίας και συντήρησης 

της Περιφέρειας 

• Την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, 

εφόσον συντρέχουν λόγοι μετά από σχετικό έλεγχο 

• Τον έλεγχο και τη συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητας Περιφέρειας 

• Την παροχή οδηγιών και την παρακολούθηση εφαρμογής σχεδίων και εργασιών συντήρησης 

εγγειοβελτιωτικών έργων από τους ΟΕΒ 

• Τον προγραμματισμό και εκτέλεση νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας 

Οι προπαρασκευαστικές δράσεις πολιτικής προστασίας των Περιφερειών οι οποίες έχουν ως στόχο την 

ετοιμότητα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών αφορούν σε: 

• Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Περιφέρειας  

• Σύνταξη ή επικαιροποίηση των μνημονίων ενεργειών, από τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των 

Περιφερειών 

• Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς 

ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από 

την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων 

• Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που 

προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων 

• Προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλικών και μπαζών από τους χώρους 

αρμοδιότητας των Περιφερειών, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους 

• Σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων 

• Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση 

της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
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5 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 

Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών-Αττικής (ΡΣΑ) που ψηφίστηκε με τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014), 

περιέχει το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των μέτρων και των 

προγραμμάτων που προβλέπονται από το νόμο αυτό ως αναγκαίων για τη χωροταξική, πολεοδομική και 

οικιστική οργάνωση της Αττικής και την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης 

ανάπτυξης.  

Το ΡΣΑ επέχει ταυτόχρονα και θέση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).  

Οι στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ εντάσσονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής αναπτυξιακής και 

της χωρικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ προσδιορίζονται, για τη 

χρονική περίοδο 2014−2021, σε τρεις ενότητες συμπληρωματικών στρατηγικών στόχων: 

α)  Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας−Αττικής, βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους τους τομείς 

δραστηριοτήτων.  

β)  Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και 

της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

γ)  Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των 

ωφελειών από την ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματική προστασία του 

περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» μέσω του ΡΣΑ 

επιδιώκεται η διαφύλαξη των πόρων της Αττικής ως πολύτιμων και πεπερασμένων με τους εξής ιδίως 

τρόπους: 

α)  προστασία και οικολογική διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και της 

γεωργικής γης και ειδικότερα της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας με ισόρροπη ανάπτυξη 

αγροτικών δραστηριοτήτων, 

β)  διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης των επιφανειακών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων, 

γ)  διαμόρφωση δικτύου προστατευόμενων περιοχών και οικολογική διαχείριση των περιοχών αυτών 

ως πυρήνων βιοποικιλότητας, 

δ)  ανάδειξη των ορεινών όγκων ως αδιάκοπης συνέχειας πρασίνου, υπό μορφή «πράσινου τόξου», από 

το Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο μέχρι τον Ευβοϊκό,  

ε)  διαμόρφωση εντός του αστικού ιστού, δικτύου κοινόχρηστων χώρων πρασίνου για τη δημιουργία 

ευνοϊκών μικροκλιματικών συνθηκών. 

Επίσης, επιδιώκεται η ολοκληρωμένη θεώρηση της διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών με: 
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α)  την προετοιμασία για την αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων, επεισοδίων ρύπανσης και 

λοιπών περιβαλλοντικών καταστροφών και 

β)  την ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης καταστροφών και μετριασμού των κινδύνων. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 18 «Προστασία του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας και προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή», για την αποτελεσματική διατήρηση και διαχείριση της δασικής γης και την αποκατάσταση 

υποβαθμισμένων φυσικών περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική προστασία και διαφύλαξη της 

Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας και την ορθολογική βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου: 

α)  Καταρτίζεται, από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής, ειδικό πρόγραμμα για την πρόληψη και αποκατάσταση των καμένων ή 

αποψιλωμένων δασών και δασικών εκτάσεων, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται άμεση χαρτογράφησή 

τους. Η αποκατάστασή τους πραγματοποιείται με βάση τη βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική 

εμπειρία και με κατεύθυνση τη χρήση περισσότερο σύνθετων μορφών δάσωσης, ανάλογα με τις 

παραγωγικές δυνατότητες των εδαφών και την τελική μορφή της οικολογικής κλίμακας, ώστε να 

καθίστανται περισσότερο ανθεκτικά σε μελλοντικές πυρκαγιές, δίχως να παραγνωρίζεται ο 

παράγοντας της βιοποικιλότητας. 

β)  Δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των δασών και δασικών εκτάσεων, με εξαίρεση λόγους δημόσιου 

συμφέροντος και με προϋπόθεση την εξέταση και τον τεκμηριωμένο αποκλεισμό εναλλακτικών 

λύσεων. 

γ)  Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα ανάκτησης και διαχείρισης ανενεργών λατομείων και πρώην Χώρων 

Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), με στόχο την αξιοποίησή τους με όρους βιώσιμης 

χωρικής ανάπτυξης.  

δ)  Προωθείται πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά γεωπληρο 

φοριακά εδαφολογικά δεδομένα και οριοθέτηση αγροτικών ζωνών της χώρας. 

ε)  Δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των Γεωργικών Γαιών Υψηλής Παραγωγικότητας, εκτός από λόγους 

εθνικού συμφέροντος, μετά από τεκμηριωμένο αποκλεισμό των εναλλακτικών λύσεων και μετά από 

σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος προστασίας και διαχείρισης των ορεινών όγκων: 

α)  Ολοκληρώνεται η έκδοση Προεδρικού διατάγματος για την εξειδίκευση της παρ. 5 του άρθρου 1, για 

τον καθορισμό των ορίων τους, καθώς και των ορίων ζωνών προστασίας, των χρήσεων γης και των 

όρων και περιορισμών δόμησης.  

β)  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του τυχόν 

συναρμόδιου υπουργού εγκρίνονται ειδικές μελέτες εξειδίκευσης των Προεδρικών διαταγμάτων της 

προηγούμενης παραγράφου για τη δημιουργία υπερτοπικών πόλων αναψυχής με βάση τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα κάθε περιοχής. 
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Προωθείται εξειδικευμένο πρόγραμμα προστασίας των ευαίσθητων υγροτοπικών και παράκτιων 

οικοσυστημάτων, όπως αυτά έχουν οριστεί στο άρθρο 20 και το Παράρτημα IX του ΡΣΑ. 

Για την ανάδειξη σημαντικών βιοτόπων και τοπίων, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και 

τη σύνδεση των κατοίκων με το φυσικό περιβάλλον:  

α)  Προωθείται το πρόγραμμα οργάνωσης υπερτοπικών πόλων αναψυχής και περιαστικών 

Μητροπολιτικών Πάρκων πρασίνου όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα VII του ΡΣΑ. 

β)  Διαμορφώνεται ένα «πράσινο τόξο», όπως περιγράφεται στο Παράρτημα VII του ΡΣΑ, το οποίο 

αποτελεί αδιάκοπη συνέχεια χώρων πρασίνου που ξεκινά από το Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο 

και καταλήγει στον Ευβοϊκό. Με το «πράσινο τόξο», αλλά και μεταξύ τους συνδέονται οι λοιποί 

ορεινοί όγκοι και χώροι πρασίνου της Αττικής, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του άρθρου 19 του ΡΣΑ. 

γ)  Περιοχές πρασίνου, δασικού ή μη χαρακτήρα, εντός του αστικού ιστού, όπως ενδεικτικά 

αναφέρονται στο Παράρτημα VII του ΡΣΑ, που διατηρούν σημαντικά χαρακτηριστικά φυσικότητας, 

οριοθετούνται, διατηρούνται και προστατεύονται από οποιαδήποτε πολεοδομική δραστηριότητα, 

ενώ ισχύουν οι προϋπάρχουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις. 

Οι τόποι γεωμορφολογικού και τοπιακού ενδιαφέροντος, που ενδεικτικά καταγράφονται στο Παράρτημα VII 

του ΡΣΑ, προστατεύονται, αναδεικνύονται και αποτελούν κομβικά σημεία του σχεδιασμού και της 

ενοποίησης των χώρων αναψυχής και πρασίνου. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 19 του ΡΣΑ, ο σχεδιασμός και η διαχείριση των κοινόχρηστων ή άλλων ελεύθερων 

χώρων πρασίνου στον αστικό και περιαστικό χώρο αποτελούν δομικό στοιχείο για την οργάνωση και 

ανασυγκρότηση του αστικού χώρου. Η άρθρωση του αστικού πρασίνου αποτελεί οργανικό κομμάτι των 

συνδέσεων για την υλοποίηση του «πράσινου τόξου». Ειδικότερα η σύνδεση του κέντρου της Αθήνας με την 

Πάρνηθα, τον Υμηττό και το Αιγάλεω συνδυαζόμενη με κατάλληλες παρεμβάσεις, όπως φυτεύσεις, 

πεζοδρομήσεις, διευκολύνει την αναψυχή και τον περίπατο και συμβάλλει με τις αλλαγές του μικροκλίματος 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Στο δίκτυο αστικού – περιαστικού πρασίνου, εντάσσονται κατά το δυνατόν όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, 

ιστορικοί τόποι, ιστορικά κέντρα, μνημεία, τοπία, ευαίσθητες περιοχές, σημαντικά ρέματα, ακτές, 

μητροπολιτικά πάρκα και χώροι πολιτισμού και αθλητισμού. 

Στο δίκτυο πρασίνου ενσωματώνονται υφιστάμενοι φυσικοί σχηματισμοί, αλλά και δυνάμει νέοι υπό 

διαμόρφωση χώροι, με την ανάδειξη υποβαθμισμένων φυσικών στοιχείων, με κατάλληλες παρεμβάσεις, 

όπως συμπληρωματικές φυτεύσεις, αλλαγή χρήσης, απομάκρυνση υπαίθριων καταλήψεων, 

αναδιαμορφώσεις με αλλαγή υλικών, παρουσία υγρού στοιχείου. Στο δίκτυο πρασίνου εντάσσονται 

οργανικά οι κοινόχρηστοι χώροι και οι ακάλυπτοι χώροι δημόσιων ή ιδιωτικών κτηρίων, των οποίων 

επιδιώκεται η φύτευση. 

Για την υλοποίηση του «πράσινου τόξου» τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού, καταγράφουν, αξιολογούν και 

προστατεύουν τις περιοχές και τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που μπορούν να αποτελέσουν δίκτυο 

κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, τα οποία συνδέουν τους κοινόχρηστους ελεύθερους χώρους 
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μητροπολιτικού ή υπερτοπικού επιπέδου, δασικού ή μη χαρακτήρα, με τους μικρότερους, δημοτικού ή 

συνοικιακού επιπέδου, κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ελεύθερους χώρους. 

Στους ειδικότερους στόχους της πολιτικής μεταφορών περιλαμβάνεται η εναρμόνιση της πολιτικής 

μεταφορών με την πολιτική εξοικονόμησης φυσικών και οικονομικών πόρων, στο πλαίσιο της βιωσιμότητας 

των δημόσιων συγκοινωνιών, της αναβάθμισης του περιβάλλοντος, της μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων 

σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, της ενσωμάτωσης του εξωτερικού κόστους στη χρήση ανά μεταφορικό μέσο, 

της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα και της ανάσχεσης του φαινομένου της κλιματικής 

αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη των μέσων σταθερής τροχιάς στην Αττική, σε 

συνδυασμό με ένα ιεραρχημένο και προσαρμοσμένο στους στόχους του πολεοδομικού και χωροταξικού 

σχεδιασμού σχέδιο συμπλήρωσης του δικτύου των αυτοκινητοδρόμων. 

Ως προς την ασφάλεια και προστασία το ΡΣΑ προνοεί για την οργάνωση της προστασίας των αστικών 

περιοχών από πλημμύρες με καταγραφή των υδραυλικών ατυχημάτων, συσχέτιση, αιτιολόγηση και 

ανάδραση. 

Τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 38 του ΡΣΑ, στα έργα, δράσεις και παρεμβάσεις ενσωματώνονται κατευθύνσεις 

για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγή.  
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6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Δ.ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

6.1 Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή για την Αθήνα 

Ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει από τον Απρίλιο του 2017 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική 

Αλλαγή για την Αθήνα, αποτελώντας μάλιστα την πρώτη ελληνική πόλη που διαθέτει σχετικό σχέδιο 

προσαρμογής. Το Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή της Αθήνας αποτελείται από δύο διακριτά μέρη 

και ειδικότερα: 

 Σχέδιο Δράσης για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (Μέρος Α) 

 Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (Μέρος Β) 

Στο Σχέδιο Δράσης για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου, περιγράφονται οι δράσεις που 

αποσκοπούν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών κτιρίων και υποδομών, καθώς και 

στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της πόλης εν γένει. 

Οι σημαντικότερες δράσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του ανωτέρω αναφερομένου Σχεδίου Δράσης για 

την μείωση των Αερίων του Θερμοκηπίου, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών 

αφορούν στους ακόλουθους τομείς: 

Δημοτικός τομέας: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος του Δήμου και του δημοτικού 

φωτισμού, αλλά και εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δημοτικά κτίρια. 

Οικιακός/τριτογενής/βιομηχανικός τομέας: Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών 

και των επιχειρηματιών και δημιουργία ταμείου για την ενίσχυση υλοποίησης δράσεων ενεργειακών 

αναβαθμίσεων. 

Μεταφορές: Αναβάθμιση του δημοτικού στόλου οχημάτων και σωστή διαχείριση του, σε συνδυασμό με 

δράσεις ενημέρωσης των οδηγών για την οικολογική οδήγηση, και υλοποίηση σχεδίου για την βιώσιμη 

αστική κινητικότητα. 

Διαχείριση αποβλήτων: Ελαχιστοποίηση του οργανικού κλάσματος των αστικών απορριμμάτων που 

οδηγούνται προς ταφή με εφαρμογή συστημάτων διαλογής στην πηγή και προώθηση εναλλακτικών τρόπων 

διαχείρισης των βιοαποβλήτων. 

Ο στόχος της Στρατηγικής Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή για την πόλη της Αθήνας, είναι η 

περιγραφή των μέτρων που θα λάβει η Αθήνα, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον, στην κοινωνία, στην οικονομία και εν γένει στη ζωή της πόλης.  

Στη Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων των 

κλιματικών μοντέλων, εκτιμήθηκαν οι αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για την πόλη της 

Αθήνας, στην υγεία, στην ποιότητα του αέρα, στην ενεργειακή κατανάλωση, στις μεταφορές, στην οικονομία 

και τους υδάτινους πόρους.  
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Με βάση τις αναμενόμενες επιπτώσεις για τους ανωτέρω αναφερομένους τομείς προτείνεται η υιοθέτηση 

δράσεων και μέτρων προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας και το φαινόμενο της αστικής 

θερμικής νησίδας στην πόλη της Αθήνας. Η στρατηγική περιλαμβάνει 29 δράσεις που θα ενισχύσουν την 

ικανότητα προσαρμογής της πόλης στην κλιματική αλλαγή, θα διαφυλάξουν την προστασία των πολιτών και 

την κανονικότητα της οικονομικής ζωής της πόλης.  

Για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων οι δράσεις έχουν χωριστεί σε άξονες προτεραιότητας. Ο 

διαχωρισμός έγινε με βάση τη δυνατότητα εφαρμογής (βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα) 

αλλά και με βάση τη συνεισφορά στη βελτίωση της ανθεκτικότητας.  

Οι δράσεις και τα μέτρα προσαρμογής της Αθήνας αναπτύχθηκαν σε 4 βασικούς άξονες, ως ακολούθως:  

1. Πράσινες και Μπλε Υποδομές 

2. Δομημένο Περιβάλλον 

3. Προστασία Δημόσιας Υγείας 

4. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση 

Η υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων αποσκοπεί κατά περίπτωση, στη μείωση της έντασης των 

φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή (Επίπεδο 1) ή στη μείωση της τρωτότητας της πόλης 

απέναντι στα κλιματικά φαινόμενα και την αύξηση της ανθεκτικότητας της με αποτέλεσμα αυτά να έχουν 

λιγότερο σοβαρές συνέπειες (Επίπεδο 2).  

Ακολούθως αναλύονται οι προτεινόμενες δράσεις και μέτρα της Στρατηγικής Προσαρμογής στην Κλιματική 

Αλλαγή για την πόλη της Αθήνας, ανά άξονα. 

Άξονας 1 – Πράσινες και Μπλε Υποδομές 

ΔΡΑΣΗ 1: Διαχείριση και συντήρηση υφιστάμενων πράσινων υποδομών (Κωδ: ΠΜΥ 1) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμο/Μεσοπρόθεσμο, 2017-2030 

Φάση έργου: Μερική εφαρμογή 

ΔΡΑΣΗ 2: Φύτευση υφιστάμενων θεσμοθετημένων χώρων πρασίνου (Κωδ: ΠΜΥ 2) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμο / Μεσοπρόθεσμο, 2017-2030 

Φάση έργου:Υπό μελέτη/Μερική εφαρμογή 

ΔΡΑΣΗ 3: Ενίσχυση πρασίνου στις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων (Κωδ: ΠΜΥ 3) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμο / Μακροπρόθεσμο, 2017-2030 

Φάση έργου: Υπό εξέλιξη 

ΔΡΑΣΗ 4: Πράσινες Διαδρομές – εντός του Δήμου Αθηναίων (Κωδ: ΠΜΥ 4) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμο / Μακροπρόθεσμο, 2017-2030 

Φάση: Υπό διερεύνηση 

ΔΡΑΣΗ 5: Μητροπολιτικοί Πράσινοι Διάδρομοι (Κωδ: ΠΜΥ 5) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Μακροπρόθεσμο, 2017-2027 

Φάση: Μελέτη σκοπιμότητας ολοκληρωμένη 
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ΔΡΑΣΗ 6: Θεσμοθέτηση και απόκτηση νέων χώρων πρασίνου (Κωδ: ΠΜΥ 6) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Μεσοπρόθεσμο, 2017-2030 

Φάση: Υπό μελέτη 

ΔΡΑΣΗ 7: Δημιουργία νέων μικρών χώρων πρασίνου (Κωδ: ΠΜΥ 7) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμο, 2017-2019 

Φάση: Υπό διερεύνηση 

ΔΡΑΣΗ 8: Πάρκα Τσέπης – Pocket Parks (Κωδ: ΠΜΥ 8) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμο, 2017-2020 

Φάση: Πιλοτική εφαρμογή 

ΔΡΑΣΗ 9: Πράσινες Στέγες (Κωδ: ΠΜΥ 9) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμο – Μεσοπρόθεσμο, Α φάση 

2017-2019, Β φάση 2019-2030 

Φάση: Πιλοτική εφαρμογή 

ΔΡΑΣΗ 10: Κατακόρυφες φυτεύσεις – πράσινοι τοίχοι (Κωδ: ΠΜΥ 10) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Μακροπρόθεσμο, 2017-2030 

Φάση: Υπό διερεύνηση 

ΔΡΑΣΗ 11: Αστικές Καλλιέργειες (Κωδ: ΠΜΥ 11) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Μεσοπρόθεσμο, 2017-2019 

Φάση: Διεύρυνση πιλοτικής εφαρμογής σε σχολεία 

ΔΡΑΣΗ 12: Εξοικονόμηση νερού στους κοινόχρηστους χώρους (Κωδ: ΠΜΥ 12) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Μεσοπρόθεσμο, 2017-2030 

Φάση: Υπό μελέτη 

ΔΡΑΣΗ 13: Αξιοποίηση φυτικού υπολείμματος (Κωδ: ΠΜΥ 13) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Μεσοπρόθεσμο, 2017-2030 

Φάση: Υπό μελέτη 

ΔΡΑΣΗ 14: Μπλε Διάδρομοι (Κωδ: ΠΜΥ 14) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Μεσοπρόθεσμο/Μακροπρόθεσμο, 2017-2020,  

2020-30 

Φάση: Υπό διερεύνηση 

ΔΡΑΣΗ 15: Σιντριβάνια (Κωδ: ΠΜΥ 15) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμο, 2017-2019 

Φάση: Εφαρμογή 

Άξονας 2: Δομημένο Περιβάλλον 

ΔΡΑΣΗ 16: Δημιουργία νέων πεζοδρόμων (Κωδ: ΔΠ1) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Μακροπρόθεσμο, 2017-2030 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Παραδοτέο 8  
«Αξιολόγηση Δράσεων και Μέτρων της ΕΣΠΚΑ σε σχέση με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής στην Π. Αττικής» 

 69 

Φάση: - 

ΔΡΑΣΗ 17: Ψυχρά και άλλα Βιώσιμα Δομικά Υλικά (Κωδ: ΔΠ2) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμο/Μεσοπρόθεσμο/  

Μακροπρόθεσμο, 2017-2030 

Φάση: Πιλοτική 

ΔΡΑΣΗ 18: Στοιχεία Σκίασης (Κωδ: ΔΠ3) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμο/Μεσοπρόθεσμο/  

Μακροπρόθεσμο, 2017-2030 

Φάση: Υπό μελέτη 

ΔΡΑΣΗ 19: Πολεοδομικές παρεμβάσεις (Κωδ: ΔΠ4) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Μακροπρόθεσμο, 2017-2030 

Φάση: Προκαταρκτική μελέτη 

ΔΡΑΣΗ 20: Υπόγειες Διαδρομές (Κωδ: ΔΠ5) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Μακροπρόθεσμο, 2017-2030 

Φάση: Προμελέτη 

ΔΡΑΣΗ 21: Υπόγειες Διαδρομές (Κωδ: ΔΠ5) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Μακροπρόθεσμο, 2017-2030 

Φάση: Προμελέτη 

Άξονας 3: Προστασία Δημόσιας Υγείας 

ΔΡΑΣΗ 21: Δροσερά Σημεία – CoolCenters (Κωδ: ΠΔΥ 1) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθερσμο, 2017-2019 

Φάση: Μερική εφαρμογή 

ΔΡΑΣΗ 22: Πόσιμο Νερό σε Δημόσιους Χώρους (Κωδ: ΠΔΥ2) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμο, 2017-2019 

Φάση: Πιλοτική εφαρμογή 

ΔΡΑΣΗ 23: Προστασία ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα (Κωδ: ΠΔΥ3) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Μεσοπρόθεσμο, 2017-2030 

Φάση: Μερική εφαρμογή από τρίτους φορείς 

ΔΡΑΣΗ 24: Ετοιμότητα Υπηρεσιών Δήμου (Κωδ: ΠΔΥ4) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμο, 2017-2019 

Φάση: Μερική εφαρμογή 

Άξονας 4: Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης – Εκστρατεία #coolathens 

ΔΡΑΣΗ 25: Ενημέρωση πληθυσμού – Treasure App (Κωδ: EE1) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθερσμο, 2017-2019 
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Φάση: Σε εφαρμογή 

ΔΡΑΣΗ 26: Παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (ΚΩΔ: ΕΕ2) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθερσμο, 2017-2019 

Φάση: Πιλοτική εφαρμογή 

ΔΡΑΣΗ 27: Δράσεις ευαισθητοποίησης/εκπαίδευσης (Κωδ: ΕΕ3) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθερσμο, 2017-2019 

Φάση: Υπό διερεύνηση 

ΔΡΑΣΗ 28: Εμπλοκή ιδιωτικού τομέα (Κωδ: ΕΕ4) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμο, 2017-2019 

Φάση: Υπό διερεύνηση 

ΔΡΑΣΗ 29: Δημιουργία φόρουμ για επικοινωνία των αειφορικών δράσεων εντός Δήμου,  

(Κωδ:ΕΕ5) 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμο, 2017-2019 

Φάση: Υπό διερεύνηση 

Επισημαίνεται ότι ο δήμος Αθηναίων συμμετέχει σε πλήθος σχετικών με την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή, διεθνών φόρουμ και δικτύων για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνολογιών, τα πιο σημαντικά από 

τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

− Δίκτυο Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή C40 

− Δίκτυο 100 Ανθεκτικών Πόλεων - 100 Resilient Cities 

− Μνημόνιο συνεργασίας με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με στόχο την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού προγράμματος “TREASURE” 

− Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy 

Η Στρατηγική Προσαρμογής που έχει αναπτυχθεί από το Δήμο Αθηναίων λειτουργεί συνεργατικά και 

προσθετικά με τις δράσεις και τα έργα που σχεδιάζει ο Δήμος μέσω του Επιχειρησιακού και Τεχνικού του 

Προγράμματος, του Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων, τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης και τη Στρατηγική Ανθεκτικότητας. 

6.2 Στρατηγική Ανθεκτικότητας της Αθήνας για το 2030 

Η Στρατηγική Ανθεκτικότητας της Αθήνας αποτελεί ένα σύνολο απτών δράσεων που βασίζονται και 

αξιοποιούν τα στοιχεία της πόλης που κάνουν την πόλη της Αθήνας πιο δυνατή. Η Στρατηγική Ανθεκτικότητας 

της Αθήνας προσφέρει μία προσέγγιση και ολοκληρωμένα προγράμματα προετοιμασίας και προστασίας των 

πιο αδύναμων πληθυσμών από μελλοντικές κρίσεις και χρόνιες πιέσεις που η πόλη της Αθήνας θα 

αντιμετωπίσει. 

Το Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και το Σχέδιο Δράσης για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων του 

Θερμοκηπίου, συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής Ανθεκτικότητας της Αθήνας.  
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Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης συνδέεται άρρηκτα με τη δημιουργία νέων και την αναζωογόνηση 

υφιστάμενων ανοιχτών και πράσινων δημόσιων χώρων. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα ζωτικής σημασίας για 

μια πυκνοκατοικημένη πόλη, που απειλείται τόσο από έντονες θερμοκρασίες (κλιματική αλλαγή) όσο και από 

σεισμούς. Μέσω της στρατηγικής η πόλη θα γίνει πιο προνοητική, με στόχο να μεταμορφώσει τις προκλήσεις 

της σε πόρους (ενέργεια και απορρίμματα, κενά κτίρια, νεοαφιχθέντες, πρόσφυγες και μετανάστες). Με 

αυτούς τους πόρους, θα αναπτύξει νέες ικανότητες και μορφές οικονομίας, οι οποίες μαζί με τον τουρισμό 

και τον δημιουργικό τομέα θα διαμορφώσουν το μέλλον της πόλης. Η Αθήνα, ακόμη, θα ενδυναμώσει την 

διακυβέρνηση της, αυξάνοντας το επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας, δημιουργώντας νέα κανάλια 

επικοινωνίας, ψηφιακή πολιτική και στρατηγικές καινοτομίας. 

Η «Στρατηγικής Ανθεκτικότητας για το 2030» αναπτύσσεται σε τέσσερις πυλώνες (Προσιτή, Πράσινη, 

Προνοητική και Ζωντανή πόλη) μέσα από 65 δράσεις και 53 υπο-δράσεις.  

Ακολούθως αναφέρονται για τον πυλώνα της Πράσινης πόλης, ο οποίος και σχετίζεται άμεσα με την 

κλιματική αλλαγή, οι στόχοι και οι δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την 

Ανθεκτικότητα της Αθήνας.  

Στόχοι Δράσεις Υπο- δράσεις 
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 A.1 Σχέδιο Δράσης για την Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή 

A.1.1 Πράσινες και Μπλε Υποδομές 

A.1.2 Δομημένο Περιβάλλον 

A.1.3 Προστασία της Δημόσιας Υγείας 

A.1.4 Δράσεις Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης – 
Εκστρατεία #coolathens 

A.2 Αρχή Διαχείρισης Μεγάλων Χώρων Πρασίνου - 

A.3 Τριπλή Πράσινη Ανάπλαση - 

A.4 Ελαιώνας: μια Ανθεκτική Συνοικία - 
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B.1 Σχέδιο Δράσης για την Διαχείριση των 
Αποβλήτων 

B.1.1 Βελτίωση Απόδοσης των Προγραμμάτων 
Συλλογής και Μεταφοράς Απορριμμάτων 

B.1.2 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ενός Καινοτόμου 
και Αποδοτικού Σχεδίου για την Ανακύκλωση και 
την Επαναχρησιμοποίηση των Αποβλήτων 

B.1.3 Εμπλοκή των Πολιτών στην Διαχείριση των 
Αποβλήτων 

B.1.4 Ενσωμάτωση των Δεδομένων που Παρέχει η 
Πόλη σε Ημερήσια Βάση 

B.1.5 Δημιουργία Αξίας και Θέσεων Εργασίας μέσω 
της Κυκλικής Οικονομίας 
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C.1 Οδικός Χάρτης για τη Βιώσιμη Κινητικότητα 

C.1.1 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

C.1.2 Σχέδιο Δράσης για τα Ποδήλατα στη Πόλη 

C.1.3 Επέκταση του Δικτύου Πεζοδρόμησης της 
Πόλης 

C.1.4 Δημιουργία Νέων Αστικών Δρομολογίων με 
Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία 

C.2 Πρόγραμμα Αναζωογόνησης Δημόσιων 
Χώρων 

- 

C.3 Πλαίσιο Συνδυασμένης Ανάπτυξης των 
Δημόσιων Χώρων 

- 
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D.1 Σχέδιο Βιώσιμης Διατροφικής Πολιτικής 

D.1.1 Υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Δράσης 

D.1.2 Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Βαρβακείου 
Αγοράς 
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Στόχοι Δράσεις Υπο- δράσεις 

D.1.3 Γενναία Μέτρα Μείωσης των Αποβλήτων 
Τροφίμων 

D.1.4 Πιλοτικό Έργο Υπαίθριων Σχολικών Αγορών 
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ς E.1 Σχέδιο Δράσης για τη Μείωση Εκπομπών 

Αερίων Θερμοκηπίου 

E.1.1 Δράσεις για Δημοτικά Κτίρια και 
Εγκαταστάσεις 

E.1.2 Δράσεις για Κτίρια Οικιακού και Τριτογενή 
Τομέα 

E.1.3 Δράσεις στον Τομέα των Μεταφορών 

E.1.4 Δράσεις στον Τομέα της Διαχείρισης των 
Απορριμμάτων 

E.2 Οδικός Χάρτης για τη Μείωση της 
Ενεργειακής Φτώχειας 

E.2.1 Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας 

E.2.2 Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης και 
Υποστήριξης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας 

E.2.3 Διαβατήριο Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου 

E.3 Συνεταιρισμοί Ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές 

- 
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7 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

Το έργο «Εκτίμηση τρωτότητας υγροτόπων της Αττικής στην κλιματική Αλλαγή & Σχέδιο Δράσης» εκπονήθηκε 

από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και την Περιφέρεια Αττικής (11/2014). 

Στο πλαίσιο του εδαφικής συνεργασίας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ORIENTGATE και της 

ελληνικής πιλοτικής εφαρμογής «Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υγροτόπους της Αττικής», 

εκτιμήθηκε η τρωτότητα 10 επιλεγμένων υγροτόπων της Αττικής στην κλιματική αλλαγή, και διατυπώθηκαν 

προτάσεις μέτρων για τη διατήρηση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για το σύνολο των 

υγροτόπων της Αττικής.  

Το Σχέδιο Δράσης για τους υγροτόπους της Αττικής αναπτύσσεται σε επτά άξονες δράσεις ως ακολούθως: 

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Ι Βελτίωση της γνώσης για τους υγροτόπους της Αττικής και για τις επιπτώσεις από την 

αλλαγή του κλίματος 

Μέτρο Ι-1 Διαρκής εμπλουτισμός της γνώσης για τους υγροτόπους της Αττικής, ως νησίδες 

βιοποικιλότητας και ως αναπόσπαστα στοιχεία (πράσινες και μπλε υποδομές) του 

αστικού και εξωαστικού χώρου 

Μέτρο Ι-2 Εκτίμηση και περιοδική ενημέρωση κλιματικών δεικτών για την ξηρασία - λειψυδρία 

και τις πλημμύρες, με κλιματικά μοντέλα πρόβλεψης, για την επικράτεια της 

περιφέρειας Αττικής, και διερεύνηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα 

Μέτρο Ι-3 Διασφάλιση της πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες για τους υγροτόπους της 

Αττικής και τους κλιματικούς δείκτες, και παρακολούθηση της εφαρμογής της 

Στρατηγικής 

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ II Διατήρηση και βελτίωση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων της Αττικής και των 

υπηρεσιών που παρέχουν και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

ΜΕΤΡΟ ΙΙ-1 Οριοθέτηση και θεσμική κατοχύρωση των υγροτόπων της Αττικής 

Μέτρο ΙΙ-2 Προστασία - φύλαξη, διατήρηση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής 

ΜΕΤΡΟ ΙΙ-3 Διατήρηση και αειφορική διαχείριση υγροτοπικών συστημάτων του δικτύου Natura 

2000 (υγρότοποι Σχινιά και Βραυρώνας, λίμνη Βουλιαγμένης) 

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ IIΙ Αειφορική χρήση των υδατικών πόρων 

ΜΕΤΡΟ ΙΙΙ-1 Πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης και προαγωγή της αειφόρου χρήσης των 

υδάτων 

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ IV Ρυθμίσεις χρήσεων γης 
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ΜΕΤΡΟ IV – 1 Προώθηση της συνεκτικής και μη ρυπαίνουσας πόλης 

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ V Ενημέρωση, ανάδειξη και άσκηση αναψυχής και ήπιου τουρισμού στους 

υγροτόπους της Αττικής 

Μέτρο V-1 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τους υγροτόπους της Αττικής και την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Μέτρο V-2 Εκπαίδευση για τους υγροτόπους της Αττικής και την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή 

ΜΕΤΡΟ V-3 Ανάδειξη του υγροτοπικού πλούτου της Αττικής και άσκηση αναψυχής και ήπιων 

μορφών τουρισμού 

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ VΙ Ενδυνάμωση της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης για τη διατήρηση των 

υγροτόπων και την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή 

Μέτρο VΙ-1 Ενδυνάμωση της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης σε πλευρές που άπτονται 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της εφαρμογής πολιτικών, μέτρων και της 

νομοθεσίας για τους υγροτόπους. 

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ VΙΙ Ενσωμάτωση της διάστασης διατήρησης των υγροτόπων στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων 

Μέτρο VIΙ-1 Προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στη διατήρηση των 

υγροτόπων, υιοθέτηση, από τις επιχειρήσεις, πρακτικών και δραστηριοτήτων σε 

όφελος της διατήρησης των υγροτόπων και αποφυγή πρακτικών και δραστηριοτήτων 

που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους υγροτόπους. 
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8 LIFE+ AdaptFor - Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας 

To έργο LIFE08 ENV/GR/000554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην 

Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (Τελικός 

Δικαιούχος) και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος / ΥΠΕΚΑ 

(Συνδικαιούχος) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας και τα Δασαρχεία Καλαμπάκας, Πάρνηθας 

και Σπάρτης.  

Το βασικό ερώτημα με το οποίο ασχολήθηκε το Έργο LIFE+ AdaptFor είναι πώς μπορεί να προσαρμοστεί η 

διαχείριση των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Το Έργο κατέδειξε την προσέγγιση προσαρμογής 

της δασικής διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο και έπειτα χρησιμοποίησε τα ευρήματα και τα αποτελέσματα για 

να καθοδηγήσει και να εκπαιδεύσει εκπροσώπους των Δασικών Υπηρεσιών σε περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο. Συγκεκριμένα, το Έργο αποσκοπούσε:  

• στην επίδειξη του τρόπου και των μέσων προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή 

σε τέσσερις (4) πιλοτικές περιοχές μελέτης, μεταξύ των οποίων και ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας 

• στην εκπαίδευση του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας σε θέματα δασικής διαχείρισης 

και κλιματικής αλλαγής και  

• στην ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του Έργου αλλά και της ανάγκης για προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή, σε άλλους εμπλεκόμενους και στο ευρύ κοινό. 

Στο πλαίσιο του έργου εντοπίστηκαν οι αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δασικά 

οικοσυστήματα και οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν την υγεία και την σταθερότητα των δασών. Η 

κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά και τις λειτουργίες, τις κοινωφελείς επιδράσεις των 

δασών και τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα δάση στον άνθρωπο. Οι σπουδαιότερες επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα, αφορούν σε επιπτώσεις στους τομείς της παραγωγικότητας 

των δασών, της βιοποικιλότητας, σε επιπτώσεις οφειλόμενες στους υδατικούς πόρους, τις δασικές πυρκαγιές 

και σε παθογόνους οργανισμούς.  

Για την εκτίμηση των μεθόδων προσαρμογής και διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων ακολουθήθηκαν 

τα ακόλουθα βήματα: 

I. Εκτίμηση της τρωτότητας (ευπάθειας) των δασικών οικοσυστημάτων, εξαιτίας της αλλαγής του 

κλίματος. 

Η εκτίμηση της τρωτότητας πραγματοποιήθηκε μέσω α) εργασίας πεδίου, β) μεθόδων 

τηλεπισκόπησης, γ) συλλογής στοιχείων από αρχεία των τοπικών Δασικών Υπηρεσιών και δ) 

ανασκόπησης υφιστάμενης βιβλιογραφίας. Περιλάμβανε την εξέταση των δασών από άποψη υγείας 

του δάσους (παθογόνοι οργανισμοί, όπως μύκητες και φλοιοφάγα έντομα) και αλλαγών στη βλάστηση 

(μέσω της μελέτης φυτοκοινωνιολογικών, οικοφυσιολογικών και εδαφολογικών παραμέτρων). 

Παράλληλα, παράχθηκαν χρονοσειρές θερμοκρασίας και βροχόπτωσης με σκοπό να διερευνηθεί η 

σύνδεση των φαινομένων που παρατηρήθηκαν στις περιοχές μελέτης με διακυμάνσεις των 

μετεωρολογικών παραμέτρων. 
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Για την περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτίμησης της 

τρωτότητας «η νέκρωση της κεφαλληνιακής ελάτης που παρατηρείται στην περιοχή για πολλές 

δεκαετίες οφείλεται στα φλοιοφάγα έντομα (η δράση των οποίων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 

τις μεταβολές κλιματικών παραμέτρων). Περαιτέρω, η τεράστια ποσότητα ξύλου που παρέμεινε στο 

δάσος έπειτα από την πυρκαγιά του 2007, σε συνδυασμό με τις αντίξοες εδαφικές και κλιματικές 

συνθήκες, ευνόησαν την επέκταση των επιβλαβών εντόμων». 

II. Καθορισμό νέων διαχειριστικών σκοπών για το δάσος, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, και 

ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών δράσεων και μέτρων προσαρμογής. 

Αφού ολοκληρώθηκε η εκτίμηση της τρωτότητας των δασικών οικοσυστημάτων στην αλλαγή του 

κλίματος, το επόμενο βήμα ήταν η διατύπωση μέτρων προσαρμογής των δασών στην κλιματική 

αλλαγή. Το πλαίσιο δράσεων και μέτρων προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή 

στην Ελλάδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

− Διατήρηση των ενδιαιτημάτων φυτικών και ζωικών ειδών και ευρύτερα της βιοποικιλότητας σε 

όλα τα επίπεδά της (γενετική ποικιλομορφία, ποικιλότητα ειδών, οικοσυστημάτων και τοπίων).  

− Προώθηση της επικράτησης (ή επιλογή κατά τις φυτεύσεις) δασικών φυτικών ειδών, ποικιλιών 

και γενοτύπων περισσότερο προσαρμοσμένων στην ξηρασία και ανθεκτικών σε ακραία καιρικά 

φαινόμενα και άλλες διαταραχές (π.χ. δασικές πυρκαγιές, επιδημίες παθογόνων οργανισμών 

κ.ά.).  

− Προσαρμογή των διαχειριστικών και δασοκομικών μορφών των δασών στις απαιτήσεις που 

προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, δηλαδή δημιουργία σπερμοφυών (υψηλών), 

ανομήλικων (υποκηπευτών, κηπευτών) και κατά το δυνατόν μικτών δασών.  

− Προσαρμογή των δασοκομικών πρακτικών σε ένα κλίμα πιο ξηρό και με αυξημένες πιθανότητες 

εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων και άλλων διαταραχών. Τέτοιες δασοκομικές 

πρακτικές είναι: η μείωση της πυκνότητας των συστάδων, ιδιαίτερα στα στάδια των λεπτών και 

χοντρών κορμιδίων και λεπτών κορμών με ισχυρότερες (υψηλές) αραιώσεις, με σκοπό τη μείωση 

του ανταγωνισμού, την προστασία της οργανικής ουσίας του εδάφους (προστασία από τη 

διάβρωση) κ.ά.  

− Υιοθέτηση διαχειριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών, 

ιδιαίτερα στη Μεσογειακή ζώνη, και αυξημένες επενδύσεις σε μέσα πρόληψης, έγκαιρης 

πυρανίχνευσης και άμεσης επέμβασης. 

Επισημαίνεται ότι πέραν του ανωτέρω γενικού πλαισίου δράσης προτάθηκαν συγκεκριμένες δράσεις 

και μέτρα για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων στα δασικά οικοσυστήματα επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον τα μέτρα προσαρμογής εξειδικεύτηκαν για τα ελληνικά δασικά 

οικοσυστήματα και ομαδοποιήθηκαν ανά κατηγορία ζώνης βλάστησης, ενώ περιεγράφηκαν και 

οριζόντια μέτρα γενικού χαρακτήρα (κοινωνικο - οικονομικά και διοικητικά). 

Στο πλαίσιο το προγράμματος προτάθηκαν μέτρα με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες: 

− βραχυπρόθεσμα μέτρα προσαρμογής (Β) προς άμεση εφαρμογή  

− μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα προσαρμογής (Μ-Μ) για την ενίσχυση των δασικών 

οικοσυστημάτων έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και  
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− συμπληρωματικά μέτρα (Σ) απαραίτητα για την επιτυχία των ανωτέρω μέτρων  

Τα μέτρα που προτάθηκαν παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 8-1 Μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή  για ελληνικά δασικά οικοσυστήματα 

Διαχειριστικός σκοπός 
Μέτρο Αναλυτική περιγραφή 

Προστασία των δασών από 
άλλους βιοτικούς και 

αβιοτικούς παράγοντες 

Περιορισμός βόσκησης από άγρια 
και οικόσιτα ζώα (Σ) 

Μείωση της πίεσης της βόσκησης (η οποία έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στην αναγέννηση των 

δασικών συστάδων) μέσω περιφράξεων για την 
προστασία από οικόσιτα ζώα ή του ελέγχου του 

πληθυσμού άγριων ζώων 

Προληπτικά και κατασταλτικά 
μέτρα κατά των δασικών 

πυρκαγιών (Σ) 

Εφαρμογή προληπτικών (π.χ. δασοκομικοί 
χειρισμοί όπως αραιώσεις, αποκλαδώσεις, 

απομάκρυνση υποβλάστησης, θρυμματισμός 
υπολειμμάτων και διάθεσή τους για ατομικές 

ανάγκες) και κατασταλτικών μέτρων (π.χ. 
συντήρηση υποδομών πυροπροστασίας και 
ενίσχυσή τους, όπως αντιπυρικών ζωνών, 
δρόμων, δεξαμενών, πυροφυλακίων κ.ά.), 

καθώς τόσο η συχνότητα όσο και η ένταση των 
δασικών πυρκαγιών αναμένεται να αυξηθούν 

ως απόκριση στην αλλαγή του κλίματος. 

Σταδιακή δάσωση εκτάσεων ή 
δασικών δρόμων (που δεν 

χρησιμοποιούνται) (Σ) 

Δάσωση εκτάσεων ή δασικών δρόμων (που δεν 
χρησιμοποιούνται πια) για τη μείωση του 

βαθμού κατακερματισμού της δασικής 
βλάστησης 

Προστασία εδαφικών πόρων κατά 
την εφαρμογή δασοκομικών 

χειρισμών (Σ) 

Η προστασία των εδαφικών πόρων αποτελεί 
προτεραιότητα στα ορεινά ελληνικά δάση. Για 

τον λόγο αυτό συνίσταται: α) η αποφυγή 
μεθόδων διαχείρισης που καταστρέφουν ή 
διαταράσσουν σοβαρά τον δασικό τάπητα, 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου το έδαφος 
παρουσιάζει μικρή ταχύτητα διήθησης β) η 
επιλογή κατάλληλων μέσων σύρσης και γ) 

εκπαίδευση των συνεργείων 
υλοτόμων. 

Έρευνα, κατάρτιση και 
ευαισθητοποίηση του 

κοινού 

Εγκατάσταση μόνιμου 
προγράμματος παρακολούθησης 

(Σ) 

Εγκατάσταση 16 μόνιμων επιφανειών (τέσσερις 
επιφάνειες/περιοχή) για την παρακολούθηση 

της δομής των συστάδων και των 
χαρακτηριστικών του εδάφους. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση των 
κυρίαρχων ειδών βλάστησης και των μονάδων 
βλάστησης/δομών, καθώς αυτά θεωρούνται 

δείκτες των μεταβολών των οικολογικών 
συνθηκών λόγω της κλιματικής αλλαγής. 

Επιπλέον, εγκατάσταση ενός τηλεμετρικού 
μετεωρολογικού σταθμού / περιοχή για την 

παρακολούθηση των κλιματικών παραμέτρων 
(θερμοκρασία, βροχόπτωση, κ.ά.). 

Κατάρτιση των εμπλεκομένων και 
ευαισθητοποίηση του κοινού (Σ) 

Διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης για το 
προσωπικό των τοπικών Δασικών Υπηρεσιών 
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Διαχειριστικός σκοπός 
Μέτρο Αναλυτική περιγραφή 

και ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

συμμετοχικών δράσεων για την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος. 

Για την περιοχή του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας τα μέτρα αφορούν σε εφαρμογή εξυγιαντικών 

υλοτομιών για τον περιορισμό του μολυσματικού δυναμικού και στη συνέχεια αποκατάσταση (κυρίως 

μέσω φυτεύσεων τετραετών φυταρίων κεφαλληνιακής ελάτης) του δασικού οικοσυστήματος. Σε 

οριακές θέσεις (υποβαθμισμένα, καμένα εδάφη) προτείνεται η αντικατάσταση της ελάτης από 

περισσότερο ανθεκτικά είδη, όπως τα τοπικά είδη άρκευθου και δρυός.  

Τα εξειδικευμένα μέτρα για την περιοχή του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας παρουσιάζονται στον πίνακα 

που ακολουθεί. 

Πίνακας 8-2 Μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή  στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας 

Διαχειριστικός σκοπός 
Μέτρο Αναλυτική περιγραφή 

Διατήρηση κεφαλληνιακής 
ελάτης σε καλές ποιότητες 

τόπου 

Άμεση υλοτομία νεκρών ή 
νεκρούμενων ατόμων 

(εξυγιαντικές υλοτομίες) (Β) 

Υλοτομία ατόμων ελάτης που έχουν 
προσβληθεί από φλοιοφάγα έντομα ή 
εμφανίζουν μεγάλα σφάλματα όπως 

σπασίματα, ισχυρές δικρανώσεις, σήψη κ.ά., 
διότι αυτά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 

νέκρωσης λόγω κλιματικής αλλαγής. 

Εγκατάσταση δικτύου 
φερομονικών παγίδων (Β) 

Χρήση κατάλληλων προσελκυστικών ουσιών 
για την παγίδευση επιβλαβών εντόμων. 

Εναλλακτικά, μετατροπή προσβεβλημένων 
δέντρων σε δενδροπαγίδες 

Ενθάρρυνση και προστασία της 
αναγέννησης (είτε φυσικής 

αναγέννησης είτε μέσω σποράς 
/ φυτεύσεων) (Μ-Μ) 

Φυτεύσεις τετραετών φυταρίων ελάτης έχουν 
πραγματοποιηθεί ήδη στην περιοχή, με μεγάλη 

επιτυχία (αποκατάσταση έπειτα από την 
πυρκαγιά του 2007). Κατά το δεύτερο έτος 

έπειτα από τη φύτευση η επιβίωση ανήλθε στο 
70-80%. 

Εφαρμογή αναγωγικών 
επιλεκτικών αραιώσεων και 

υλοτομιών (Μ-Μ) 

Εντατικοποίηση των αραιώσεων με σκοπό το 
καλύτερο ισοζύγιο του νερού και τον 

μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της 
ξηρασίας 

Αντικατάσταση 
κεφαλληνιακής ελάτης σε 

υποβαθμισμένα εδάφη 

Αλλαγές στη σύνθεση των ειδών 
(Μ-Μ) 

Σε οριακές θέσεις, αντικαστάσταση της ελάτης 
με άλλα ενδημικά δασοπονικά είδη, πιο 

ανθεκτικά στην ξηρασία και λιγότερο 
απαιτητικά ως προς το έδαφος, όπως η 

οξύκεδρη άρκευθος (Juniperus oxycedrus) ή η 
χνοώδης δρυς (Quercus pubescens) 

III. Παρακολούθηση για την εκτίμηση της κατάστασης του δάσους, καθώς και του βαθμού επιτυχίας των 

μέτρων προσαρμογής, και επαναξιολόγηση των διαχειριστικών σκοπών, δράσεων και μέτρων. 
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Αναπόσπαστο τμήμα της προσαρμογής της δασικής διαχείρισης, κατά τη διάρκεια αλλά και σε 

συνέχεια της εκτίμησης της τρωτότητας και του σχεδιασμού και της εφαρμογής μέτρων προσαρμογής 

στην κλιματική αλλαγή, είναι και η παρακολούθηση (monitoring).   

Στο πλαίσιο του Έργου LIFE+ AdaptFor, πραγματοποιήθηκαν ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση μόνιμου 

προγράμματος παρακολούθησης στις τέσσερις περιοχές μελέτης, με σκοπό την παρακολούθηση: 

α) των μετεωρολογικών παραμέτρων που είναι ενδεικτικές της αλλαγής του κλίματος, 

β) των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή της πορείας των φαινομένων νέκρωσης ειδών 

κωνοφόρων και εισβολής κωνοφόρων σε δάση πλατύφυλλων και 

γ) του βαθμού επιτυχίας των προτεινόμενων διαχειριστικών μέτρων προσαρμογής. 

Στις τέσσερις περιοχές μελέτης του Έργου εγκαταστάθηκαν μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες και 

μετεωρολογικοί σταθμοί για τη μέτρηση και καταγραφή: 

• μετεωρολογικών παραμέτρων, ενδεικτικών της αλλαγής του κλίματος (θερμοκρασία, 

βροχόπτωση, σχετική υγρασία, διάρκεια ηλιοφάνειας, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου κ.λπ.) 

καθώς και 

• δασοκομικών και εδαφικών παραμέτρων και παραμέτρων που σχετίζονται με τη βλάστηση, τη 

δομή, την αύξηση των δέντρων και την υγεία του δάσους (βιομετρικά χαρακτηριστικά δέντρων 

όπως το ύψος και η στηθιαία διάμετρος δέντρου, ο βαθμός συγκόμωσης και αναγέννησης, η 

εκτίμηση ζωτικότητας για τα ζωντανά ή βαθμού αποσύνθεσης για τα νεκρά δέντρα, το βάθος 

χούμου και φυλλάδας κ.λπ.). 
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9 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

9.1 Εισαγωγή 

Το 6ο παραδοτέο του έργου της Αξιολόγησης Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής αναπτύχθηκε σε 10 τομεακές 

εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν από κοινού ένα βασικό βήμα στη διαδικασία εκπόνησης της Έκθεσης 

Αξιολόγησης Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής. Σε αντιστοιχία με την ΕΣΠΚΑ αξιολογήθηκαν οι κίνδυνοι 

κλιματικής αλλαγής ανά επηρεαζόμενο τομέα (στους τομείς που έχουν εφαρμογή στην Αττική) εξετάστηκε η 

ικανότητα προσαρμογής του κάθε τομέα και προτάθηκαν σχετικές δράσεις προσαρμογής ανά τομέα.  

Ακολούθως περιγράφονται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή ανά τομέα ανάλυσης και 

αναφέρονται οι δράσεις και τα μέτρα τα οποία εκτιμήθηκαν ότι απαιτούνται για την αντιμετώπιση των 

κινδύνων και για την καλύτερη προσαρμογή του τομέα.  

Ένα μέτρο που αφορά σε όλους τους τομείς αποτελεί η εφαρμογή δράσεων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού και των φορέων χάραξης και εφαρμογής πολιτικής αναφορικά με τους 

κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, τις επιπτώσεις και την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προσαρμογής (Μ1.1).  
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9.2 Γεωργία-Κτηνοτροφία 

Με βάσει τα δημιουργηθέντα τεχνητά  σενάρια RCP45 και RCP85 προβάλλεται μείωση των βροχοπτώσεων, 

και σταδιακή αύξηση των περιόδων ξηρασίας και της ερημοποίησης ως το 2100, με συνέπεια και την μείωση 

της γεωργικής παραγωγής και βέβαια την εξ αυτής μείωση του εισοδήματος. Στον τομέα της γεωργίας 

προτείνονται μέτρα, τα οποία προσβλέπουν στην αποκατάσταση και την πρόληψη του διαβρωμένου 

εδάφους, την αναστροφή της εξάντλησης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και της δευτερογενούς αλάτωσης 

των εδαφών. Με δεδομένο ότι πάνω σπο το 85% των διαθέσιμων τοπικών  υδατικών πόρων χρησιμοποιείται 

από τον τομέα της γεωργίας, γίνεται αποδεδειγμένα υπεράντληση των υπόγειων υδροφορέων, με 

αποτέλεσμα να διεισδύει θαλάσσιο νερό στους υπόγειους υδροφορείς και να υποβαθμίζεται η ποιότητα του 

νερού που χρησιμοποιείται για την άρδευση. Για να αποφευχθούν τα παραπάνω προβλήματα, πρέπει να 

εφαρμόζεται ο κώδικας γεωργικής πρακτικής και πολιτικής, όπως ορίζεται από το Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, τη Δασική Πολιτική και την Πολιτική για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στις σωστές γεωργικές πρακτικές 

συμπεριλαμβάνονται και αντιδιαβρωτικά μέτρα. Αντιδιαβρωτικά μέτρα θεωρούνται αυτά, τα οποία 

σχετίζονται με την κατασκευή αναβαθμών, ώστε να περιοριστεί η ροή των χειμάρρων με ανεπιθύμητα υλικά 

που προκαλούν διάβρωση στις παράκτιες περιοχές, η παροχή κινήτρων στους κατοίκους των αγροτικών 

περιοχών ώστε να μην εγκαταλείπουν τις γεωργικές εκτάσεις, , η αναδάσωση γεωργικής και μη γεωργικής 

γης σε περίπτωση πυρκαγιάς και η κατασκευή αναβαθμίδων για αποκατάσταση του καμένου εδάφους. 

Επιπλέον, μέτρα που σχετίζονται με τη διάβρωση του εδάφους είναι και η χορήγηση επιδοτήσεων, ώστε να 

εφαρμόζεται η αγρανάπαυση περιοχών που απειλούνται, καθώς και οι επιδοτήσεις για σιτοκαλλιέργειες, οι 

οποίες δεν απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού. Είναι σημαντικό, επίσης, να μειωθούν οι απώλειες νερού και 

να καλυφθεί η επιφάνεια του εδάφους με φυτικά υπολείμματα, πέτρες και χημικά βελτιωτικά, ώστε να 

απορροφηθούν θρεπτικά συστατικά. Σχετικά με την εξάντληση των υδάτινων πόρων, η πολιτεία έχει θέσει, 

στο πλαίσιο της Υδατικής Πολιτικής της, μέτρα και στόχους για την εξισορρόπηση του εφοδιασμού (υδατικοί 

πόροι) και της ζήτησης (ανάγκες για χρήση σε διάφορους τομείς), και για τη διασφάλιση καλής ποιότητας 

πόσιμου νερού. Επιπρόσθετα, κομβικής σημασίας είναι να δοθούν κίνητρα ενθάρρυνσης για την ανάπτυξη 

βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς να περιοριστούν οι 

αδειοδοτήσεις νέων γεωτρήσεων, ώστε να γίνεται περισσότεροι και καλύτεροι έλεγχοι των ποσοτήτων νερού 

που αντλούνται. Προτείνονται, τέλος, αυστηρότερα μέτρα που σχετίζονται με τον περιορισμό των χρήσεων 

γης, οι οποίοι επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό το έδαφος (όπως λ.χ. είναι τα γήπεδα γκολφ που απαιτούν 

μεγάλες ποσότητες νερού). 

Προτεινόμενες δράσεις και μέτρα προσαρμογής: 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Μ2.1 

Εισαγωγή τεχνολογιών ανακύκλωσης- 
επαναχρησιμοποίησης υδάτων και Παροχή κινήτρων στους 
γεωργούς για τη χρήση ανακυκλωμένου νερού για την 
άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 

Μ2.2 
Προσδιορισμός και προώθηση της χρήσης γηγενούς και 
τοπικά προσαρμοσμένου γενετικού υλικού (φυτικού και 
ζωικού) 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Παραδοτέο 8  
«Αξιολόγηση Δράσεων και Μέτρων της ΕΣΠΚΑ σε σχέση με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής στην Π. Αττικής» 

 82 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Μ2.3 
Βελτίωση της απόδοσης στη χρήση νερού για άρδευση με 
εφαρμογή ορθολογικού αρδευτικού προγραμματισμού και 
τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας 

Μακροπρόθεσμο ΝΑΙ 

Μ2.4 
Βελτίωση της απόδοσης στη χρήση νερού για άρδευση με την 
υιοθέτηση πιο προηγμένων συστημάτων άρδευσης και 
συντήρηση των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 

Μ2.5 
Προώθηση της έρευνας για τη μελέτη των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και την κτηνοτροφία 

Μακροπρόθεσμο ΝΑΙ 

Μ2.6 
Εκπαίδευση αγροτών για προσαρμογή στην προβλεπόμενη 
κλιματική αλλαγή 

Μακροπρόθεσμο ΝΑΙ 

Μ2.7 
Ενίσχυση της προστασίας κατά των παράσιτων και των 
ασθενειών 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ2.8 

Παροχή κινήτρων σε γεωργούς για την εφαρμογή 
συστημάτων παραγωγής χαμηλών εισροών (π.χ. Βιολογική 
Γεωργία, Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Παραγωγής) 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ2.9 
Προώθηση της χρήσης λιγότερο υδροβόρων ή ξηρικών 
καλλιεργειών 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ2.10 
Παροχή κινήτρων σε γεωργούς για την εφαρμογή κλειστών 
υδροπονικών συστημάτων 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ2.11 
Υποστήριξη γεωργών σε μειονεκτικές περιοχές με αυξημένη 
εξισωτική αποζημίωση με προϋπόθεση την υλοποίηση 
μέτρων προσαρμογής . 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ2.12 
Χρήση νέων ποικιλιών των υφιστάμενων καλλιεργειών, οι 
οποίες είναι ανθεκτικές στην ξηρασία και τις υψηλές 
θερμοκρασίες 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ2.13 

Ενθάρρυνση της ανάληψης συμπληρωματικής ιδιωτικής 
ασφάλισης από τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους 
έναντι ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ2.14 
Παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη μεγιστοποίηση 
της παραγωγής ζωοτροφών, με έμφαση στις ξηρικές 
καλλιέργειες (π.χ. κριθάρι, σανό) 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ2.15 
Παροχή κινήτρων για τη βελτίωση των υπαίθριων συνθηκών 
στην κτηνοτροφία με τη φύτευση δενδροστοιχιών, στους 
χώρους εγκαταστάσεων και σταυλισμού 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Αναλυτικότερα τα μέτρα περιγράφονται ακολούθως: 

Μέτρο 2.1: Εισαγωγή τεχνολογιών ανακύκλωσης- επαναχρησιμοποίησης υδάτων και Παροχή κινήτρων 

στους γεωργούς για τη χρήση ανακυκλωμένου νερού για την άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών  

Με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η παρακίνηση των αγροτών για τη χρήση ανακυκλωμένου νερού, που 

παράγεται από τους βιολογικούς σταθμούς επεξεργασίας των αστικών λυμάτων της περιοχής (κυρίως 

ανατολικής και δυτικής Αττικής) αντί για την απόρριψή τους, παρότι καλής ποιότητας, στους θαλάσσιους 
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αποδέκτες για την άρδευση συγκεκριμένων καλλιεργειών. Η υλοποίηση του μέτρου προτείνεται να γίνει μέσα 

από τις ακόλουθες παράλληλες δράσεις:  

➢ Παροχή κινήτρων για τη χρησιμοποίησή του στη γεωργία (π.χ. μέσω της χαμηλότερης τιμολόγησής του) 

και παράλληλη παροχή αποτελεσματικών αντικινήτρων (π.χ. πρόστιμα) για τη χρήση των υπόγειων υδάτων 

για άρδευση χώρων πράσινου.  

➢ Εφαρμογή αυστηρών προληπτικών μέτρων και παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασμένων 

αστικών λυμάτων για την αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της 

γεωργίας.  

➢ Εκστρατείες ενημέρωσης των αγροτών για (α) την αναγκαιότητα της χρήσης του πόρου αλλά και τα 

οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του όπως η αύξηση της παραγωγής, (β) το περιβαλλοντικό κόστος της 

εξάντλησης των υπογείων υδάτων και (γ) τη διασφάλιση της ποιότητας του ανακυκλωμένου νερού 

προκειμένου να αυξηθεί η κοινωνική αποδοχή.  

Μέτρο 2.2: Προσδιορισμός και προώθηση της χρήσης γηγενούς και τοπικά προσαρμοσμένου γενετικού 

υλικού (φυτικού και ζωικού)  

Τα γηγενή και τοπικά προσαρμοσμένα φυτά και ζώα είναι περισσότερο ανθεκτικά στις τοπικές συνθήκες της 

Αττικής και επομένως σε υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασίες. Στα πλαίσια αυτού του μέτρου προτείνεται:  

➢ Προώθηση της έρευνας για τον προσδιορισμό του κατάλληλου γηγενούς γενετικού υλικού με ιδιότητες 

αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασίες  

➢ Διατήρηση στην Τράπεζα Σπόρων του γηγενούς γενετικού υλικού και πολλαπλασιασμός του  

➢ Ενημέρωση των αγροτών για την επιλογή του γηγενούς γενετικού υλικού που είναι καταλληλότερο για 

τις κλιματολογικές συνθήκες του αγροκτήματός τους  

➢ Ενίσχυση των κινήτρων για την καλλιέργεια/εκτροφή τους  

➢ Διατήρηση και ενίσχυση μέτρων προστασίας και ορθολογιστικής διαχείρισης ντόπιων και διαχρονικά 

προσαρμοσμένων στις κυπριακές συνθήκες φυλών αγροτικών ζώων  

➢ Χρήση μεικτών συστημάτων παραγωγής αγροτικών ζώων, κατάλληλων για τις συνθήκες κάθε περιοχής, 

και εφαρμογή μέτρων προστασίας και αειφόρου διατήρησης τους  

➢ Προώθηση της έρευνας για χαρακτηρισμό και βελτίωση της ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας 

στην κλιματική αλλαγή των ντόπιων φυλών παραγωγικών ζώων  

Μέτρο 2.3: Βελτίωση της απόδοσης στη χρήση νερού για άρδευση με εφαρμογή ορθολογικού αρδευτικού 

προγραμματισμού και τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας. 

Ο ορθολογικός αρδευτικός προγραμματισμός μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση προγράμματος άρδευσης με 

βάση τις πραγματικές ανάγκες σε νερό των διαφόρων καλλιεργειών και/ή τη χρήση οργάνων μέτρησης 
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εδαφικής υγρασίας (τενσιομέτρων) για τον καθορισμό του χρόνου και της ποσότητας άρδευσης. Επίσης ο 

ορθολογικός αρδευτικός προγραμματισμός περιλαμβάνει άρδευση με την χρήση τεχνολογιών γεωργίας 

ακριβείας. Μέσα από το μέτρο αυτό προτείνεται:  

➢ Εφαρμογή του κατάλληλου σχεδιασμού της άρδευσης, που θα βασίζεται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες 

και το είδος της καλλιέργειας από ειδικούς  

➢ Χρήση οργάνων μέτρησης εδαφικών και φυτικών παραμέτρων  για τον καθορισμό του χρόνου και της 

ποσότητας άρδευσης (real time υπολογισμός εξατμισοδιαμνοής και αρδευτικής δόσης). 

➢ μέτρηση παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο και ενσωμάτωση συστημάτων έξυπνης Γεωργίας (smart 

agriculture). 

➢ Λειτουργία/ενίσχυση συστήματος ενημέρωσης των αγροτών για το σχεδιασμό της άρδευσης και τις 

ανάγκες της καλλιέργειας σε νερό  

➢ Ενίσχυση της παροχής κινήτρων για την εφαρμογή σχετικών μέτρων  

Μέτρο2.4: Βελτίωση της απόδοσης στη χρήση νερού για άρδευση με την υιοθέτηση πιο προηγμένων 

συστημάτων άρδευσης και συντήρηση των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης  

Στην Αττική και γενικότερα στην Ελλάδα απαιτείται η εισαγωγή προγράμματος για την αντικατάσταση των 

παραδοσιακών μεθόδων επιφανειακής κυρίως άρδευσης με προηγμένα συστήματα άρδευσης. Σε συνέχιση 

αυτής της δράσης προτείνεται:  

➢ Συντήρηση των υφιστάμενων βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης  

➢ Έρευνα για την υιοθέτηση νέων ακόμα πιο αποτελεσματικών συστημάτων άρδευσης όπως η υπόγεια 

άρδευση και έλεγχος αυτών στις τοπικές συνθήκες και εφαρμογή τεχνολογίας γεωργίας ακριβείας για κάθε 

καλλιέργεια  

➢ Διερεύνηση του ενδεχομένου να υιοθετηθεί η μέθοδος της ελλειμματικής άρδευσης σε συγκεκριμένες 

καλλιέργειες, σε περιοχές με μειωμένη διαθεσιμότητα νερού  

➢ Συνέχιση της παροχής οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης στους αγρότες για την 

επιλογή/εγκατάσταση/συντήρηση των συστημάτων άρδευσης  

Μέτρο 2.5 : Προώθηση της έρευνας για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία 

και την κτηνοτροφία  

Με αυτό το μέτρο προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην 

απόδοση συγκεκριμένων καλλιεργειών οικονομικής σημασίας για την Αττική και γενικότερα την Ελλάδα με 

τη χρήση Συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, τα οποία συνδυάζουν κλιματικά, μετεωρολογικά, 

εδαφολογικά δεδομένα και δεδομένα για τις ίδιες τις καλλιέργειες για τον προσδιορισμό του βαθμού των 

επιπτώσεων και την έγκαιρη ανάληψη μέτρων προσαρμογής. Επίσης προτείνεται η περαιτέρω έρευνα για 

την αξιολόγηση της επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής στα παράσιτα και τις ασθένειες, στην παραγωγικότητα 
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της κτηνοτροφίας και στα κόστη για τους αγρότες, καθώς στην παρούσα φάση δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα 

για την αξιολόγησή τους.  

Μέτρο2.6: Εκπαίδευση αγροτών για προσαρμογή στην προβλεπόμενη κλιματική αλλαγή  

Η εκπαίδευση και ενημέρωση των αγροτών, και ειδικά των νέων σε ηλικία (<40 χρονών), σε θέματα που 

σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και ειδικότερα με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία 

και τους τρόπους προσαρμογής είναι απαραίτητη για την ευαισθητοποίησή τους και την ανάληψη 

πρωτοβουλιών για προσαρμογή. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού προτείνεται:  

➢ Χρήση διάφορων μέσων για την ενημέρωση και εκπαίδευση των αγροτών, όπως ειδικά σεμινάρια, άρθρα 

σε σχετικά έντυπα και χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας.  

➢ Τα Συστήματα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών σε Συνεργασία με τα Κέντρα έρευνας των Γεωπονικών 

Πανεπιστημίων μπορούν να αναπτυχθούν έτσι ώστε να γίνουν εργαλείο διάχυσης της γνώσης όσον αφορά 

τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις διαθέσιμες πρακτικές λύσεις προσαρμογής, ενισχύοντας τις 

ικανότητες των αγροτών να ανταποκριθούν στις μελλοντικές αλλαγές.  

➢ Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ αγροτών, των σχετικών αγροτικών φορέων και της ερευνητικής 

κοινότητας για την επίτευξη καινοτομίας και μεταφορά γνώσης.  

➢ Υποστήριξη της διοργάνωσης ημερίδων για επαγγελματίες πάνω στην υφιστάμενη τεχνογνωσία σχετικά 

με την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή και τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την 

εφαρμογή σχετικών τεχνολογιών/πρακτικών.  

Μέτρο 2.7 : Ενίσχυση της προστασίας κατά των παράσιτων και των ασθενειών  

Για την ενίσχυση της προστασίας κατά των παράσιτων και των ασθενειών στα φυτά και τα ζώα προτείνονται 

τα ακόλουθα:  

➢ Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυτών κατά των παράσιτων και των ασθενειών 

➢ Προσδιορισμός και εισαγωγή ποικιλιών με φυσική ανθεκτικότητα στα παράσιτα και τις ασθένειες  

➢ Ενδυνάμωση της ζωικής υγείας κατά των ασθενειών, με π.χ. εμβολιασμό των οικόσιτων και άγριων 

πληθυσμών  

➢ Παροχή κινήτρων σε γεωργούς για την εφαρμογή αμειψισποράς με φυτά που δεν ευνοούν την ανάπτυξη 

παθογόνων ή την εφαρμογή συγκαλλιέργειας για την αύξηση του ανταγωνισμού των καλλιεργειών ενάντια 

στα παράσιτα  

➢ Παροχή κινήτρων σε γεωργούς για την εφαρμογή προστατευτικού στρώματος στα εδάφη για την 

καταστολή της ανάπτυξης των ζιζάνιων  
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➢ Παρακολούθηση της δραστηριότητας των παράσιτων στις καλλιέργειες και των επιδημιολογικών 

προτύπων στα ζώα με σκοπό την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης πρόβλεψης, ειδοποίησης και λήψης 

κατάλληλων μέτρων  

Μέτρο 2.8 : Παροχή κινήτρων σε γεωργούς για την εφαρμογή συστημάτων παραγωγής χαμηλών εισροών 

(π.χ. Βιολογική Γεωργία, Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής)  

➢ Βιολογική γεωργία: Είναι ένα σύστημα που εξετάζει τις πιθανές περιβαλλοντικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις της γεωργίας με την εξάλειψη της χρήσης των συνθετικών εισροών, όπως τα συνθετικά 

λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, τα κτηνιατρικά φάρμακα, οι γενετικά τροποποιημένοι σπόροι και οι φυλές, 

τα συντηρητικά, οι πρόσθετες ουσίες και η ακτινοβολία. Αυτές αντικαθίστανται με πρακτικές διαχείρισης 

προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες που διατηρούν και αυξάνουν τη μακροπρόθεσμη εδαφική 

γονιμότητα και αποτρέπουν την ανάπτυξη παράσιτων και ασθενειών. Οι κύριες μέθοδοι οργανικής 

καλλιέργειας περιλαμβάνουν την αμειψισπορά, τη συγκαλλιέργεια, τις χλωρολιπάνσεις και το λίπασμα, το 

βιολογικό έλεγχο παρασίτων, και τη μηχανική καλλιέργεια. 

➢ Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής: Η ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής 

περιλαμβάνει βασικά τη διαχείριση της λίπανσης ,την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, την ορθή χρήση του 

νερού, και την πιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής.  

Μέτρο 2.9  Προώθηση της χρήσης λιγότερο υδροβόρων ή ξηρικών καλλιεργειών  

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην προώθηση της χρήσης λιγότερο υδροβόρων καλλιεργειών για την επίτευξη 

μείωσης στη ζήτηση νερού άρδευσης. Η υλοποίηση του μέτρου αυτού προτείνεται να γίνει μέσα από τις 

ακόλουθες δράσεις:  

➢ Έρευνα για τον προσδιορισμό και τη χρήση καλλιεργειών με χαμηλότερες απαιτήσεις σε άρδευση, οι 

οποίες ωστόσο δεν θα διαταράσσουν την ισορροπία του οικοσυστήματος  

➢ Εγκατάλειψη των καλλιεργειών που αποφέρουν χαμηλά κέρδη σε σχέση με τις απαιτήσεις τους σε νερό  

➢ Ενίσχυση της παροχής κινήτρων για την υιοθέτηση λιγότερο υδροβόρων  καλλιεργειών  

Μέτρο 2.10 : Παροχή κινήτρων σε γεωργούς για την εφαρμογή κλειστών υδροπονικών συστημάτων  

Το μέτρο αυτό πρέπει να συνοδευθεί από σχετική μελέτη για τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες και 

οικονομικές προοπτικές των καλλιεργειών που θα επιλεχθούν για αυτά τα συστήματα γεωργίας.  

Μέτρο 2.11 : Υποστήριξη γεωργών σε μειονεκτικές περιοχές με αυξημένη εξισωτική αποζημίωση με 

προϋπόθεση την υλοποίηση μέτρων προσαρμογής . 

Μέτρο 2.12 : Ενίσχυση της προστασίας των καλλιεργειών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.  

Μέσα από το μέτρο αυτό προτείνεται η ενίσχυση των κινήτρων για την ενίσχυση της προστασίας των 

καλλιεργειών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τους ακόλουθους τρόπους:  
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➢ Παροχή κινήτρων για τη φύτευση δεντροστοιχιών γύρω από τις καλλιέργειες  

➢ Παροχή κινήτρων για τη χρήση μηχανισμών ανακακατανομής των στρωμάτων αέρα πάνω από τις 

φυτείες (π.χ. ανεμομίκτες, τουρμπίνες S.I.S.) για την αποφυγή του παγετού 

➢ Παροχή κινήτρων για τη χρήση συστημάτων άρδευσης τεχνητής βροχής στις φυτείες για την 

απορρόφηση του ψύχους  

➢ Παροχή κινήτρων για τη χρήση συστημάτων άρδευσης εσωτερικής θέρμανσης στις φυτείες για την 

απορρόφηση του ψύχους  

➢ Παροχή κινήτρων για τη χρήση θερμοκηπίων για την προστασία από τα ακραία καιρικά φαινόμενα  

Μέτρο 2.13: Χρήση νέων ποικιλιών των υφιστάμενων καλλιεργειών, οι οποίες είναι ανθεκτικές στην 

ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες  

Για την καλύτερη προσαρμογή και ανθεκτικότητα των καλλιεργειών, οικονομικής σημασίας για την Αττική, 

στην ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες προτείνεται:  

➢ Προώθηση της έρευνας για τον προσδιορισμό του γενετικού υλικού των ειδών με ιδιότητες αντοχής στις 

υψηλές θερμοκρασίες και στην ξηρασία  

➢ Χρήση της κλασσικής βελτιωτικής μεθοδολογίας (παραδοσιακή βιοτεχνολογία) για την ανάπτυξη νέων 

ποικιλιών, με τη διαδικασία της φυσικής επιλογής (κοινώς διασταυρώσεις) ή ακόμη και του εμβολιασμού, 

για την έκφραση του γενετικού υλικού των ειδών και την απόκτηση των επιθυμητών χαρακτηριστικών 

(ανθεκτικότητα στην ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες).  

➢ Ενημέρωση των αγροτών για τις νέες ποικιλίες και τα πλεονεκτήματά τους  

➢ Ενίσχυση των κινήτρων μέσα για την καλλιέργειά τους  

Μέτρο 2.14: Ενθάρρυνση της ανάληψης συμπληρωματικής ιδιωτικής ασφάλισης από τους γεωργούς και 

τους κτηνοτρόφους έναντι ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα  

Μέσα από το μέτρο αυτό προτείνεται η ενθάρρυνση της ανάληψης συμπληρωματικής ιδιωτικής ασφάλισης 

από τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους για την ασφάλιση καλλιεργειών, εκτρεφόμενων ζώων και 

εξοπλισμού έναντι ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα με παράλληλη χορήγηση 

ενίσχυσης από το κράτος, ως επιδότηση ασφαλίστρου. Αυτές οι πολιτικές ασφάλισης επιτρέπουν στους 

αγρότες να επωφεληθούν από μια ευρύτερη κάλυψη από αυτή που είναι διαθέσιμη από τον κρατικό 

οργανισμό γεωργικών αποζημιώσεων για καταστροφές. Επίσης, με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα 

στους αγρότες να αξιολογήσουν το κίνδυνο έκθεσης των καλλιεργειών, ζώων και εξοπλισμού στα ακραία 

καιρικά φαινόμενα μέσα από το ύψος του ασφάλιστρου και να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στην υιοθέτηση 

κατάλληλων μέτρων προσαρμογής και διαχείρισης κινδύνου για να μειώσουν τα ασφάλιστρά τους. Για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού προτείνονται τα ακόλουθα:  
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➢ Ανάπτυξη του ιδιωτικού κλάδου γεωργικής ασφάλισης για τη μείωση του κινδύνου ζημιών στις 

καλλιέργειες, τα εκτρεφόμενα ζώα και τις υποδομές.  

➢ Ενθάρρυνση της ανάληψης συμπληρωματικής ιδιωτικής ασφάλισης από τους αγρότες και κτηνοτρόφους 

με την παράλληλη χορήγηση ενίσχυσης από το κράτος , ως επιδότηση ασφαλίστρου.  

Μέτρο 2.15: Παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής ζωοτροφών, με 

έμφαση στις ξηρικές καλλιέργειες (π.χ. κριθάρι, σανό)  

Μέτρο 2.16: Παροχή κινήτρων για τη βελτίωση των υπαίθριων συνθηκών στην κτηνοτροφία με τη φύτευση 

δενδροστοιχιών, στους χώρους εγκαταστάσεων και σταυλισμού.  

Για την προστασία των υφιστάμενων φυσικών οικοσυστημάτων γενικότερα προτείνεται: 

• Αύξηση της έκτασης των κρατικών και ιδιωτικών δασών και μείωση της αλόγιστης χρήσης τους για 

ξυλεία και βόσκηση. 

• Προστασία των δασών από πυρκαγιές και αναδάσωση των καμένων περιοχών. 

• Αύξηση της ενημέρωσης και του ελέγχου των αγροτών, των τουριστών και των επισκεπτών για την 

πρόληψη πυρκαγιών. 

• Αυστηρότερος έλεγχος και μέτρα για τη βόσκηση σε δάση υψηλής αξίας. 

• Διαμόρφωση υποδομών για προληπτική προστασία από πυρκαγιές, όπως δασικών δρόμων, 

αντιπυρικών λωρίδων και υδατοδεξαμενών σε ιδιωτικές εκτάσεις. 
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9.3 Δασικά Οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα-Οικοσυστήματα 

Στον τομέα των δασικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας δεν προτείνονται επιπλέον μέτρα πέραν 

των προτεινόμενων από την ΕΣΠΚΑ όπως αυτά έχουν εφαρμογή στην Περιφέρεια Αττικής (βλ. παράγραφο 

10.3). 
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9.4 Υδατοκαλλιέργειες & Αλιεία 

Για την προσαρμογή του τομέα των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας δεν προτείνονται νέα μέτρα πέραν 

των προτεινόμενων από την ΕΠΣΚΑ που έχουν εφαρμογή στην Περιφέρεια Αττικής (βλ. § 10.4). Επισημαίνεται 

ότι οι λιμένες έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο του τομεακού παραδοτέου των παράκτιων ζωνών.  

9.5 Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες 

Η κλιματική αλλαγή όπως αναλύθηκε και αξιολογήθηκε στο αντίστοιχο τομεακό παραδοτέο, θα επιφέρει 

σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα των υδατικών πόρων και των πλημμυρών. Ο εν λόγω τομέας έχει επιπλέον 

σημαντικές διατομεακές επιπτώσεις οι οποίες τον καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό. Οι επιπτώσεις του τομέα 

ομαδοποιήθηκαν και επιλέχθηκαν για αξιολόγηση τρεις ομάδες των οποίων οι επιπτώσεις κατατάχθηκαν ως 

επιπτώσεις μεγαλύτερης προτεραιότητας. 

Οι ομάδες των επιπτώσεων οι οποίες αξιολογήθηκαν αφορούν σε 

• Επιπτώσεις στη Διαθεσιμότητα υδατικών πόρων 

• Επιπτώσεις στη Ζήτηση υδατικών πόρων 

• Αξιολόγηση Ζημιών από πλημμύρες 

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων περιλάμβανε την εκτίμηση της μεταβολής τους στο μέλλον, στις συνθήκες της 

κλιματικής αλλαγής και στην ποσοτικοποίηση, αλλά και τη χρηματική αποτίμηση του κινδύνου που 

αντικατοπτρίζουν. Σκοπός της εργασίας ήταν η εκτίμηση της αναγκαιότητας λήψης μέτρων αποτροπής ή/και 

προσαρμογής, καθώς επίσης η εκτίμηση της προτεραιότητας και του μεγέθους που θα πρέπει να έχουν.  

Οι μεταβολές στο μέλλον, λόγω κλιματικής αλλαγής, των επιπτώσεων μεγαλύτερης προτεραιότητας που 

εξετάσθηκαν συνοψίζονται σε: 

• Υποβάθμιση της ποσότητας και της ποιότητας του διαθέσιμου υδατικού δυναμικού που, ως φυσικός 

πόρος, καθορίζει χωρίς υποκατάστατο την ανθρώπινη ύπαρξη. Αυτοί οι μειωμένης ποσότητας και 

υποδεέστερης ποιότητας υδατικοί όγκοι του μέλλοντος, θα περιορίσουν τη διαθεσιμότητα για κάλυψη 

των αναγκαίων χρήσεων. Οι επιπτώσεις εκτιμώνται καθοριστικές με επιδράσεις σε όλο το φάσμα των 

λειτουργιών του περιβάλλοντος φυσικού και ανθρωπογενούς, λόγω του κεντρικού ρόλου που 

διαδραματίζει το νερό σε αυτό. Ουσιαστικά οι επιπτώσεις στον εξεταζόμενο Τομέα, επάγονται 

παράπλευρες επιπτώσεις σε όλους ανεξαιρέτως τους υπόλοιπους τομείς που μελετώνται στα πλαίσια 

του Σχεδίου Προσαρμογής. 

• Προσαρμογές στη ζήτηση υδατικών πόρων, οι οποίες όμως κρίνονται επιβεβλημένες στο μέλλον, από 

την αναγκαιότητα διατήρησης της δυνατότητας κάλυψης όλων των αναγκών της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση θα κατευθύνεται σε βαθμιαία μειούμενης 

διαθεσιμότητας υδατικούς όγκους, η προσαρμογή της στο μέλλον είναι αναπόφευκτη. Η εξέλιξη αυτή, 

που λόγω της κλιματικής αλλαγής εκτιμάται ως η πλέον πιθανή, έχει αξιολογηθεί στην ανάλυση που 

πραγματοποιήσαμε. 

• Αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων τόσο σε συχνότητα όσο και σε ένταση, μεταβολές που 

αναμένεται ότι θα διαφοροποιούνται με το ένα ή το άλλο σενάριο μελλοντικών εκπομπών, αλλά σε 

κάθε περίπτωση θα έχουν σημαντικές επιδράσεις σε όλους του τομείς του φυσικού και 
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ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα των πλημμυρών θα επιφέρουν υλικές ζημιές, 

διακοπή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και σημαντικό οικονομικό κόστος αποκατάστασης, χωρίς 

να αποκλείονται και οι ανθρώπινες απώλειες. 

Οι παραπάνω επιπτώσεις έχουν αυξημένη σπουδαιότητα στην Περιφέρεια Αττικής, για λόγους που 

σχετίζονται με την χωροταξική – πολεοδομική της συγκρότηση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς και 

δομημένου περιβάλλοντος στην περιοχή. 

Προτεινόμενες δράσεις και μέτρα προσαρμογής: 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Μ5.1 
Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους 
κινδύνους της κλιματικής αλλαγής στο τομέα των υδατικών 
πόρων και των πλημμυρών 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 

Μ5.2 

Συνεκτίμηση της διάστασης των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής σε κάθε ενέργεια της Περιφέρειας 
Αττικής. Κάθε έργο (βελτίωση/προσαρμογή υφιστάμενου, 
ή κατασκευή νέου) που σχετίζεται με το νερό, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει πρόβλεψη προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 

Μ5.3 

Εκπόνησης ειδικών μελετών στις προστατευόμενες 
περιοχές της Περιφέρειας μέσω των οποίων θα 
προσδιοριστούν οι παράμετροι διατήρησης της 
οικολογικής τους ισορροπίας 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 

Μ5.4 

Διερεύνησης χρήσης τεχνικών αποδοτικής χρήσης νερού 
στα κτίρια και στις κατοικίες, μέσω συστημάτων 
ανακύκλωσης του γκρίζου νερού των σπιτιών για 
δευτερεύουσες χρήσεις 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ5.5 

Εκπόνηση Ειδικής Μελέτης αντιμετώπισης του 
πλημμυρικού κινδύνου στις περιοχές που έχουν 
καταγραφεί τα σημαντικότερα προβλήματα της 
Περιφέρειας Αττικής 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 

Μ5.6 

Εκπόνηση στοχαστικής μελέτης πρόβλεψης και 
προσδιορισμού στο μέλλον της εξέλιξης των φυσικών 
φαινομένων που συνδέονται με δυσμενή αποτελέσματα, 
με ειδική αναφορά στα πλημμυρικά φαινόμενα της Αττικής 

Μακροπρόθεσμο ΝΑΙ 

Η πρώτη δράση/μέτρο που θεωρούμε καθοριστική για την προσαρμογή είναι γενικού περιεχομένου και δεν 

αφορά μόνο τον εξεταζόμενο Τομέα, αλλά αναφέρεται στην αναγκαιότητα εμπέδωσης κοινωνικής 

συνείδησης για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. Κάθε ένας από εμάς και η κοινωνία μας συνολικά θα 

πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει για να αποτρέψει μια μελλοντική 

περιβαλλοντική καταστροφή. Μπορεί να είναι κάτι μικρό, από την οικονομία στο νερό μέχρι την ανακύκλωση 

των υλικών που χρησιμοποιεί, θα είναι όμως χρήσιμο και ίσως καθοριστικό αν αποτελέσει συνείδηση και 

συνήθεια ενός σημαντικού τμήματος της κοινωνίας μας.  
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Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει ήδη η κεντρική Διοίκηση με την υλοποίηση του έργου LIFE-IP 

AdaptInGR με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην 

Ελλάδα» που γίνεται υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της 

Ατμόσφαιρας, (https://www.adaptivegreece.gr), του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο έργο 

συμμετέχουν διάφοροι φορείς και Πανεπιστήμια και δημοσιοποιούν τα πορίσματα τους προς 

ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού. Άποψη μας είναι πως οι ενέργειες αυτές πρέπει να 

ενδυναμωθούν με ευρύτερη δημοσιοποίηση και προβολή του στόχου τους, αρχής γενομένης από το 

εκπαιδευτικό σύστημα και τους μαζικούς φορείς της κοινωνίας. 

Το Μέτρο M06Σ1502 «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νερού» του ΣΔΛΑΠ Αττικής 

προβλέπει τη διαρκή εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών με έμφαση στη σημασία της ορθολογικής 

διαχείρισης του πόρου και στη συνεχή ενημέρωση των χρηστών νερού και του κοινού για τις τρέχουσες κάθε 

φορά συνθήκες του ισοζυγίου ύδατος και την αναγκαιότητα των μέτρων που τίθενται κάθε φορά σε ισχύ.  

Επίσης, το Μέτρο M06Σ1503 «Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση», του ΣΔΛΑΠ Αττικής προβλέπει εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία με διπλή σκοπιμότητα, 

από τη μια τη μεταφορά μηνυμάτων - τρόπων εξοικονόμησης νερού στο σπίτι - προστασία υδάτων από την 

ρύπανση και από την άλλη, τη σταδιακή αλλαγή στη νοοτροπία των αυριανών πολιτών όσον αφορά στη 

σωστή χρήση του νερού 

Φορείς υλοποίησης των παραπάνω μέτρων είναι οι Δήμοι και η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων, αλλά η 

Περιφέρεια Αττικής θεωρούμε ότι μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή, με τη 

συμμετοχή της στην έκδοση σύντομων εντύπων και στη διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών, με βάση 

και το ειδικό ενδιαφέρον που έχει ως μητροπολιτική περιφέρεια με υψηλού επιπέδου εκτιμώμενες 

επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Η εφαρμογή Civil Attica, που εφαρμόζεται το τελευταίο διάστημα από 

την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, αποτελεί ένα σημαντικό θετικό 

βήμα προς το σκοπό αυτό. 

Η δεύτερη δράση/μέτρο που θεωρούμε αναγκαία αναφέρεται στην αναγκαιότητα συνεκτίμησης της 

διάστασης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε κάθε ενέργεια της Περιφέρειας Αττικής, ιδίως σε 

αυτές που αναφέρονται σε έργα και τεχνικές κατασκευές. Κάθε έργο (βελτίωση/προσαρμογή υφιστάμενου, 

ή κατασκευή νέου) που σχετίζεται με το νερό, θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόβλεψη προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή. Ο χρόνος ζωής πολλών έργων είναι τα 50 χρόνια, περίοδος που η κλιματική αλλαγή θα 

είναι ήδη παρούσα με μετρήσιμες επιπτώσεις, ως εκ τούτου η πρόβλεψη προσαρμογής θα πρέπει να γίνει 

σε κάθε έργο από τώρα. 

Οι επόμενες δράσεις/μέτρα αναφέρονται ουσιαστικά στην εφαρμογή των μέτρων για τους υδατικούς 

πόρους και τα καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα και έχουν ήδη εγκριθεί από τα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ 

και Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΥΔ06). Η εφαρμογή των συγκεκριμένων 

μέτρων θα έχει ιδιαίτερα ευνοϊκές επιπτώσεις στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για 

μεγάλο αριθμό παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη χρηστή διαχείριση του νερού, την 

εξασφάλιση της αειφορικής λειτουργίας του κύκλου του και την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων από τις 

πλημμυρικές απορροές του. Όλα τα μέτρα αυτά είναι συμβατά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 

αφού αποσκοπούν στη διατήρηση του φυσικού πόρου και την αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων από τις 
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πλημμυρικές απορροές του. Κάποιες κατά περίπτωση πρόσθετες εξειδικεύσεις – συμπληρώσεις στα μέτρα 

αυτά που κρίθηκαν αναγκαίες με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε αναφέρονται: 

1. Στην αναγκαιότητα εκπόνησης ειδικών μελετών στις προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας 

μέσω των οποίων θα προσδιοριστούν οι παράμετροι διατήρησης της οικολογικής τους ισορροπίας. 

Κρίσιμο μεταξύ αυτών των παραμέτρων είναι το νερό, υπό την έννοια ενός ελάχιστου οικολογικού 

δυναμικού που είναι αναγκαίο για τη διατήρηση του συγκεκριμένου οικοσυστήματος. 

Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι το ΣΔΛΑΠ προβλέπει το Μέτρο Μ06Β0903 «Κατάρτιση εθνικής 

μεθοδολογίας και προδιαγραφών για τον προσδιορισμό της οικολογικής  παροχής  ποτάμιων ΥΣ» 

που παρουσιάζει συνάφεια και θα υλοποιηθεί κεντρικά από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του 

ΥΠΕΝ. Το ειδικό ενδιαφέρον της Περιφέρειας Αττικής έγκειται στην ύπαρξη σημαντικών 

προστατευόμενων περιοχών στα όρια της, η διατήρηση των οποίων είναι σημαντική εκτός των 

άλλων και για την περιβαλλοντική ισορροπία των ιδιαίτερα έντονων πιέσεων που ασκούνται στη 

περιοχή. Η εκπόνηση Νοέμβριο του 2014 από την Περιφέρεια Αττικής της μελέτης «Εκτίμησης 

Τρωτότητας των Υγροτόπων Αττικής, στην Κλιματική Αλλαγή και Σχέδιο Δράσης» αποτελεί θετικό 

παράγοντα που πρέπει να έχει ανάλογη συνέχεια. 

2. Στην αναγκαιότητα διερεύνησης προς χρήση τεχνικών αποδοτικής χρήσης νερού στα κτίρια και στις 

κατοικίες, μέσω συστημάτων ανακύκλωσης του γκρίζου νερού των σπιτιών μας για δευτερεύουσες 

χρήσεις. Παρόμοια συστήματα έχουν δοκιμαστεί και εφαρμοστεί σε αρκετές περιπτώσεις 

(CYPROBELL, Κύπρος) και προτείνεται να διερευνηθεί η εφικτότητα εφαρμογής τους και στην 

Ελλάδα. Η συγκεκριμένη δράση έχει εφαρμογή σε επίπεδο κατοικίας ή/και πολυκατοικίας, ενώ σε 

περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων θα απαιτεί πιθανότητα και τη θέσπιση κάποιου οικονομικού 

κινήτρου για την εφαρμογή της, λόγω κόστους των αναγκαίων εγκαταστάσεων. Όλα αυτά δεν μπορεί 

παρά να γίνουν κεντρικά, πιθανόν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά η Περιφέρεια Αττικής έχει 

ειδικό ενδιαφέρον να επηρεάσει προς την κατεύθυνση αυτή, λόγω του ειδικού της βάρους στην 

κατανάλωση νερού και του σημαντικών υδατικών όγκων που καταναλώνει. 

3. Στην αναγκαιότητα εξειδίκευσης των Μέτρων που έχουν εγκριθεί στο ΣΔΚΠ του υδατικού 

διαμερίσματος Αττικής, με βάση τον αυξημένο κίνδυνο που εντοπίστηκε στην παρούσα ανάλυση. 

Στα πλαίσια αυτά και επικουρικά των μέτρων του ΣΔΚΠ, προτείνεται η εκπόνηση Ειδικής Μελέτης 

αντιμετώπισης του πλημμυρικού κινδύνου στις περιοχές που έχουν καταγραφεί τα σημαντικότερα 

προβλήματα. Η μελέτη μπορεί να εκπονηθεί συνολικά στην Περιφέρεια Αττικής, ή ανά ΖΔΥΚΠ και 

σκοπός της θα είναι ο εντοπισμός των προνομιακών αξόνων απορροής των πλημμυρικών νερών σε 

περίπτωση συμβάντος και οι αναγκαίες προσαρμογές για την ευχερή αποχέτευση τους προς τους 

αποδέκτες. Ο εντοπισμός θα γίνει με τοπογραφική αποτύπωση σε κατάλληλη κλίμακα, όλων των 

θαμμένων από την αστικοποίηση αξόνων επιφανειακής απορροής, ιχνηθέτηση της διαδρομής τους 

και πρόταση παρεμβάσεων άρσης τυχόν εμποδίων και εξασφάλισης της απρόσκοπτης απορροής 

τους και ευχερούς διοχέτευσης της στους αποδέκτες. Ο εντοπισμός θα συνοδευτεί από υδρολογική 

μελέτη της πλημμυρικής απορροής και υδρογεωλογική μελέτη της λεκάνης της. Οι περιοχές 

αυξημένου κινδύνου που πρέπει να περιληφθούν στην προτεινόμενη μελέτη, με αναφορά ανά 

ΖΔΥΚΠ και κατά σειρά προτεραιότητας είναι: 

ΖΔΥΚΠ Λεκάνης ποταμού Κηφισού - GR06RAK0011: 

i) οι περιοχές του Λεκανοπεδίου στις ανατολικές πλαγιές του όρους Αιγάλεω και μέχρι τη ζώνη 

απορροή του Κηφισού (περιοχές των δήμων Περιστερίου, Αιγάλεω, Πετρούπολης, Ιλίου, Αγίων 

Αναργύρων – Καματερού, Φυλής), 
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ii) οι κεντρικές περιοχές της Αθήνας από το Βοτανικό και τον Κεραμεικό μέχρι τον Ταύρο και τον 

Άγιο Ιωάννη Ρέντη, πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως Πειραιώς, Χαμοστέρνας, Πέτρου 

Ράλλη, Κωνσταντινουπόλεως και οι περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας, 

iii) το παραλιακό μέτωπο Γλυφάδας – παλαιού αεροδρομίου Ελληνικού που πλήττεται από 

απορροές που κινούνται από τις δυτικές πλαγιές του Υμηττού στις περιοχές Ηλιούπολης και 

Αργυρούπολης, 

iv) οι περιοχές των δυτικών πλαγιών του Υμηττού στην Ηλιούπολη και κατά μήκος της ζώνης 

απορροής του ρέματος Πικροδάφνης. 

Στις ευπρόσβλητες περιοχές του Λεκανοπεδίου δεν έχουμε συμπεριλάβει την παραλιακή ζώνη Νέου 

Φαλήρου – Τζιτζιφιών που έχουν επανειλημμένα πληγεί στο παρελθόν από πλημμυρικά συμβάντα. 

Στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις από την Περιφέρεια Αττικής 

με τα έργα νέας διαμόρφωσης του παραλιακού μετώπου, που έχουν πολύ μεγάλη αντιπλημμυρική 

διάσταση. 

ΖΔΥΚΠ Χαμηλής ζώνης Ασπροπύργου - Ελευσίνας - GR06RAK005: 

i) οι περιοχές Μάνδρας – Μαγούλας – Ελευσίνας και τα ρέματα Σούρες και Αγίας Αικατερίνης που 

έχουν δεχθεί σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες δυσχεραίνουν κατά πολύ την ομαλή απορροή 

τους και, 

ii) η βιομηχανική περιοχή Ασπροπύργου όπου το ρέμα Μαύρης Ώρας συμβάλλει στο ρέμα 

Γιαννούλας και ουσιαστικά δεν υπάρχει διαμορφωμένη κοίτη με προφανείς κινδύνους στις 

περιόδους αυξημένων βροχοπτώσεων. 

ΖΔΥΚΠ Χαμηλής ζώνης Μεγάρων – Νέας Περάμου - GR06RAK004, τόσο στην περιοχή Μεγάρων, όσο 

και στην περιοχή της Νέας Περάμου (ρέμα Κουλουριώτικο Μονοπάτι), που δημιουργούνται έντονα 

προβλήματα σε ανθρώπους, οικισμούς και καλλιέργειες. 

Οι χαμηλές απορροές και οι ζώνες εκβολής του ρέματος Ραφήνας και του Ερασίνου ποταμού, στη 

δεύτερη περίπτωση λόγω και του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου και της προστατευόμενης 

περιοχής. 

Οι παραπάνω αναφερθείσες περιοχές χαρακτηρίζονται ως πρώτης προτεραιότητας να 

συμπεριληφθούν στη μελέτη στα πλαίσια της ανάλυσης που προαναφέρθηκε, ενώ έπονται οι 

περιοχές των υπολοίπων ΣΔΥΚΠ, χωρίς να υποβαθμίζεται βέβαια η σπουδαιότητα τους. 

Στις περισσότερες από τις προαναφερθείσες περιοχές, υπάρχει αστικό περιβάλλον, με πυκνή 

δόμηση και διαμορφωμένες λειτουργίες που πολλές φορές λειτουργούν ως τροχοπέδη για 

σημαντικές παρεμβάσεις. Για τους λόγους αυτούς οι παρεμβάσεις θα μπορούσαν να 

επικεντρωθούν στο οδικό δίκτυο με κατάλληλες διαμορφώσεις που θα διευκολύνουν την απορροή 

των πλημμυρικών νερών. Μια πρόταση προς διερεύνηση από την παραπάνω μελέτη είναι αυτή της 

διαμόρφωσης στις επικλινείς περιοχές, των οδών που έχουν γίνει πάνω σε θαμμένα ρέματα, με 

ελαφρά εγκάρσια κλίση του οδοστρώματος προς το μέσον της οδού. Με τον τρόπο αυτό η διατομή 

του οδοστρώματος θα έχει κατά μήκος της διαδρομής του μία κεντρική εσοχή, που θα διευκολύνει 

την ταχεία απορροή των νερών. Η πρόταση αυτή είναι ενδεικτική των παρεμβάσεων που μπορεί να 

γίνουν με γνώμονα τη διευκόλυνση των πλημμυρικών ροών με τη μικρότερη δυνατή όχληση στο 

διαμορφωμένο αστικό περιβάλλον. Είναι σίγουρο ότι στα πλαίσια της μελέτης θα αναζητηθούν και 

θα προκύψουν και άλλες παρόμοιες δυνατότητες που θα διευκολύνουν τους σκοπούς της. 

4. Εκπόνηση στοχαστικής μελέτης πρόβλεψης και προσδιορισμού στο μέλλον της εξέλιξης των φυσικών 

φαινομένων που συνδέονται με δυσμενή αποτελέσματα, με ειδική αναφορά στα πλημμυρικά 

φαινόμενα της Αττικής. Η προσέγγιση που έγινε στο πλαίσια του τομεακού παραδοτέου 6 εμπεριέχει 
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σημαντικές παραδοχές και είναι χρήσιμη για τον προσδιορισμό της τάξης μεγέθους του 

προβλήματος, για τη διαπίστωση προτεραιοτήτων και για το σχεδιασμό παρεμβάσεων. Από μία 

μελέτη όμως όπως η προτεινόμενη προσδοκούμε ίσως περισσότερο συγκεκριμένα ποσοτικά 

δεδομένα, που θα διευκολύνουν τον περιφερειακό και κεντρικό σχεδιασμό. Οι μελέτες του τύπου 

αυτού βασίζονται κυρίως στη μαθηματική προσομοίωση (μοντελοποίηση), ειδικά για τις πλημμύρες 

ανά επιμέρους λεκάνη του υδρογραφικού δικτύου. Η δομή του μοντέλου της μπορεί να 

περιλαμβάνει την προσομοίωση των φυσικών συνθηκών και η βαθμονόμηση του να γίνει με τα 

διαθέσιμα συμβάντα της τελευταίας 50ετίας (υπάρχουσα κατάσταση). Η μελλοντική εικόνα θα 

προκύπτει από μεταβλητές πρόβλεψης των μετεωρολογικών παραμέτρων, που θα συνδεθούν με 

όμβριες καμπύλες στις υπάρχουσες θέσεις – σταθμούς του εγκεκριμένου ΣΔΚΠ, από τις οποίες θα 

προκύπτουν τα πλημμυρογραφήματα. Η διόδευση της πλημμύρας θα υλοποιείται μέσω του ήδη 

ψηφιοποιημένου τοπογραφικού υποβάθρου. Η συγκεκριμένη μελέτη μπορεί να έχει τη μορφή 

ερευνητικού προγράμματος στο οποίο θα συμμετέχουν ενδεχόμενα διάφοροι φορείς, μελετητές, 

πανεπιστήμια, περιβαλλοντικές οργανώσεις, υπό το συντονισμό και την εποπτεία της Περιφέρειας 

Αττικής. Το μαθηματικό μοντέλο που θα συνταχθεί θα βρίσκεται στην αρμόδια υπηρεσία της 

Περιφέρειας (πιθανόν Διεύθυνση Πολιτική Προστασίας), που θα διαθέτει εκπαιδευμένους 

υπαλλήλους για το χειρισμό του. Θα πρέπει να τροφοδοτείται και να ρυθμίζεται με τα νέα κάθε φορά 

δεδομένα, όπως π.χ. μία φορά το χρόνο με τα νέα κλιματικά δεδομένα, επετειακά σε κάθε 

πλημμυρικό συμβάν, έτσι ώστε να αναβαθμίζεται η αξιοπιστία του στην προσομοίωση των φυσικών 

συνθηκών. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει εργαλείο χρήσης για παρεμβάσεις τοπικής σημασίας, αλλά 

και για παρεμβάσεις στρατηγικού χαρακτήρα. 
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9.6 Παράκτιες Ζώνες 

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στον εξεταζόμενο τομέα «Παράκτιες 

Ζώνες» (ακτές και λιμένες). 

Οι επιπτώσεις αυτές για μεν τις ακτές αξιολογήθηκαν με βάση τον δείκτη τρωτότητας CVI (coastal 

vulnerability index), σύμφωνα με τον οποίο βαθμονομήθηκε λεπτομερώς σε 5 κατηγορίες τρωτότητας, το 

σύνολο της ακτογραμμής της Περιφέρειας Αττικής. Επιπρόσθετα, για την καλύτερη εκτίμηση του CVI 

υπολογίστηκε σε 13 χαρακτηριστικά σημεία του θαλάσσιου χώρου της Περιφέρειας, το μέσο ετήσιο ύψος 

κύματος για τα δύο επιλεγμένα κλιματικά σενάρια RCP 4.5 και RCP 8.5, τόσο για το εγγύς μέλλον (2046) όσο 

και για το μακρινό μέλλον (2096). 

Οι επιπτώσεις στους λιμένες προσεγγίστηκαν ποιοτικά καθώς δεν υφίσταται κάποιος ποσοτικός δείκτης 

εκτίμησης της τρωτότητας των υποδομών ενός λιμένα. Για αυτό το λόγο, παρουσιάστηκε η αύξηση της 

στάθμης της θάλασσας για τα δύο κλιματικά σενάρια για τα έτη 2046 και 2096, μία ποιοτική περιγραφή των 

κινδύνων και των επιπτώσεων σε τυπικά λιμενικά έργα με βάση τα στοιχεία μεταβολής του κυματικού 

κλίματος. Η μεταβολή του κυματικού κλίματος για τους λιμένες της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιήθηκε 

με γεωγραφικό συσχετισμό των 13 χαρακτηριστικών σημείων, όπου υπολογίστηκε το μέσο ετήσιο ύψος 

κύματος, με τη θέση των λιμένων.  

Προτεινόμενες δράσεις και μέτρα προσαρμογής: 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής  
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Μ6.1 Έργα προστασίας ακτών - αντιδιαβρωτικά έργα Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 

Μ6.2 
Εκπόνηση μελέτης «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)» 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 

Μ6.3 
Προστασία των λιμένων έναντι των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής 

Μακροπρόθεσμο ΝΑΙ 

Με βάση την ανάλυση που αναφέρθηκε στα προηγούμενα, οι μεταβολές στο μέλλον, λόγω κλιματικής 

αλλαγής στον τομέα «Παράκτιες Ζώνες»  συνοψίζονται σε: 

• Αύξηση της τρωτότητας των ακτών λόγω κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα την πιθανή ανάγκη 

κατασκευής αντιδιαβρωτικών έργων σε περιοχές υψηλού δείκτη τρωτότητας (CVI=4). Οι επιπτώσεις 

εκτιμώνται καθοριστικές σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του περιβάλλοντος φυσικού και 

ανθρωπογενούς, λόγω του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν οι παράκτιες ζώνες σε αυτό (π.χ. 

τουρισμός, εμπόριο).  

• Προσαρμογές σε ό,τι αφορά τις παράκτιες ζώνες, οι οποίες κρίνονται επιβεβλημένες στο μέλλον, από 

την αναγκαιότητα διατήρησης της ανθρώπινης δραστηριότητας σε αυτές. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η 

τρωτότητα των ακτών επιδεινώνεται, η προσαρμογή στο μέλλον είναι αναπόφευκτη. 

• Αύξηση του μέσου ετήσιου ύψους κύματος. Αυτό επιβεβαιώνεται από τη φασματική ανάλυση των 

ανεμολογικών στοιχείων για τα 13 χαρακτηριστικά σημεία. Το αποτέλεσμα αυτής της αύξησης θα 

επιφέρει υλικές ζημιές, αλλά και οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 
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Συμπερασματικά, γίνεται αντιληπτό ότι οι ακτές απαιτούν την άμεση λήψη μέτρων προστασίας τους από τη 

διάβρωση. Οι ακτές αυτές είναι εκείνες που υπολογίστηκαν ως υψηλής τρωτότητας (CVI=4).  Τα μέτρα που 

πρέπει να παρθούν για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών περιλαμβάνουν ενδεικτικά την 

κατασκευή παράλληλων αποσπασμένων κυματοθραυστών. 

Σημαντικό μέτρο για την προστασία των ακτών είναι ωστόσο και μια ολοκληρωμένη δράση, στην οποία 

λαμβάνεται υπόψιν και η ανθρωπογενής δραστηριότητα ως παράγοντας διάβρωσης. Μια τέτοια δράση είναι 

μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ): “η διαδικασία η οποία διαμορφώνεται από τη 

συμμετοχή της διοίκησης και των κοινοτήτων, της επιστήμης και της διαχείρισης των επιμέρους και του 

δημόσιου συμφέροντος για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την προστασία και την 

ανάπτυξη των παράκτιων οικοσυστημάτων και πόρων”. 

Ένα επιτυχημένο διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει να έχει ως αντικείμενα μελέτης (στόχους) τα παρακάτω: 

• Αειφορία των μέτρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παράκτιας ζώνης  

• Σχεδιασμό του παραλιακού μετώπου και ενσωμάτωση στον ευρύτερο σχεδιασμό της παράκτιας ζώνης 

(χωροταξική προσέγγιση) 

• Εξισορρόπηση αντιπάλων ή αντικρουόμενων απαιτήσεων 

• Συνέπεια στην λήψη αποφάσεων 

• Ευελιξία στα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των παράκτιων προβλημάτων 

Μέσα στα λιμάνια, οι βασικές κλιματικές παράμετροι εκτίμησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

είναι οι συνθήκες ανέμου, παλίρροιας και κύματος, καθώς και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι οποίες 

επηρεάζουν την λειτουργική απόδοση του λιμένα. Οι τελευταίες προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή 

υποδηλώνουν όμως σχετικά μικρή αλλαγή σε αυτές τις συνθήκες.  

Ως εκ τούτου, οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή δεν θεωρούνται σημαντικοί βραχυπρόθεσμα ή ακόμη 

και μεσοπρόθεσμα. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι θυελλογενείς πλημμύρες μπορεί να είναι πιο 

κρίσιμες μακροπρόθεσμα, όποτε, για ορισμένα λιμάνια. Η άνοδος αυτή αναλύεται για κάθε κλιματικό 

σενάριο στο τομεακό παραδοτέο, όπου βλέπουμε ότι στο εγγύς μέλλον οι λιμένες δε φαίνεται να 

αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο. Συνεπώς, η προστασία των λιμένων έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής αποτελεί ένα μέτρο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού όπου τόσο οι υποδομές όσο και ο εξοπλισμός θα 

χρειαστεί να προσαρμοστούν ή τροποποιηθούν.  
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9.7 Τουρισμός 

Ο τουρισμός είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας της οικονομίας της Χώρας αλλά και της Περιφέρειας, 

προσελκύοντας χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο και παρέχοντας οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση για τη 

χώρα. Οι μελλοντικές κλιματολογικές συνθήκες θα εξακολουθούν να είναι ευνοϊκές για διαφορετικούς 

τύπους τουρισμού και οι πιθανές δυσμενείς συνθήκες για εναλλακτικό τουρισμό στις μεταγενέστερες 

χρονικές περιόδους (2090) θα μπορούσαν να εξισορροπηθούν από τον παραθαλάσσιο τουρισμό. Η 

Περιφέρεια, ειδικά το χειμώνα και την άνοιξη θα έχει καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες για να 

προσελκύσει εναλλακτικό τουρισμό εκτός της τρέχουσας τουριστικής περιόδου. 

Οι παραλίες της Περιφέρειας απειλούνται με διάβρωση και μελλοντική ΑΣΘ. Η μειωμένη αισθητική των 

ακτών λόγω της διάβρωσης θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τουριστικές προτιμήσεις. 

Ο τουριστικός τομέας, εκτός από την ΑΣΘ, θα αντιμετωπίσει επίσης προκλήσεις που σχετίζονται με την 

ενέργεια και την παροχή νερού. 

Για την προσαρμογή του τομέα δεν προτείνονται νέα μέτρα πέραν των προτεινόμενων από την ΕΠΣΚΑ που 

έχουν εφαρμογή στην Περιφέρεια Αττικής (βλ. § 10.7).  
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9.8 Ενέργεια 

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο τομέας, κυρίως λόγω υψηλών και ακραίων θερμοκρασιών, θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητά του να ανταποκριθεί στην προβλεπόμενη ενεργειακή ζήτηση. 

Οι Υ/Σ και τα ΚΥΤ που βρίσκονται σε ευάλωτες περιοχές είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν αυξημένο κίνδυνο 

πλημμύρας, οδηγώντας σε διακοπή του τοπικού ενεργειακού εφοδιασμού. Η εσωτερική υποδομή του ΑΗΣ 

Λαυρίου δεν κινδυνεύει λόγω της ΑΣΘ. 

Οι απαιτήσεις για ψύξη είναι πιθανό να αυξηθούν στο μέλλον λόγω υψηλότερων θερμοκρασιών που θα 

μπορούσαν να έχουν σημαντικό σχετικό κόστος. Η ζήτηση για οικιακή θέρμανση προβλέπεται να μειωθεί, η 

με σημαντικά οφέλη για τα νοικοκυριά. 

Ο κίνδυνος που σχετίζεται με ζημιά στον εξοπλισμό που προκαλείται άμεσα από αυξημένες θερμοκρασίες 

βρέθηκε να είναι χαμηλός, καθώς ο εξοπλισμός έχει ήδη σχεδιαστεί για να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Για την προσαρμογή του τομέα δεν προτείνονται νέα μέτρα πέραν των προτεινόμενων από την ΕΠΣΚΑ που 

έχουν εφαρμογή στην Περιφέρεια Αττικής (βλ. § 10.8).  
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9.9 Υποδομές 

Οι προτάσεις – ενέργειες που αναφέρονται στην συνέχεια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : 

• Αυτές που έχουν στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 

• Αυτές που έχουν στόχο την μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Όσον αφορά την Περιφέρεια Αττικής,  λαμβάνοντας υπόψη και τις αρμοδιότητες που έχει, θεωρείται ότι 

πρέπει να διαμορφώσει και θέσει σταδιακά σε εφαρμογή τα επόμενα 2 -3 έτη, μια συνεκτική στρατηγική 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων με 4 συνιστώσες: 

• Βελτίωση της ποιότητας και πληρότητας των πληροφοριών που συλλέγονται για την εξέλιξη της 

κλιματικής αλλαγής 

• Βελτίωση των δυνατοτήτων ανταπόκρισης σε ακραία καιρικά φαινόμενα, ενισχύοντας την ικανότητα 

προσαρμογής του οδικού δικτύου. 

• Ενσωμάτωση των εξελίξεων και εκτιμήσεων διαφόρων κλιματικών παραμέτρων στον σχεδιασμό και 

προγραμματισμό έργων, μειώνοντας την ευπάθεια. 

• Εισάγοντας νέα κριτήρια επιλογής και χρηματοδότησης έργων και παρεμβάσεων στις οδικές 

μεταφορές, που να αντικατοπτρίζουν την δυνατότητα του έργου ή παρέμβασης να μειώσει της 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή την έκθεση 

Προτεινόμενες δράσεις και μέτρα προσαρμογής: 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Μ9.1 
Ενοποίηση Υφιστάμενων Βάσεων Δεδομένων 

Καιρικών φαινομένων και Επιπτώσεων 
Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 

Μ9.2 Αναβάθμιση λειτουργίας Κ.Δ.Κ. Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 

Μ9.3 
Μείωση Ευπάθειας Οδικού Δικτύου. Βελτίωση 
λειτουργίας και συντήρησης (Λ&Σ) του δικτύου 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 

Μ9.4 Οδική τιμολόγηση – φορολόγηση Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ9.5 
Επενδύσεις σε υποδομές ήπιων μέσων 

μετακίνησης 
Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ9.6 
Αξιολόγηση δυνατοτήτων διαχειριστικών 

παρεμβάσεων στον τομέα της κυκλοφορίας και 
των μεταφορών στην μείωση οχηματοχιλιομέτρων 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ9.7 

Συντονισμός κανονισμών εξασφάλισης χώρων 
στάθμευσης εκτός οδού για την Αττική με το 

σύστημα μεταφορών και ειδικότερα τα Μέσα 
Σταθερής Τροχιάς 

Μακροπρόθεσμο ΝΑΙ 

Αξιοποίηση – ενοποίηση υφιστάμενων βάσεων δεδομένων 

Οι γνώσεις για τις πραγματικές επιπτώσεις των καιρικών φαινομένων στο δίκτυο μεταφορών είναι 

αποσπασματικές. Αν και υπάρχουν βάσεις δεδομένων με ικανοποιητική πληρότητα και ποιότητα (π.χ. καιρικά 

φαινόμενα, κυκλοφοριακές συνθήκες), αυτές δεν συνδέονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα η χρησιμότητά 
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τους να είναι περιορισμένη. Προτείνεται η δημιουργία μιας ενιαίας γεωβάσης για την Αττική που θα 

συνδυάζει υφιστάμενες, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του οδικού δικτύου: 

• Αριθμητικές τιμές καιρικών φαινομένων από την Ε.Μ.Υ. (και συνδυασμού τους – π.χ. άνεμος+βροχή) 

σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα (Περιφέρεια, Νομός, Δήμος). Διάρκεια φαινομένου. 

• Αρχεία χαρακτηριστικών υποδομών και πραγματικών φθορών στα δίκτυα όπως καταγράφονται από 

τις υπηρεσίες στην μικροκλίμακα των δικτύων (συγκεκριμένο οδικό τμήμα). Δαπάνες αποκατάστασης. 

• Επιπτώσεις στην λειτουργία του δικτύου σε μεσοκλίμακα (π.χ. μεταβολή ταχυτήτων οχημάτων 

απότους φωρατές του Κ.Δ.Κ. της περιφέρειας). Διάρκεια αποκατάστασης ομαλής λειτουργίας. 

Πρόκειται για έργο χαμηλού κόστους αλλά υψηλής προστιθέμενης αξίας, αφού η διαχρονική προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή θα εξαρτηθεί από την ποιότητα των πληροφοριών που θα διαθέτουμε. Η χρήση της 

γεωβάσης, για παράδειγμα, θα συμβάλλει στην βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής των φορέων αφού – 

αξιοποιώντας προβλέψεις καιρικών συνθηκών της Ε.Μ.Υ. – θα μπορούν να προγραμματίσουν: την 

προετοιμασία των υπηρεσιών τους για κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο, τις δράσεις κατά την διάρκεια 

εκδήλωσης του φαινομένου και τις κατάλληλες ενέργειες αποκατάστασης. Η γεωβάση θα πρέπει να καλύπτει 

όλα τα μέσα (οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, αεροδρόμια και το δίκτυο λεωφορειακών γραμμών). 

Βελτίωση Ικανότητας Προσαρμογής. Αναβάθμιση δυνατοτήτων Κ.Δ.Κ. 

Η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων που συμβαίνουν τώρα έχει 

μεγάλη σημασία στην σταδιακή προσαρμογή του οδικού δικτύου στην κλιματική αλλαγή, στην εξέλιξη της 

οποίας, τα φαινόμενα αυτά εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σε συχνότητα και ένταση. Σε πολλούς οδικούς άξονες 

της Αττικής και για μεγάλη διάρκεια της ημέρας υπάρχουν συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης. Όσο ο 

φόρτος σε ένα οδικό τμήμα πλησιάζει το όριο της κυκλοφοριακής ικανότητας τόσο οξύτερες είναι οι 

επιπτώσεις από κάποιο συμβάν - οι επιπτώσεις θα γίνουν άμεσα αντιληπτές, θα επηρεάσουν πολλούς 

χρήστες, θα επεκταθούν σε μεγάλη έκταση και θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος αποκατάστασης. 

Οι λειτουργίες που περιλαμβάνει ένα Κέντρο Διαχείρισης κυκλοφορίας μπορεί να περιλαμβάνουν: την 

διαχείριση της κυκλοφορίας, την ανίχνευση και διαχείριση κάθε είδους συμβάντων, διαχείριση κυκλοφορίας 

κατά την διάρκεια εκτέλεσης έργων, την πληροφόρηση του κοινού, τον συντονισμό σηματοδοτών, την 

απόδοση προτεραιότητας σε οχήματα εκτάκτου ανάγκης, διαχείριση μεγάλων εκδηλώσεων, και διαχείριση 

κυκλοφορίας κατά την διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων. Το ΚΔΚ της Περιφέρειας καλύπτει ένα μικρό 

μέρος των λειτουργιών αυτών. Προτείνεται η αναβάθμιση των δυνατοτήτων του Κ.Δ.Κ. σε δύο κύριους 

άξονες: 

• Μετρητικός εξοπλισμός. Κύριο συστατικό ενός ΚΔΚ είναι η υποδομή μετρήσεων. Το Κ.Δ.Κ. 

τηςΠεριφέρειας Αττικής καλύπτει με μετρήσεις το οδικό δίκτυο που χρησιμοποιήθηκε στους 

Ολυμπιακούς αγώνες και όχι το σύνολο της Αττικής. Κυκλοφοριακά δεδομένα όπως : φόρτος, σύνθεση, 

ταχύτητες, βάρος οχημάτων αποτελούν την βάση για: Σχεδιασμό του δικτύου, μελέτη οδικών έργων, 

συντήρηση, λειτουργία, περιβαλλοντική ανάλυση, οδική ασφάλεια κ.α. Προς το παρόντα δεδομένα 

που υπάρχουν από το σύστημα είναι ο φόρτος (σε οχήματα) και οι ταχύτητες. Προτείνεται η 

αναβάθμιση και επέκταση του εξοπλισμού ώστε να καλύπτει το σύνολο του οδικού δικτύου της 

Αττικής, και την συλλογή επιπλέον στοιχείων όπως την σύνθεση της κυκλοφορίας και το βάρος 

οχημάτων. 
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• Διαχείριση κυκλοφορίας κατά την διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων. Οι απαιτήσεις 

περιλαμβάνουν ειδικό εξοπλισμό και ανάπτυξη και χρήση ειδικού λογισμικού. Απαιτούνται επίσης 

αυξημένες δυνατότητες συντονισμού με άλλους φορείς καθώς επίσης βελτίωση του επιπέδου 

πληροφόρησης του κοινού ‘πριν’ και ‘κατά’ τη μετακίνηση αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους 

τρόπους. Προτείνεται να αναλυθούν οι τεχνολογικές και οργανωτικές προϋποθέσεις ανάπτυξης 

συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας σε έντονα καιρικά φαινόμενα και στην συνέχεια να 

προωθηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις με στόχο την πλήρη λειτουργικότητα σε διάστημα 5 ετών. 

Μείωση Ευπάθειας Οδικού Δικτύου 

Στο μεγαλύτερο μέρος του το οδικό δίκτυο της Αττικής του 21ου αιώνα έχει ήδη κατασκευαστεί. Το οδικό 

δίκτυο έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και καλείται να καλύψει τη ζήτηση για οδικές μεταφορές για ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Κατά συνέπεια η έμφαση θα πρέπει να δίδεται, σε μεγαλύτερο βαθμό, στην λειτουργία 

και συντήρηση (Λ&Σ) του δικτύου αντί στα νέα έργα. Οι δραστηριότητες αυτές θα καλύψουν το μεγαλύτερο 

μέρος των διαδικασιών σχεδιασμού παρακολούθησης και αντιμετώπισης συμβάντων για την διασφάλιση της 

αποδοτικής και με ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου, που θα προκύψουν από την εξέλιξη της κλιματικής 

αλλαγής. 

Οι δραστηριότητες Λ&Σ υπόκεινται σε πρακτικούς περιορισμούς που προκύπτουν από τους διαθέσιμους 

πόρους: χρήματα, προσωπικό, τεχνολογία, διαθέσιμες πληροφορίες. Για την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων 

αυτών είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης πόρων (Road Asset Management System, 

RAMS) που περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

1. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων υποδομής 

2. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων κατάστασης υποδομής 

3. Θέσπιση και υιοθέτηση προτύπων εξυπηρέτησης 

4. Σχεδιασμός και προγραμματισμός παρεμβάσεων με βάση την διάρκεια ζωής. Ήδη εξελίσσονται 

πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση του σχεδιασμού με βάση την διάρκεια ζωής στην περιβαλλοντική 

αξιολόγηση. 

5. Βελτιστοποίηση προϋπολογισμού με ανάλυση κόστους – οφέλους και αξιολόγηση κινδύνων. 

6. Κατάστρωση προγράμματος έργων. Κυλιόμενος ετήσιος πενταετής προγραμματισμός. 

7. Εκτέλεση έργων, μέτρηση αποτελεσματικότητας και βελτίωση διαδικασιών συστήματος. 

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας RAMS, όσον αφορά την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή, είναι ο σχεδιασμός με βάση τη διάρκεια ζωής των στοιχείων υποδομών. Κλιματικές μεταβλητές που 

επηρεάζουν την μελλοντική κατάσταση και επίδοση των στοιχείων υποδομής, μπορούν να ενσωματωθούν 

στην διαδικασία προγραμματισμού επισκευής, αναβάθμισης και αντικατάστασης στοιχείων υποδομής, σε 

βάθος χρόνου. Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας RAMS βασίζεται σε υψηλής ποιότητας ιστορικές 

βάσεις δεδομένων για την κατάσταση της υποδομής τις επιδόσεις και άλλα χαρακτηριστικά που καθορίζουν 

την διάρκεια ζωής και το επίπεδο εξυπηρέτησης. Η έμφαση που δίδεται στην παρακολούθηση της 
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κατάστασης υποδομής, αξιολόγηση επιδόσεων και λήψη αποφάσεων με βάση στοιχεία καθιστούν τη 

διαδικασία RAMS ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την προσαρμογή του οδικού δικτύου στην 

κλιματική αλλαγή. Σημειώνεται εδώ ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη προχωρήσει στα βήματα 1 και 2 που 

αναφέρονται ανωτέρω. 

Προτείνεται να προχωρήσει η Περιφέρεια στην έρευνα και ανάπτυξη ενός προτύπου συστήματος RAMS με 

βάση τα διεθνή πρότυπα ISO, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό ελεύθερο ανοιχτό λογισμικό. Στο 

σύστημα αυτό θα ενσωματωθούν οι βάσεις δεδομένων που ήδη λειτουργούν. Το πρότυπο θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα (2 -3 έτη) και να μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα για ευρύτερη 

υιοθέτηση και στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας μετά από ανάλογη νομοθετική ρύθμιση. 

Αντιμετώπιση και Πρόληψη Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής στις οδικές μεταφορές 

Στην Περιφέρεια Αττικής θεωρείται ότι πρέπει να προωθηθούν μέτρα που έχουν δυνατότητα μείωσης των 

οχηματοχιλιομέτρων επιβατικών αυτοκινήτων, λόγω της άμεσης συσχέτισης του δείκτη με εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προσπελασιμότητας των πολιτών στις 

διάφορες κατηγορίες χρήσεων γης. Πρόκειται για μέτρα – παρεμβάσεις που κατατάσσονται στις 

εξήςκατηγορίες: 

• Οδική τιμολόγηση – φορολόγηση 

• Επενδύσεις σε υποδομές ήπιων μέσων μετακίνησης 

• Διαχείριση της ζήτησης 

• Στρατηγικός σχεδιασμός χρήσεων γης 

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις στην διεθνή βιβλιογραφία ότι μέτρα – παρεμβάσεις που εντάσσονται στις 

ανωτέρω 4 κατηγορίες έχουν σημαντική επίδραση στην μείωση των οχηματοχιλιομέτρων, ανάλογα με τα 

ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής όπου έχουν εφαρμοστεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα μέτρα – 

παρεμβάσεις αφορούν πρωτοβουλίες σε Εθνικό επίπεδο και βρίσκονται εκτός του πλαισίου αρμοδιοτήτων 

της Περιφέρειας. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως ανάλογα μέτρα – παρεμβάσεις μπορούν τα γίνουν 

από την Περιφέρεια είτε άμεσα, μέσω παρεμβάσεων που προωθεί ή ίδια, είτε έμμεσα μέσω της διαδικασίας 

αξιολόγησης, επιλογής και χρηματοδότησης παρεμβάσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η μεταφορά της 

διεθνούς εμπειρίας στην Περιφέρεια δεν μπορεί να γίνεται αυτόματα και θα πρέπει να προηγηθεί μια 

πολυκριτιριακή αξιολόγηση – βαθμολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής των διαφόρων μέτρων 

παρεμβάσεων στις συγκεκριμένες κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολεοδομικές συνθήκες της 

Περιφέρειας. Προτείνεται να προωθηθεί ειδική αξιολόγηση των διαφόρων μέτρων παρεμβάσεων που θα 

περιλαμβάνει θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης και, στην συνέχεια, βαθμολόγηση των διαφόρων μέτρων – 

παρεμβάσεων ως προς την δυνατότητα μείωσης των οχηματοχιλιομέτρων, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της 

Περιφέρειας. Το κριτήριο της μείωσης οχηματοχιλιομέτρων θα πρέπει στη συνέχεια να αξιοποιηθεί στις 

διαδικασίες αξιολόγησης έργων και παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια. Στη συνέχεια 

περιγράφονται συνοπτικά ορισμένα κύρια μέτρα – παρεμβάσεις που εντάσσονται στην ανωτέρω 4 

κατηγορίες. 

Οδική τιμολόγηση - φορολόγηση 
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Περιλαμβάνονται μέτρα με στόχο την μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και συνήθως λαμβάνονται 

από την τοπική ή περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Για παράδειγμα ο νόμος για τις μεταφορές του 2000 στο 

Ηνωμένο Βασίλειο (Transport Act), έδωσε την αρμοδιότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να επιβάλλει δύο 

κατηγορίες φορολογικών μέτρων για τον έλεγχο της συμφόρησης : τέλη εισόδου σε συγκεκριμένες περιοχές 

(με τυπική εφαρμογή στο Λονδίνο) και φορολόγηση των θέσεων ελεύθερης στάθμευσης σε ειδικά κτίρια (με 

τυπική εφαρμογή στο Nottingham όπου τα έσοδα χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη δικτύου τραμ). Το ίδιο 

μέτρο – φορολόγηση θέσεων στάθμευσης – ισχύει σε πόλεις της Αυστραλίας (Sydney, Perth, Melbourne) με 

τα έσοδα επίσης να διατίθενται για την ενίσχυση της Δημόσιας Συγκοινωνίας και των ήπιων μέσων 

μετακίνησης. Σε υπερεθνικό επίπεδο η Ε.Ε. κινείται προς την κατεύθυνση της επιβολής τελών με βάση την 

απόσταση και συγκεκριμένα τα πραγματικά χιλιόμετρα που διανύθηκαν, ούτως ώστε να αντανακλούν τις 

αρχές ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’ και ο ‘χρήστης πληρώνει’ που έχουν τεθεί στην Λευκή Βίβλο (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2011). Η σχετική οδηγία του 1999 έχει τροποποιηθεί αλλεπάλληλα, και αναμένεται να 

δημοσιοποιηθεί νέα οδηγία στα επόμενα έτη (2025) (Schroten & al, 2019). Ο τρόπος εφαρμογής θα 

εναπόκειται στα κράτη μέλη. Στις Η.Π.Α., έχει ήδη νομοθετηθεί η υποχρέωση των περιφερειακών και τοπικών 

αρχών να αναπτύξουν στρατηγικές μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα επιβατικά 

οχήματα μειώνοντας τα διανυόμενα μίλια ανά όχημα (vehicle miles travelled per capita). Ιδιαίτερο πρόβλημα 

αποτελεί η υστέρηση φορολογικών εσόδων που προκύπτει από την βελτίωση της αποδοτικότητας των 

συμβατικών κινητήρων και αύξηση του ποσοστού των υβριδικών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον στόλο 

των οχημάτων. Ήδη υλοποιούνται 7 πιλοτικά προγράμματα για την διερεύνηση πρακτικής εφαρμογής 

φορολόγησης με βάση την διανυόμενη απόσταση . 

Επενδύσεις σε υποδομές ήπιων μέσων μετακίνησης 

Επενδύσεις στην ανάπτυξη δικτύων κίνησης πεζών και ποδηλατών μπορούν να συνεισφέρουν στην μείωση 

των οχηματοχιλιομέτρων αλλάζοντας τον καταμερισμό στα μέσα. Η έννοια των επενδύσεων δεν αφορά 

αποκλειστικά υποδομές αλλά περιλαμβάνει και σχεδιασμό, έρευνες, επιδοτήσεις, εκστρατείες ενημέρωσης 

κ.α. Η αποτελεσματικότητα της δημιουργίας δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης, εξαρτάται από την έκτασή 

τους, την ποιότητα της υποδομής, τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος οδικού δικτύου και την ύπαρξη 

προγραμμάτων ενημέρωσης και ενθάρρυνσης της χρήσης τους. Συνήθως πρόκειται για παρεμβάσεις μικρής 

εμβέλειας που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια. Ευρύτερες παρεμβάσεις και κίνητρα όπως για 

παράδειγμα προγράμματα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών ποδηλάτων ή ακόμα σκούτερ, ανάλογα με αυτά 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων, λαμβάνονται σε επίπεδο κράτους. 

Διαχείριση της ζήτησης 

Περιλαμβάνει πολιτικές και δράσεις για την μείωση της μεταφορικής ζήτησης ή την ανακατανομή της χωρικά 

και χρονικά με στόχο τη βέλτιστη χρήση της υφιστάμενης υποδομής, βελτίωση της κινητικότητας, μείωση της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης και των εκπομπών ρύπων. Περιλαμβάνει μέτρα – δράσεις όπως ενίσχυση της 

ομαδικής χρήσης ΕΙΧ, ενθάρρυνση της τηλεργασίας, εθελοντική ή υποχρεωτική κατάστρωση σχεδίων 

μείωσης των μετακινήσεων με ΕΙΧ από εργοδότες με μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ανάπτυξη συστημάτων 

πληροφόρησης ιδίως πριν την μετακίνηση, χωρικούς – χρονικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε 

συγκεκριμένες περιοχές, ελεγχόμενη στάθμευση, ενίσχυση των μετακινήσεων πεζή ή με ποδήλατο και 

δημόσια συγκοινωνία. Υπάρχει επικάλυψη με τις προηγούμενες κατηγορίες. Ο ρόλος που μπορεί να παίξει η 

Περιφέρεια δεν είναι σαφής λόγω της ποικιλομορφίας των μέτρων. 
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Στρατηγικός σχεδιασμός χρήσεων γης 

Αν και οι αποφάσεις σε θέματα χρήσεων γης και μεταφορών είναι άρρηκτα συνδεδεμένες λαμβάνονται 

χωριστά στα διάφορα στάδια σχεδιασμού. Είναι αυτονόητο ότι το μέγεθος και η χωρική διάταξη των χρήσεων 

γης επηρεάζουν σημαντικά το σύστημα μεταφορών αφού προκαθορίζεται, σε μεγάλο βαθμό: Η ζήτηση για 

μετακινήσεις, οι αποστάσεις μετακίνησης ανθρώπων και αγαθών, οι συνθήκες προσπελασιμότητας κύριων 

προορισμών όπως εργασία, εκπαίδευση, αγορές και υπηρεσίες, το μέσο μετακίνησης και ιδίως η δυνατότητα 

χρήσης βιώσιμων τρόπων μετακίνησης όπως το βάδισμα το ποδήλατο και η Δημόσια Συγκοινωνία, το κόστος 

παροχής συγκοινωνιακής υποδομής και υπηρεσιών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κόστος 

μετακινήσεων που επιβαρύνει τους χρήστες. 

Η αναγκαιότητα ενιαίου πολεοδομικού – συγκοινωνιακού σχεδιασμού αναφέρεται ως στόχος σε πολλά 

σημεία του ΡΣΑ αλλά προς το παρόν αυτό έχει μείνει σε γενικό επίπεδο διακήρυξης. Ο στόχος του ενιαίου 

συγκοινωνιακού – πολεοδομικού σχεδιασμού είναι να μειωθούν οι ανάγκες και οι αποστάσεις μετακίνησης 

με ΕΙΧ, ενισχύοντας την ανάπτυξη μικτών χρήσεων γύρω από σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς. Στις ΗΠΑ η 

στρατηγική προωθείται με την συνδυασμένη ανάπτυξη γραμμών ΜΣΤ και χρήσεων στις περιοχές των 

σταθμών (Transit Oriented Development). Στις Ευρωπαϊκές πόλεις όπου υπάρχουν ανεπτυγμένα δίκτυα ΜΣΤ 

η έμφαση έχει δοθεί στους κανονισμούς στάθμευσης εκτός οδού και είναι αρμοδιότητα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης (Kodransky & Hermann, 2011). 
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9.10 Υγεία 

Προτεινόμενες δράσεις και μέτρα προσαρμογής: 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Μ10.1 
Διάχυση της πληροφορίας και προσβασιμότητα στα 

δεδομένα που αφορούν της επιδράσεις της κλιματικής 
αλλαγής στην υγεία του ανθρώπου  

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ10.2 
Επένδυση στην έρευνα για τις ασθένειες οι οποίες πιθανόν 
να ενισχυθούν με τη κλιματική αλλαγή, καθώς και σε 
τρόπους για τον μετριασμό τους  

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ10.3 
Επιμόρφωση και δια βίου μάθηση για τους επαγγελματίες 
υγείας σε θέματα περιβαλλοντικής επιδημιολογίας και 
κλιματικής αλλαγής  

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ10.4 
Παρακολούθηση των ασθενειών (δημιουργία κατάλληλων 
υποδομών, εργαστηρίων κ.λπ., εξειδικευμένη εκπαίδευση 
νέων απασχολουμένων στον τομέα της υγείας, κ.α.)  

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ10.5 
Προγράμματα προετοιμασίας των συστημάτων υγείας στη 
πιθανές αυξημένες ανάγκες λόγω έντονων καιρικών 
φαινομένων  

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ10.6 

Βελτιώσεις και αλλαγές στις υποδομές του συστήματος 
υγείας (για παράδειγμα, κλιματισμός στα νοσοκομεία, 
παροχή και ενίσχυση του κατάλληλου ιατρικού και τεχνικού 
εξοπλισμού για τις αυξημένες ανάγκες λόγω κλιματικής 
αλλαγής)  

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ10.7 
Ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης (προς 
μετριασμό των συνεπειών από τις απρόβλεπτες και ακραίες 
καιρικές μεταβολές, για παράδειγμα τα κύματα καύσωνα) 

Βραχυπρόθεσμο ΝΑΙ 
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9.11 Δομημένο Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά 

Σύμφωνα με την ΕΣΠΚΑ αν και η Περιφέρεια Αττικής εμφανίζει σε εθνικό επίπεδο τη μικρότερη τρωτότητα 

(Χαμηλή,1), στους τομείς της Ύδρευσης, του Δομημένου Περιβάλλοντος, των Μεταφορών, του Τουρισμού και 

της Υγείας εμφανίζει τη μεγαλύτερη Τρωτότητα στο σύνολο της Χώρας (Υψηλή, 13). Ο ρόλος του τομέα του 

Δομημένου Περιβάλλοντος είναι κρίσιμης σημασίας, επίσης, διότι κατέχει σημαντική θέση στην οικονομία 

της χώρας και της Περιφέρειας Αττικής ειδικότερα και ιστορικά συνδέεται με την κοινωνική δομή του τόπου. 

Προτεινόμενες δράσεις και μέτρα προσαρμογής: 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Μ11.1 

Επικαιροποίηση ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων και 
ενιαίες βάσεις δεδομένων σχετικά με τη θεσμική 
ρύθμιση του χώρου για το σύνολο των δήμων της 

περιφέρειας 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 

Μ11.2 

Αναλυτική καταγραφή των χώρων αστικού πρασίνου, 
των πράσινων και μπλε υποδομών των πόλεων και της 

αστικής βιοποικιλότητας. Δημιουργία ψηφιακών 
δενδρολογίων/μητρώα δέντρων για τα δέντρα των 

πόλεων (θέση, είδος, ύψος, ηλικία, κίνδυνος απώλειας ή 
πτώσης) για τα αστικά δένδρα ειδικά σε πεζοδρόμια, 

νησίδες, πλατείες, σχολεία, παιδικές χαρές, κοινωφελής 
και κοινόχρηστοι χώροι, πάρκα και άλση. 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 

Μ11.3 

Συλλογή δεδομένων και μοντέλων αστικού κλίματος, τα 
οποία θα λειτουργούν σε επίπεδο πόλης, κλίμακα 
γειτονιάς και δρόμου ώστε να ποσοτικοποιηθεί η 

επίδραση της αστικοποίησης στις τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες τόσο για το σήμερα όσο και 

στο μέλλον 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ11.4 

Εκπαίδευση του κατασκευαστικού κλάδου σε νέα 
συστήματα δόμησης. Εκπαίδευση επαγγελματιών 

πρασίνου (ιδιωτικού και δημόσιου) σε νέα συστήματα 
φύτευσης και άρδευσης. 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μ11.5 
‘Ένταξη λύσεων βασισμένων στο οικοσύστημα (π.χ. 
πράσινα δώματα, πράσινοι τοίχοι) σε προγράμματα 

εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων. 
Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 
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10 ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ 

10.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο 3 αναλύθηκαν οι δράσεις και τα μέτρα της ΕΣΠΚΑ ανά τομέα, ενώ στο κεφάλαιο 9 αναλύθηκαν 

οι κίνδυνοι που αξιολογήθηκαν ως πιο σημαντικοί στο πλαίσιο της ανάλυσης των επιμέρους τομέων καθώς 

και τα μέτρα που προτείνονται για την καλύτερη προσαρμογή του τομέα.  

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται ανά τομέα ανάλυσης τα μέτρα του κάθε τομέα για την Περιφέρεια Αττικής 

και συμπληρώνονται με τα μέτρα της ΕΣΠΚΑ που έχουν εφαρμογή στην Περιφέρεια Αττικής (που δεν 

αφορούν μέτρα ή/και δράσεις εθνικού επιπέδου) καθώς και άλλα μέτρα ή δράσεις που έχουν προταθεί στο 

πλαίσιο άλλων πολιτικών και τα οποία θα δράσουν επικουρικά και συνεργιστικά στα προταθέντα από το 

κεφάλαιο 9 της παρούσας μέτρα.  

10.2 Γενικά Μέτρα – Διατομεακά 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Πηγή 

Μ1.1 

Εφαρμογή δράσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού και των φορέων 
χάραξης και εφαρμογής πολιτικής αναφορικά 
με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, τις 

επιπτώσεις και την αναγκαιότητα λήψης 
μέτρων προσαρμογής. Συντονισμός 

εκπαιδευτικών δράσεων επιμέρους τομέων 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 
Μελέτη 

Μ1.2 
Διαδικτυακή πλατφόρμα διάχυσης των 

δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις της  
κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 
Μελέτη 

Μ1.3 
Υπηρεσίες του Συμβούλου. Πρόγραμμα Δράσης 

για την εφαρμογή των μέτρων. 
Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 

Παρούσα 
Μελέτη 

Μ1.4 
Σύνταξη Προδιαγραφών για Αύξηση της 

Ανθεκτικότητας των Έργων Υποδομής στην 
Κλιματική Αλλαγή 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 
Μελέτη 

10.3 Γεωργία-Κτηνοτροφία 

Συνολικά οι προτεινόμενες δράσεις και μέτρα προσαρμογής του τομέα είναι: 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 
Εφαρμογής 

Διατομεακή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πηγή 

Μ2.1 

Εισαγωγή τεχνολογιών ανακύκλωσης- 
επαναχρησιμοποίησης υδάτων και Παροχή 
κινήτρων στους γεωργούς για τη χρήση 
ανακυκλωμένου νερού για την άρδευση 
επιλεγμένων καλλιεργειών 

Μακροπρόθεσμο ΝΑΙ 

Εξειδίκευση 
Μέτρου 2. 
του τομέα 
Υδατικών 
Πόρων της 
ΕΣΠΚΑ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 
Εφαρμογής 

Διατομεακή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πηγή 

Μ2.2 
Προσδιορισμός και προώθηση της χρήσης 
γηγενούς και τοπικά προσαρμοσμένου 
γενετικού υλικού (φυτικού και ζωικού) 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Εξειδίκευση 
Μέτρου 6.4 
του τομέα 
Γεωργίας και 
κτηνοτροφίας 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ2.3 

Βελτίωση της απόδοσης στη χρήση νερού για 
άρδευση με εφαρμογή ορθολογικού 
αρδευτικού προγραμματισμού και 
τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας 

Μακροπρόθεσμο ΝΑΙ 

Εξειδίκευση 
Μέτρου 5.2. 
του τομέα 
Γεωργίας και 
κτηνοτροφίας 
της ΕΣΠΚΑ 
καθώς και 
των 
προτάσεων 
της ΕΣΠΚΑ 
σχετικά με το 
αρδευτικό 
νερό και τα 
αρδευτικά 
δίκτυα 

Μ2.4 

Βελτίωση της απόδοσης στη χρήση νερού για 
άρδευση με την υιοθέτηση πιο προηγμένων 
συστημάτων άρδευσης και συντήρηση των 
υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 

Εξειδίκευση 
Μέτρου 5.2. 
του τομέα 
Γεωργίας και 
κτηνοτροφίας 
της ΕΣΠΚΑ 
καθώς και 
των 
προτάσεων 
της ΕΣΠΚΑ 
σχετικά με το 
αρδευτικό 
νερό και τα 
αρδευτικά 
δίκτυα 

Μ2.5 
Προώθηση της έρευνας για τη μελέτη των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη 
γεωργία και την κτηνοτροφία 

Μακροπρόθεσμο ΝΑΙ 

Μέτρα  3.1., 
3.2., και 4.2. 
του τομέα 
Γεωργίας και 
κτηνοτροφίας 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ2.6 
Εκπαίδευση αγροτών για προσαρμογή στην 
προβλεπόμενη κλιματική αλλαγή 

Μακροπρόθεσμο ΝΑΙ 
Μέτρο  1.3 
του τομέα 
Γεωργίας και 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 
Εφαρμογής 

Διατομεακή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πηγή 

κτηνοτροφίας 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ2.7 
Ενίσχυση της προστασίας κατά των 
παράσιτων και των ασθενειών 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο  3.2 
του τομέα 
Γεωργίας και 
κτηνοτροφίας 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ2.8 

Παροχή κινήτρων σε γεωργούς για την 
εφαρμογή συστημάτων παραγωγής χαμηλών 
εισροών (π.χ. Βιολογική Γεωργία, Συστήματα 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής) 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 
Παρούσα 
Μελέτη  

Μ2.9 
Προώθηση της χρήσης λιγότερο υδροβόρων ή 
ξηρικών καλλιεργειών 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο 5.2 
του τομέα 
Γεωργίας και 
κτηνοτροφίας 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ2.10 
Παροχή κινήτρων σε γεωργούς για την 
εφαρμογή κλειστών υδροπονικών 
συστημάτων 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 
Παρούσα 
Μελέτη  

Μ2.11 

Υποστήριξη γεωργών σε μειονεκτικές 
περιοχές με αυξημένη εξισωτική αποζημίωση 
με προϋπόθεση την υλοποίηση μέτρων 
προσαρμογής . 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 
Παρούσα 
Μελέτη  

Μ2.12 
Ενίσχυση της προστασίας των καλλιεργειών 
από τα ακραία καιρικά φαινόμενα 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 
Μελέτη  

Μ2.13 
Χρήση νέων ποικιλιών των υφιστάμενων 
καλλιεργειών, οι οποίες είναι ανθεκτικές στην 
ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο 6.2 
του τομέα 
Γεωργίας και 
κτηνοτροφίας 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ2.14 

Ενθάρρυνση της ανάληψης 
συμπληρωματικής ιδιωτικής ασφάλισης από 
τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους έναντι 
ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή 
κλιματικά φαινόμενα 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Δράση 7. του 
τομέα 
Γεωργίας και 
κτηνοτροφίας 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ2.15 

Παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη 
μεγιστοποίηση της παραγωγής ζωοτροφών, 
με έμφαση στις ξηρικές καλλιέργειες (π.χ. 
κριθάρι, σανό) 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Σχετικό το 
Μέτρο 5.2 
του τομέα 
Γεωργίας και 
κτηνοτροφίας 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ2.16 

Παροχή κινήτρων για τη βελτίωση των 
υπαίθριων συνθηκών στην κτηνοτροφία με τη 
φύτευση δενδροστοιχιών, στους χώρους 
εγκαταστάσεων και σταυλισμού 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Σχετικό το 
Μέτρο 4.3 
του τομέα 
Γεωργίας και 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 
Εφαρμογής 

Διατομεακή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πηγή 

κτηνοτροφίας 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ2.17 
Ένταξη της θεώρησης θεμάτων προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή στο πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας.  

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο 2.1 
του τομέα 
Γεωργίας και 
κτηνοτροφίας 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ2.18 

Εκπαιδευτικά Μέτρα για την προσαρμογή 
των συστημάτων στέγασης και διαχείρισης 
των παραγωγικών ζώων κάτω από τις νέες 
περιβαλλοντικές συνθήκες που 
διαμορφώνονται από την κλιματική αλλαγή 
ώστε να μην υπάρξει αρνητική επίδραση επί 
της ευζωίας των εκτρεφόμενων ζώων. Η 
εφαρμογή των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί 
με συνεχείς ενημερώσεις των τελικών 
αποδεκτών και με παροχή κινήτρων. 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο 4.3 
του τομέα 
Γεωργίας και 
κτηνοτροφίας 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ2.19 

Εκπαιδευτικά Μέτρα αειφόρου διαχείρισης 
εδαφικών πόρων. Περιλαμβάνουν: α) 
Προστασία από τη διάβρωση με τους 
κατάλληλους καλλιεργητικούς χειρισμούς 
(οργώματα κατά τις ισοϋψείς, μειωμένη 
κατεργασία, φυτικά επιστρώματα, εναλλαγή 
διαβρωτικών με μη διαβρωτικές καλλιέργειες 
κλπ.), β) Προστασία από την υποβάθμιση της 
εδαφικής δομής από συμπίεση (συστήματα 
μειωμένης εδαφοκατεργασίας), γ) 
Διατήρηση/επαύξηση της οργανικής ουσίας 
που αποδομείται ταχύτερα λόγω των 
αυξημένων θερμοκρασιών (αποφυγή 
καψίματος της καλαμιάς, ενσωμάτωση 
φυτικών υπολειμμάτων, οργανικές 
λιπάνσεις), δ) Αποφυγή της αλάτωσης (χρήση 
καλής ποιότητας νερού και ορθής τεχνικής 
άρδευσης, λελογισμένες λιπάνσεις, 
εφαρμογή τεχνικών αφαλάτωσης). Η 
εφαρμογή των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί 
με συνεχείς ενημερώσεις των τελικών 
αποδεκτών και με παροχή κινήτρων. 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο 5.1 
του τομέα 
Γεωργίας και 
κτηνοτροφίας 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ2.20 

Εκπαιδευτικά Μέτρα αειφόρου διαχείρισης 
βοσκοτόπων. Περιλαμβάνουν: α) Προστασία 
από υπερβόσκηση και υποβόσκηση με 
προσδιορισμό της βοσκοϊκανότητας αυτών, 
β) διατήρηση και επαύξηση της φυσικής 
χλωρίδας με φυτά κατάλληλων ποικιλιών που 
παρουσιάζουν καλύτερη προσαρμοστικότητα 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο 5.4 
του τομέα 
Γεωργίας και 
κτηνοτροφίας 
της ΕΣΠΚΑ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 
Εφαρμογής 

Διατομεακή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πηγή 

στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η 
εφαρμογή των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί 
με συνεχείς ενημερώσεις των τελικών 
αποδεκτών και με παροχή κινήτρων. 
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10.4 Δασικά Οικοσυστήματα & Βιοποικιλότητα-Οικοσυστήματα 

Προτεινόμενες δράσεις και μέτρα προσαρμογής από την ΕΣΠΚΑ για τα δασικά οικοσυστήματα: 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Πηγή 

Μ3.1 

Ταξινόμηση των προστατευόμενων 
περιοχών για να δοθεί υψηλότερη 
φροντίδα στα οικοσυστήματα με 
θερμόφιλα και ξηρανθεκτικά είδη και 
προστασία εκείνων που κινδυνεύουν 
από την κλιματική αλλαγή 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο 2.1 του 
τομέα 

Βιοποικιλότητας 
και 

οικοσυστημάτων 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ3.2 

Επιλογή ποικιλιών δασικών ειδών για 
φυτεύσεις ή εύνοια ειδών φυσικής 
αναγέννησης, ανθεκτικών στο 
αναμενόμενο ξηρότερο και θερμότερο 
περιβάλλον καθώς και στα ακραία 
καιρικά φαινόμενα. Χρησιμοποίηση 
ευρύτερων φυτευτικών συνδέσμων στις 
αναδασώσεις για τον περιορισμό του 
ανταγωνισμού σε εδαφικό νερό και 
οικονομία εφαρμογής 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο 2.2 του 
τομέα 

Βιοποικιλότητας 
και 

οικοσυστημάτων 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ3.3 

Σύνταξη και εφαρμογή μελετών για 
δασικά συγκροτήματα και όχι μόνο για 
τα δάση, που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της σύνθεσης και της 
αρχιτεκτονικής δομής των δασικών 
οικοσυστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη 
το επίπεδο τρωτότητας 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο 2.3 του 
τομέα 

Βιοποικιλότητας 
και 

οικοσυστημάτων 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ3.4 
Λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και τον 

έλεγχο χωροκατακτητικών ξενικών 
ειδών (ζιζανίων) 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο 2.4 του 
τομέα 

Βιοποικιλότητας 
και 

οικοσυστημάτων 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ3.5 

Δημιουργία δομών δασοσυστάδων 
υποκηπευτής μορφής κατά προτίμηση, 
με μίξη ειδών, αποφυγή αποψιλωτικών 
υλοτομιών για αυξημένη 
βιοποικιλότητα και σταθερότητα των 
οικοσυστημάτων. Παράλληλα όμως θα 
πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη 
διαχείριση της παρεδαφιαίας 
βλάστησης ώστε να αριστοποιηθεί η 
σχέση παραγωγής - χρησιμοποιήσιμου 
ύδατος και απορροής 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο 3.1 του 
τομέα 

Βιοποικιλότητας 
και 

οικοσυστημάτων 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ3.6 
Προσαρμογή δασοκομικών 
επεμβάσεων για τη δημιουργία 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 
Μέτρο 3.2 του 

τομέα 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Πηγή 

αραιότερων δασοσυστάδων, ικανών να 
παράγουν με περιορισμένη εδαφική 
υγρασία, υψηλότερες θερμοκρασίες και 
να ανταποκρίνονται στα ακραία καιρικά 
φαινόμενα 

Βιοποικιλότητας 
και 

οικοσυστημάτων 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ3.7 

Προσαρμογή διαχείρισης υπορόφου 
βλάστησης με καθαρισμούς και 
ελεγχόμενη βόσκηση, ώστε να 
περιοριστεί ο ανταγωνισμός για 
εδαφική υγρασία στα δένδρα καθώς και 
ο κίνδυνος πυρκαγιών. 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο 3.3 του 
τομέα 

Βιοποικιλότητας 
και 

οικοσυστημάτων 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ3.8 

Να υπάρξει μέριμνα ώστε το πολύ εντός 
10 ημερών μετά την πυρκαγιά να 
σπέρνονται οι πλέον ευδιάβρωτες 
καμένες εκτάσεις με ψυχρόβια 
αγρωστώδη ώστε κατά το πρώτο 
κρίσιμο διάστημα μετά την πυρκαγιά να 
προστατευθεί και να σταθεροποιηθεί το 
έδαφος. Με την παρέμβαση αυτή 
περιορίζεται η ανάγκη κατασκευής 
πολυδάπανων υδρονομικών έργων, 
αποφεύγονται οι διαβρώσεις και οι 
πλημμύρες και βελτιώνεται το ισοζύγιο 
χρησιμοποιήσιμου ύδατος 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο 4.3 του 
τομέα 

Βιοποικιλότητας 
και 

οικοσυστημάτων 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ3.9 

Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού 
δασοπυρόσβεσης, εγκατάσταση 
συστημάτων προειδοποίησης και 
λογισμικό ταχείας και απρόσκοπτης 
εκκένωσης περιοχών, εκπαίδευση για 
αποφυγή ανθρώπινων θυμάτων και 
αποκατάσταση φυσικών 
οικοσυστημάτων 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο 4.5 του 
τομέα 

Βιοποικιλότητας 
και 

οικοσυστημάτων 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ3.10 

Καλλιεργητικές δασοκομικές 
επεμβάσεις, σε συνδυασμό με 
ελεγχόμενη βόσκηση για περιορισμό 
του εύφλεκτου υπορόφου, κύρια εστία 
έναρξης και επέκτασης πυρκαγιών 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο 4.6 του 
τομέα 

Βιοποικιλότητας 
και 

οικοσυστημάτων 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ3.11 

Για τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας 
Άμεση υλοτομία νεκρών ή νεκρούμενων 
ατόμων (εξυγιαντικές υλοτομίες) 
Εγκατάσταση δικτύου φερομονικών 
παγίδων 
Ενθάρρυνση και προστασία της 
αναγέννησης (είτε φυσικής 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ LIFE+ AdaptFor 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Παραδοτέο 8  
«Αξιολόγηση Δράσεων και Μέτρων της ΕΣΠΚΑ σε σχέση με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής στην Π. Αττικής» 

 115 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Πηγή 

αναγέννησης είτε μέσω σποράς / 
φυτεύσεων)  
Εφαρμογή αναγωγικών επιλεκτικών 
αραιώσεων και υλοτομιών  
Αλλαγές στη σύνθεση των ειδών 
(αντικαστάσταση της ελάτης με άλλα 
ενδημικά δασοπονικά είδη, πιο 
ανθεκτικά στην ξηρασία και λιγότερο 
απαιτητικά ως προς το έδαφος) 

Προτεινόμενες δράσεις και μέτρα προσαρμογής από την ΕΣΠΚΑ για τη βιοποικιλότητα: 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Πηγή 

Μ3.12 

Εποπτεία-φύλαξη, διατήρηση και 
αποκατάσταση στοιχείων 
βιοποικιλότητας. Αξιολόγηση 
προγραμμάτων εποπτείας και φύλαξης 
που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο 
(π.χ. προστατευόμενες περιοχές με 
Φορείς Διαχείρισης). Αξιολόγηση 
δράσεων διατήρησης ή/και 
αποκατάστασης, σε σχέση με την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο 2.2. του 
τομέα 

Βιοποικιλότητας 
και 

οικοσυστημάτων 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ3.13 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη 
βιοποικιλότητα και την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. Υλοποίηση 
στοχευμένων δράσεων σε επίπεδο 
Περιφέρειας σχετικών με την 
προσαρμογή της βιοποικιλότητας στην 
κλιματική αλλαγή. Στις δράσεις αυτές 
μπορούν να περιλαμβάνονται: 
δημιουργία ιστοσελίδας, παραγωγή 
ενημερωτικών φυλλαδίων, διοργάνωση 
ημερίδων και ειδικών εκδηλώσεων, 
εθελοντικών δράσεων και εκστρατειών 
ενημέρωσης επιλεγμένων κοινωνικών 
ομάδων κ.ά. 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο 5.2. του 
τομέα 

Βιοποικιλότητας 
και 

οικοσυστημάτων 
της ΕΣΠΚΑ 

Μ3.14 
Οριοθέτηση και θεσμική κατοχύρωση 
των υγροτόπων της Αττικής 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

ΠΑ Συνέργεια με 
Μέτρο 3.2 του 

τομέα 
Βιοποικιλότητας 

και 
οικοσυστημάτων 

της ΕΣΠΚΑ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Πηγή 

Μ3.15 
Προστασία - φύλαξη, διατήρηση και 
αποκατάσταση των υγροτόπων της 
Αττικής 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 

ΠΑ Συνέργεια με 
Μέτρο 3.2 του 

τομέα 
Βιοποικιλότητας 

και 
οικοσυστημάτων 

της ΕΣΠΚΑ 
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10.5 Υδατοκαλλιέργειες & Αλιεία 

Συνολικά οι προτεινόμενες δράσεις και μέτρα προσαρμογής του τομέα είναι: 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Πηγή 

Μ4.1 

Εκπαιδευτικά προγράμματα στους 
επαγγελματίες αλιείς για την 
προσαρμογή της αλιείας στην κλιματική 
αλλαγή 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 
Μέτρο 6.1 του 

τομέα Αλιείας της 
ΕΣΠΚΑ 

Μ4.2 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
δημοσίων λειτουργών και κοινού για την 
αλιεία και την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 
Μέτρο 6.2 του 

τομέα Αλιείας της 
ΕΣΠΚΑ 

Μ4.3 

Εξέταση αναγκαιότητας σταδιακής ή 
άμεσης (καθορίζεται από το εκτρεφόμενο 
είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία 
εκτροφής, και τα χαρακτηριστικά κάθε 
περιοχής) απομάκρυνσης 
υδατοκαλλιεργητικών μονάδων από 
περιοχές που εκτιμάται ότι θα θιγούν 
περισσότερο. 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

Μέτρο 1.1 του 
τομέα 

Υδατοκαλλιεργειών 
της ΕΣΠΚΑ 

 

10.6 Υδατικοί πόροι & Πλημμύρες 

Συνολικά οι προτεινόμενες δράσεις και μέτρα προσαρμογής του τομέα είναι: 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Πηγή 

Μ5.1 

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής 

στο τομέα των υδατικών πόρων και των 
πλημμυρών 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 
Μελέτη 

Μ5.2 

Εκπόνηση ειδικών μελετών στις 
προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας 

μέσω των οποίων θα προσδιοριστούν οι 
παράμετροι διατήρησης της οικολογικής 

τους ισορροπίας 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 

Παρούσα 
Μελέτη 

Συνέργεια με 
Μέτρο 3.2 του 

τομέα 
Βιοποικιλότητας 

και 
οικοσυστημάτων 

της ΕΣΠΚΑ 

Μ5.3 

Εκπόνηση Ειδικής Μελέτης αντιμετώπισης 
του πλημμυρικού κινδύνου στις περιοχές 
που έχουν καταγραφεί τα σημαντικότερα 

προβλήματα της Περιφέρειας Αττικής 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 
Μελέτη 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Πηγή 

Μ5.4 

Εκπόνηση στοχαστικής μελέτης πρόβλεψης 
και προσδιορισμού στο μέλλον της εξέλιξης 

των φυσικών φαινομένων που συνδέονται με 
δυσμενή αποτελέσματα, με ειδική αναφορά 

στα πλημμυρικά φαινόμενα της Αττικής 

Μακροπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 
Μελέτη 

Μ5.5 
Προώθηση της εξοικονόμησης νερού σε 

όλους τους τομείς και τις χρήσεις 
Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 

ΕΣΠΚΑ (Μέτρο 1 
Τομέα Υδατικών 

Πόρων) & 
ΣΔΛΑΠ 

Μ5.6 
Ενθάρρυνση της επεξεργασίας αποβλήτων 

και χρήσης ανακυκλωμένου νερού στη 
φυτική παραγωγή ή σε χώρους πράσινου 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 
ΕΣΠΚΑ (Μέτρο 2 
Τομέα Υδατικών 

Πόρων) 

Μ5.7 
Βελτίωση του δυναμικού κατείσδυσης στα 

εδάφη, ώστε να χρησιμοποιείται και το νερό 
της βροχής 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 

ΕΣΠΚΑ ΕΣΠΚΑ 
(Μέτρο 4 Τομέα 

Υδατικών 
Πόρων)& ΣΔΛΑΠ 

Μ5.8 

Πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης 
και προαγωγή της αειφόρου χρήσης των 
υδάτων ιδιαίτερα στους υγροτόπους της 

Αττικής 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ 

ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

10.7 Παράκτιες Ζώνες 

Συνολικά οι προτεινόμενες δράσεις και μέτρα προσαρμογής του τομέα είναι: 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Πηγή 

Μ6.1 
Έργα προστασίας ακτών - αντιδιαβρωτικά 
έργα 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 
Μελέτη 

Μ6.2 
Εκπόνηση μελέτης «Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)» 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 
Μελέτη 

Μ6.3 
Προστασία των λιμένων έναντι των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

Μακροπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 
Μελέτη 

Μ6.4 
θέσπιση ενός μηχανισμού συνεχούς 
παρακολούθησης των παράκτιων περιοχών 
της Περιφέρειας  

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ ΕΣΠΚΑ 
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10.8 Τουρισμός 

Συνολικά οι προτεινόμενες δράσεις και μέτρα προσαρμογής του τομέα είναι: 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Πηγή 

Μ7.1 Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος Μακροπρόθεσμο  ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 

Μ7.2 
Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου 

(προγράμματα προβολής και διαφήμισης, 
κλπ.). 

Μεσοπρόθεσμο  ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 

Μ7.3 
Κίνητρα για τις επιχειρήσεις για μείωση των 

καταναλώσεων 
Μεσοπρόθεσμο  ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 

Μ7.4 Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση Μεσοπρόθεσμο  ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 

Μ7.5 
Αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών 

(capacity) και σύνδεσή τους με εποχικές 
δραστηριότητες 

Μεσοπρόθεσμο  ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 

Μ7.6 

Ανάπτυξη και προώθηση εξειδικευμένων 
μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, 
εκκλησιαστικός, αναρριχητικός, 

φυσιολατρικός, οικοτουρισμός, κ.λπ.) 
λαμβάνοντας υπόψη και τον ανταγωνισμό 

από άλλες χώρες 

Μακροπρόθεσμο  ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 

Μ7.7 
Δημιουργία σχεδίου αντιμετώπισης της 

μετατόπισης της τουριστικής περιόδου προς 
την άνοιξη και φθινόπωρο 

Μακροπρόθεσμο  ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 

Μ7.8 
Επανατοποθέτηση του τουριστικού 

προϊόντος (branding) 
Μεσοπρόθεσμο  ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 

Μ7.9 

Δημιουργία οδηγιών, σε περιφερειακό 
επίπεδο ώστε να αντανακλούν τις 

διαφοροποιήσεις, σχετικά με τον τουρισμό 
και την κλιματική αλλαγή που θα 

απευθύνονται ξεχωριστά σε εκπροσώπους 
δημόσιων φορέων, στους επιχειρηματίες 
του κλάδου και στο κοινό. Ενημέρωση και 
υποστήριξη για την αντιμετώπιση ακραίων 
φαινομένων (καύσωνες, πυρκαγιές κ.λπ.) 

Μεσοπρόθεσμο  ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 

10.9 Ενέργεια 

Συνολικά οι προτεινόμενες δράσεις και μέτρα προσαρμογής του τομέα είναι: 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Πηγή 

Μ8.1 

Ειδική μελέτη τρωτότητας για υφιστάμενα 
δίκτυα μεταφοράς/διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας και κέντρα υψηλής τάσης, και 

εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων σε 
έργα προστασίας 

Μακροπρόθεσμο  ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Πηγή 

Μ8.2 

Ειδική μελέτη τρωτότητας εγκαταστάσεων 
φυσικού αερίου, περιλαμβανομένης της 

Ρεβυθούσας, και εκπόνηση προγράμματος 
επενδύσεων σε έργα προστασίας 

Μακροπρόθεσμο  ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 

Μ8.3 

Ειδική μελέτη τρωτότητας διυλιστηρίων και 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαίου, 
και εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων 

σε έργα προστασίας που τυχόν 
απαιτούνται. 

Μακροπρόθεσμο  ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 

Μ8.4 

Ειδική μελέτη τρωτότητας για υφιστάμενες 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που είναι 

παράκτιες (εκτός νησιών) και 
χρησιμοποιούν θαλασσινό νερό για ψύξη, 
και εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων 

σε έργα προστασίας τους 

Μακροπρόθεσμο  ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 

10.10 Υποδομές 

Συνολικά οι προτεινόμενες δράσεις και μέτρα προσαρμογής του τομέα είναι: 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Πηγή 

Μ9.1 
Ενοποίηση Υφιστάμενων Βάσεων 

Δεδομένων Καιρικών φαινομένων και 
Επιπτώσεων 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 
Μελέτη 

Μ9.2 Αναβάθμιση λειτουργίας Κ.Δ.Κ. Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 
Μελέτη 

Μ9.3 

Αξιολόγηση δυνατοτήτων διαχειριστικών 
παρεμβάσεων στον τομέα της κυκλοφορίας 

και των μεταφορών στην μείωση 
οχηματοχιλιομέτρων 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 
Μελέτη 

Μ9.4 

Συντονισμός κανονισμών εξασφάλισης 
χώρων στάθμευσης εκτός οδού για την 
Αττική με το σύστημα μεταφορών και 
ειδικότερα τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

Μακροπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 
Μελέτη 

Μ9.5 
Οδικές Μεταφορές. Έκδοση εκπαιδευτικού 
και ενημερωτικού υλικού για περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης. 
Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 

Μ9.6 

Οδικές Μεταφορές. Διενέργεια δημόσιων 
εκστρατειών για την ενημέρωση της κοινής 
γνώμης σχετικά με την κατάσταση κινδύνου 

σε τοπικό επίπεδο 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 

9.7 
Αεροπορικές Μεταφορές. Σχεδιασμός 

διαδρομών έκτακτης ανάγκης ή εκτροπές 
λόγω αποκοπής δικτύων. 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Πηγή 

Μ9.8 
Οδικές Μεταφορές. Βελτιωμένη 
αποχέτευση σε διασταυρώσεις. 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 

Μ9.9 

Οδικές Μεταφορές. Εξέταση 
αναγκαιότητας ανύψωσης των παράκτιων 

οδικών δικτύων σε περιοχές ή σημεία 
υψηλής τρωτότητας. 

Μακροπρόθεσμο ΝΑΙ ΕΣΠΚΑ 

Μ9.10 

Οδικές Μεταφορές. Προετοιμασία για 
επαρκή αποθέματα αλατιού και 

διαθεσιμότητα εξοπλισμού εκκαθάρισης 
οδικού δικτύου πριν και κατά τη διάρκεια 

του χειμώνα ή εποχών καταιγίδων. 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 
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10.11 Υγεία 

Προτεινόμενες δράσεις και μέτρα προσαρμογής από την ΕΣΠΚΑ: 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Πηγή 

Μ10.1 

Διάχυση της πληροφορίας και 
προσβασιμότητα στα δεδομένα που 
αφορούν της επιδράσεις της κλιματικής 
αλλαγής στην υγεία του ανθρώπου  

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 
Παρούσα 

μελέτη 

Μ10.2 

Επένδυση στην έρευνα για τις ασθένειες οι 
οποίες πιθανόν να ενισχυθούν με τη 
κλιματική αλλαγή, καθώς και σε τρόπους 
για τον μετριασμό τους  

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 
Παρούσα 

μελέτη 

Μ10.3 

Επιμόρφωση και δια βίου μάθηση για τους 
επαγγελματίες υγείας σε θέματα 
περιβαλλοντικής επιδημιολογίας και 
κλιματικής αλλαγής  

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 
Παρούσα 

μελέτη 

Μ10.4 

Παρακολούθηση των ασθενειών 
(δημιουργία κατάλληλων υποδομών, 
εργαστηρίων κ.λπ., εξειδικευμένη 
εκπαίδευση νέων απασχολουμένων στον 
τομέα της υγείας, κ.α.)  

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 
Παρούσα 

μελέτη 

Μ10.5 

Προγράμματα προετοιμασίας των 
συστημάτων υγείας στη πιθανές 
αυξημένες ανάγκες λόγω έντονων 
καιρικών φαινομένων  

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 
Παρούσα 

μελέτη 

Μ10.6 

Βελτιώσεις και αλλαγές στις υποδομές του 
συστήματος υγείας (για παράδειγμα, 
κλιματισμός στα νοσοκομεία, παροχή και 
ενίσχυση του κατάλληλου ιατρικού και 
τεχνικού εξοπλισμού για τις αυξημένες 
ανάγκες λόγω κλιματικής αλλαγής)  

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 
Παρούσα 

μελέτη 

Μ10.7 

Ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης 
ειδοποίησης (προς μετριασμό των 
συνεπειών από τις απρόβλεπτες και 
ακραίες καιρικές μεταβολές, για 
παράδειγμα τα κύματα καύσωνα) 

Βραχυπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 

μελέτη 

Μ10.8 

Διαδικτυακή πλατφόρμα διάχυσης των 
δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης που 
σχετίζονται και διαδρούν με την κλιματική 
αλλαγή και έχουν επίδραση στην υγεία σε 
βραχυ- και μακροπρόθεσμο χρονικό 
ορίζοντα. 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 

μελέτη 

Μ10.9 

Δράσεις επιμόρφωση σε θέματα που 
άπτονται της διάδρασης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης με την κλιματική 
αλλαγή 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 
Παρούσα 

μελέτη 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Πηγή 

Μ10.10 
Ανάπτυξη και ενίσχυση παρατηρητηρίου 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης Περιφέρειας 
Αττικής 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 
Παρούσα 

μελέτη 
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10.12 Δομημένο Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά 

Συνολικά οι προτεινόμενες δράσεις και μέτρα προσαρμογής του τομέα είναι: 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Διατομεακή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
Πηγή 

Μ11.1 

Επικαιροποίηση ανοιχτών γεωχωρικών 
δεδομένων και ενιαίες βάσεις δεδομένων 
σχετικά με τη θεσμική ρύθμιση του χώρου 
για το σύνολο των δήμων της περιφέρειας 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 
Μελέτη 

Μ11.2 

Αναλυτική καταγραφή των χώρων αστικού 
πρασίνου, των πράσινων και μπλε 

υποδομών των πόλεων και της αστικής 
βιοποικιλότητας. Δημιουργία ψηφιακών 
δενδρολογίων/μητρώα δέντρων για τα 
δέντρα των πόλεων (θέση, είδος, ύψος, 

ηλικία, κίνδυνος απώλειας ή πτώσης) για 
τα αστικά δένδρα ειδικά σε πεζοδρόμια, 

νησίδες, πλατείες, σχολεία, παιδικές 
χαρές, κοινωφελής και κοινόχρηστοι 

χώροι, πάρκα και άλση. 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 
Μελέτη 

Μ11.3 

Συλλογή δεδομένων και μοντέλων αστικού 
κλίματος, τα οποία θα λειτουργούν σε 
επίπεδο πόλης, κλίμακα γειτονιάς και 
δρόμου ώστε να ποσοτικοποιηθεί η 

επίδραση της αστικοποίησης στις τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες τόσο για το 

σήμερα όσο και στο μέλλον 

Μακροπρόθεσμο ΟΧΙ 
Παρούσα 
Μελέτη - 

ΕΣΠΚΑ 

Μ11.4 

Εκπαίδευση του κατασκευαστικού κλάδου 
σε νέα συστήματα δόμησης. Εκπαίδευση 
επαγγελματιών πρασίνου (ιδιωτικού και 
δημόσιου) σε νέα συστήματα φύτευσης 

και άρδευσης. 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ 
Παρούσα 
Μελέτη 

Μ11.5 

‘Ένταξη λύσεων βασισμένων στο 
οικοσύστημα (π.χ. πράσινα δώματα, 

πράσινοι τοίχοι) σε προγράμματα 
εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων. 

Μεσοπρόθεσμο ΝΑΙ 
Παρούσα 
Μελέτη 

Μ11.6 Αύξηση του αστικού πρασίνου Μακροπρόθεσμο ΝΑΙ ΕΣΠΚΑ 

Μ11.7 

Ενημέρωση του κοινού για τις επιδράσεις 
της κλιματικής αλλαγής μέσω 

προγραμμάτων και δράσεων σε μουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους και σχολεία 

Μεσοπρόθεσμο ΟΧΙ ΕΣΠΚΑ 
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