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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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 

διάφορες απειλές και ευκαιρίες, 
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• 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 9ο παραδοτέο του Έργου «Προτεινόμενα Μέτρα προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή».  
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2 ΜΕΤΡΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ 

Στο Παραδοτέο 8 προτάθηκαν 94 μέτρα σε 10 τομείς πολιτικής με εφαρμογή στην Περιφέρεια Αττικής.  Τα 

Μέτρα αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως.  
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Πίνακας 2-1 Μέτρα ΠεΣΠΚΑ Αττικής 

ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ M01.01 

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 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  
Βραχυπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2021) 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ M01.02 

Διαδικτυακή πλατφόρμα διάχυσης των 
δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις 

της  κλιματικής αλλαγής στην 
Περιφέρεια 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  
Βραχυπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2021) 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ M01.03 
Υπηρεσίες του Συμβούλου. Πρόγραμμα 
Δράσης για την εφαρμογή των μέτρων. 

Υπηρεσίες του 
Συμβούλου 

  
Βραχυπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2021) 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ M01.04 
Σύνταξη Προδιαγραφών για Αύξηση της 

Ανθεκτικότητας των Έργων Υποδομής 
στην Κλιματική Αλλαγή 

Μελέτη   

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.01 

Εισαγωγή τεχνολογιών ανακύκλωσης- 
επαναχρησιμοποίησης υδάτων και 

Παροχή κινήτρων στους γεωργούς για 
τη χρήση ανακυκλωμένου νερού για την 

άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών 

Παροχή 
κινήτρων 

  

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΥΠΑΑΤ & ΥΠΕΝ & 
Διεύθυνση Αγροτικής 

και Κτηνιατρικής 
Πολιτικής 

  

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.02 

Προσδιορισμός και προώθηση της 
χρήσης γηγενούς και τοπικά 

προσαρμοσμένου γενετικού υλικού 
(φυτικού και ζωικού) 

Μελέτη   

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΥΠΑΑΤ &  Διεύθυνση 
Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

  

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.03 
Βελτίωση της απόδοσης στη χρήση 
νερού για άρδευση με εφαρμογή 

Παροχή 
κινήτρων 

  
Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

ΥΠΑΑΤ &  Διεύθυνση 
Αγροτικής και 

Εθνικής εμβέλειας. 
Προβλέπεται από το 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

ορθολογικού αρδευτικού 
προγραμματισμού και τεχνολογιών 

γεωργίας ακριβείας 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

Κτηνιατρικής 
Πολιτικής 

ΣΔΛΑΠ (M06Σ1601) και 
το ΠΑΑ 2014-2020, 

(μέτρο 16) 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.04 

Βελτίωση της απόδοσης στη χρήση 
νερού για άρδευση με την υιοθέτηση 

πιο προηγμένων συστημάτων άρδευσης 
και συντήρηση των υφιστάμενων 

συστημάτων άρδευσης 

Παροχή 
κινήτρων 

  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΥΠΑΑΤ &  Διεύθυνση 
Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

Εθνικής εμβέλειας. 
Προβλέπεται από το 

ΣΔΛΑΠ (M06Σ1601) και 
το ΠΑΑ 2014-2020, 

(μέτρο 16) 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.05 

Προώθηση της έρευνας για τη μελέτη 
των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής στη γεωργία και την 
κτηνοτροφία 

Ερευνητικό 
έργο 

  

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΥΠΑΑΤ Εθνικής εμβέλειας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.06 
Εκπαίδευση αγροτών για προσαρμογή 
στην προβλεπόμενη κλιματική αλλαγή 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΥΠΑΑΤ & Διεύθυνση 
Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

  

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.07 
Ενίσχυση της προστασίας κατά των 

παράσιτων και των ασθενειών 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΥΠΑΑΤ Εθνικής εμβέλειας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.08 

Παροχή κινήτρων σε γεωργούς για την 
εφαρμογή συστημάτων παραγωγής 

χαμηλών εισροών (π.χ. Βιολογική 
Γεωργία, Συστήματα Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης Παραγωγής) 

Παροχή 
κινήτρων 

  

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΥΠΑΑΤ &  Διεύθυνση 
Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

  

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.09 
Προώθηση της χρήσης λιγότερο 

υδροβόρων ή ξηρικών καλλιεργειών 
Παροχή 

κινήτρων 
  

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΥΠΑΑΤ &  Διεύθυνση 
Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.10 
Παροχή κινήτρων σε γεωργούς για την 

εφαρμογή κλειστών υδροπονικών 
συστημάτων 

Παροχή 
κινήτρων 

  

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΥΠΑΑΤ &  Διεύθυνση 
Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

  

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.11 

Υποστήριξη γεωργών σε μειονεκτικές 
περιοχές με αυξημένη εξισωτική 
αποζημίωση με προϋπόθεση την 

υλοποίηση μέτρων προσαρμογής . 

Αποζημιώσεις   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΥΠΑΑΤ Εθνικής εμβέλειας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.12 
Ενίσχυση της προστασίας των 

καλλιεργειών από τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα 

Παροχή 
κινήτρων 

  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΥΠΑΑΤ Εθνικής εμβέλειας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.13 

Χρήση νέων ποικιλιών των 
υφιστάμενων καλλιεργειών, οι οποίες 
είναι ανθεκτικές στην ξηρασία και τις 

υψηλές θερμοκρασίες 

Παροχή 
κινήτρων 

  

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΥΠΑΑΤ &  Διεύθυνση 
Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

  

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.14 

Ενθάρρυνση της ανάληψης 
συμπληρωματικής ιδιωτικής ασφάλισης 

από τους γεωργούς και τους 
κτηνοτρόφους έναντι ζημιών που 

προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά 
φαινόμενα 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΥΠΑΑΤ &  Διεύθυνση 
Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

  

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.15 

Παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους 
για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής 
ζωοτροφών, με έμφαση στις ξηρικές 

καλλιέργειες (π.χ. κριθάρι, σανό) 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΥΠΑΑΤ &  Διεύθυνση 
Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

  

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.16 

Παροχή κινήτρων για τη βελτίωση των 
υπαίθριων συνθηκών στην κτηνοτροφία 
με τη φύτευση δενδροστοιχιών, στους 

χώρους εγκαταστάσεων και σταυλισμού 

Παροχή 
κινήτρων 

  
Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 

ΥΠΑΑΤ &  Διεύθυνση 
Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

υλοποίησης ως το 
2028) 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.17 

Ένταξη της θεώρησης θεμάτων 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 

της Περιφέρειας.  

Διοικητικό   

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΥΠΑΑΤ &  Διεύθυνση 
Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

  

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.18 

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 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΥΠΑΑΤ &  Διεύθυνση 
Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

  

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.19 

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 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΥΠΑΑΤ &  Διεύθυνση 
Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

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. 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.20 

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 στις νέες 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Η εφαρμογή 

των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με 
συνεχείς ενημερώσεις των τελικών 

αποδεκτών και με παροχή κινήτρων. 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΥΠΑΑΤ &  Διεύθυνση 
Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

  

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.01 

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 

Μελέτη   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΥΠΕΝ & ΠΑ - 
Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.02 

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 

Διοικητικό   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΠΑ   
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

ανταγωνισμού σε εδαφικό νερό και 
οικονομία εφαρμογής 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.03 

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 

Μελέτη   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

Διεύθυνση Δασών 
Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 
  

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.04 
Λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και τον 

έλεγχο χωροκατακτητικών ξενικών 
ειδών (ζιζανίων) 

Έργο    

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.05 

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 

Έργο    

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

Διεύθυνση Δασών 
Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 
  

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.06 

Προσαρμογή δασοκομικών επεμβάσεων 
για τη δημιουργία αραιότερων 

δασοσυστάδων, ικανών να παράγουν με 
περιορισμένη εδαφική υγρασία, 

υψηλότερες θερμοκρασίες και να 
ανταποκρίνονται στα ακραία καιρικά 

φαινόμενα 

Έργο    

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

Διεύθυνση Δασών 
Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 
  

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.07 
Προσαρμογή διαχείρισης υπορόφου 

βλάστησης με καθαρισμούς και 
ελεγχόμενη βόσκηση, ώστε να 

Έργο    
Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 

Διεύθυνση Δασών 
Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

περιοριστεί ο ανταγωνισμός για 
εδαφική υγρασία στα δένδρα καθώς και 

ο κίνδυνος πυρκαγιών. 

υλοποίησης ως το 
2028) 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.08 

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 

Διοικητικό   

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

Διεύθυνση Δασών 
Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 
  

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.09 

Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού 
δασοπυρόσβεσης, εγκατάσταση 

συστημάτων προειδοποίησης και 
λογισμικό ταχείας και απρόσκοπτης 

εκκένωσης περιοχών, εκπαίδευση για 
αποφυγή ανθρώπινων θυμάτων και 

αποκατάσταση φυσικών 
οικοσυστημάτων 

Έργο   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΠΑ-Γενική Διεύθυνση 
Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, 
Έργων και Υποδομών 

  

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.10 

Καλλιεργητικές δασοκομικές 
επεμβάσεις, σε συνδυασμό με 

ελεγχόμενη βόσκηση για περιορισμό 
του εύφλεκτου υπορόφου, κύρια εστία 

έναρξης και επέκτασης πυρκαγιών 

Έργο   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

Διεύθυνση Δασών 
Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 
  

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.11 

Για τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας 
Άμεση υλοτομία νεκρών ή νεκρούμενων 

ατόμων (εξυγιαντικές υλοτομίες) 
Εγκατάσταση δικτύου φερομονικών 

παγίδων 
Ενθάρρυνση και προστασία της 

Έργο    

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΟΦΥΠΕΚΑ & ΠΑ - 
Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

Χρηματοδότηση από ΠΑ 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

αναγέννησης (είτε φυσικής 
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) 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.12 

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 

Μελέτη   

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.13 

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 υλικού για ιστοσελίδα, 

παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων, 
διοργάνωση ημερίδων και ειδικών 

εκδηλώσεων, εθελοντικών δράσεων και 
εκστρατειών ενημέρωσης επιλεγμένων 

κοινωνικών ομάδων κ.ά. 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

Συντονισμός από Μ1.1 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Παραδοτέο 9  
«Προτεινόμενα Μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή» 

 14 

ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.14 
Οριοθέτηση και θεσμική κατοχύρωση 

των υγροτόπων της Αττικής 
Διοικητικό   

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.15 
Προστασία - φύλαξη, διατήρηση και 
αποκατάσταση των υγροτόπων της 

Αττικής 
Διοικητικό   

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΟΦΥΠΕΚΑ & ΠΑ - 
Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΑΛΙΕΙΑ M04.01 

Εκπαιδευτικά προγράμματα στους 
επαγγελματίες αλιείς για την 

προσαρμογή της αλιείας στην κλιματική 
αλλαγή 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Αλιείας 

  

ΑΛΙΕΙΑ M04.02 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
δημοσίων λειτουργών και κοινού για 
την αλιεία και την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Αλιείας 

Συντονισμός από Μ1.1 

ΑΛΙΕΙΑ M04.03 

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. 

Μελέτη   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΥΠΑΑΤ & ΠΑ - 
Διεύθυνση Αλιείας 

  

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ M05.01 

Δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους 
της κλιματικής αλλαγής στο τομέα των 
υδατικών πόρων και των πλημμυρών 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

Συντονισμός από Μ1.1 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ M05.02 

Εκπόνηση ειδικών μελετών στις 
προστατευόμενες περιοχές της 

Περιφέρειας μέσω των οποίων θα 
προσδιοριστούν οι παράμετροι 

διατήρησης της οικολογικής τους 
ισορροπίας 

Μελέτη   

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ M05.03 

Εκπόνηση Ειδικής Μελέτης 
αντιμετώπισης του πλημμυρικού 
κινδύνου στις περιοχές που έχουν 

καταγραφεί τα σημαντικότερα 
προβλήματα της Περιφέρειας Αττικής 

Μελέτη   
Βραχυπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2021) 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

Προβλέπεται στο ΣΔΚΠ. 
EL_06_35_15 " Σύνταξη 

Στρατηγικών Σχεδίων 
(Master plan) Έργων  

Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας 

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ M05.04 

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 

Μελέτη   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ M05.5 
Προώθηση της εξοικονόμησης νερού σε 

όλους τους τομείς και τις χρήσεις 
Παροχή 

κινήτρων 
  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

Συντονισμός από Μ1.1 

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ M05.6 

Ενθάρρυνση της επεξεργασίας 
αποβλήτων και χρήσης ανακυκλωμένου 

νερού στη φυτική παραγωγή ή σε 
χώρους πράσινου 

Παροχή 
κινήτρων 

  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΥΠΑΑΤ Εθνικής εμβέλειας 

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ M05.7 
Βελτίωση του δυναμικού κατείσδυσης 
στα εδάφη, ώστε να χρησιμοποιείται 

και το νερό της βροχής 

Μελέτη 
προδιαγραφών 

  

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ M05.8 

Πρόληψη και αντιμετώπιση της 
ρύπανσης και προαγωγή της αειφόρου 

χρήσης των υδάτων ιδιαίτερα στους 
υγροτόπους της Αττικής 

Μελέτη   

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ 
ΖΩΝΕΣ 

M06.1 
Έργα προστασίας ακτών - 

αντιδιαβρωτικά έργα 
Έργο   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Αττικής 
  

ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ 
ΖΩΝΕΣ 

M06.2 
Εκπόνηση μελέτης «Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)» 
Μελέτη   

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Αττικής 
  

ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ 
ΖΩΝΕΣ 

M06.3 
Προστασία των λιμένων έναντι των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 
Μελέτη   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

Λιμενικά Ταμεία – 
Οργανισμοί Λιμένων 

  

ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ 
ΖΩΝΕΣ 

M06.4 
Θέσπιση ενός μηχανισμού συνεχούς 

παρακολούθησης των παράκτιων 
περιοχών της Περιφέρειας 

Έργο    

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας Αττικής 
  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M07.1 Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος Μελέτη   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

Υπουργείο 
Τουρισμού & ΠΑ -

Διεύθυνση 
Τουρισμού 

  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M07.2 
Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου 

(προγράμματα προβολής και 
διαφήμισης, κλπ.). 

Μελέτη   

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

Υπουργείο 
Τουρισμού & ΠΑ -

Διεύθυνση 
Τουρισμού 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M07.3 
Κίνητρα για τις επιχειρήσεις για μείωση 

των καταναλώσεων 
Παροχή 

κινήτρων 
  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΥΠΕΝ& ΠΑ -
Διεύθυνση 
Τουρισμού 

  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M07.4 Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση 
Έργο 

ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ -Διεύθυνση 
Τουρισμού 

Συντονισμός από Μ1.1 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M07.5 
Αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών και 

σύνδεσή τους με εποχικές 
δραστηριότητες 

Μελέτη   

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ -Διεύθυνση 
Τουρισμού 

  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M07.6 

Ανάπτυξη και προώθηση 
εξειδικευμένων μορφών τουρισμού 

(πολιτιστικός, εκκλησιαστικός, 
αναρριχητικός, φυσιολατρικός, 

οικοτουρισμός, κ.λπ.) λαμβάνοντας 
υπόψη και τον ανταγωνισμό από άλλες 

χώρες 

Μελέτη   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΠΑ -Διεύθυνση 
Τουρισμού 

  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M07.7 
Δημιουργία σχεδίου αντιμετώπισης της 
μετατόπισης της τουριστικής περιόδου 

προς την άνοιξη και φθινόπωρο 
Μελέτη   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΠΑ -Διεύθυνση 
Τουρισμού 

  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M07.8 
Επανατοποθέτηση του τουριστικού 

προϊόντος (branding) 
Έργο    

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ -Διεύθυνση 
Τουρισμού 

  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M07.9 
Δημιουργία οδηγιών, σε περιφερειακό 

επίπεδο ώστε να αντανακλούν τις 
διαφοροποιήσεις, σχετικά με τον 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  
Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 

ΠΑ -Διεύθυνση 
Τουρισμού 

Συντονισμός από Μ1.1 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

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.) 

υλοποίησης ως το 
2028) 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ M08.1 

Ειδική μελέτη τρωτότητας για 
υφιστάμενα δίκτυα 

μεταφοράς/διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας και κέντρα υψηλής τάσης, και 
εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων 

σε έργα προστασίας 

Μελέτη   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ   

ΕΝΕΡΓΕΙΑ M08.2 

Ειδική μελέτη τρωτότητας 
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, 

περιλαμβανομένης της Ρεβυθούσας, και 
εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων 

σε έργα προστασίας 

Μελέτη   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΔΕΣΦΑ   

ΕΝΕΡΓΕΙΑ M08.3 

Ειδική μελέτη τρωτότητας διυλιστηρίων 
και εγκαταστάσεων αποθήκευσης 

πετρελαίου, και εκπόνηση 
προγράμματος επενδύσεων σε έργα 
προστασίας που τυχόν απαιτούνται. 

Μελέτη   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

Εταιρείες 
πετρελαιοειδών  

  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ M08.4 

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 

Μελέτη   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΔΕΗ   

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.1 
Ενοποίηση Υφιστάμενων Βάσεων 

Δεδομένων Καιρικών φαινομένων και 
Επιπτώσεων 

Ερευνητικό 
έργο 

Στοιχεία για έντονα καιρικά 
φαινόμενα και τις επιπτώσεις 

τους υπάρχουν σε διαφορετικές 
βάσεις δεδομένων διαφορετικής 
χωρικής και χρονικής ανάλυσης. 

Βραχυπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2021) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται 
να αυξηθούν σε συχνότητα και 

ένταση λόγω της κλιματικής 
αλλαγής. Η συνένωση αυτών των 

βάσεων δεδομένων  θα 
προσφέρει πολύτιμα δεδομένα 

στις φάσεις αντιμετώπισης 
ακραίων καιρικών φαινομένων 
(προετοιμασία πριν, κατά την 

διάρκεια, αποκατάσταση μετά).  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.10 

Οδικές Μεταφορές. Προετοιμασία για 
επαρκή αποθέματα αλατιού και 

διαθεσιμότητα εξοπλισμού 
εκκαθάρισης οδικού δικτύου πριν και 

κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή εποχών 
καταιγίδων. 

Προμήθεια   
Βραχυπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2021) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.2 Αναβάθμιση λειτουργίας Κ.Δ.Κ. Μελέτη 

 Η βελτίωση των υποδομών θα 
περιλαμβάνει τόσο φυσικό 

εξοπλισμό όσο και λογισμικό. Οι 
σχετικές απαιτήσεις μπορεί να 

οριστούν μέσω της 
αρχιτεκτονικής ITS FRAME. Η 

ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής θα 
πρέπει να γίνει με την σύνταξη 
ειδικής μελέτης από την οποία 

θα προκύψει και η συνολική 
δαπάνη του έργου.  

Βραχυπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2021) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.3 

Αξιολόγηση δυνατοτήτων 
διαχειριστικών παρεμβάσεων στον 

τομέα της κυκλοφορίας και των 
μεταφορών στην μείωση 

οχηματοχιλιομέτρων 

Μελέτη 
(Σύνταξη 

ειδικής έκθεσης 
με βάση την 

διεθνή 
βιβλιογραφία 

Τα κριτήρια που θα οριστούν 
μπορούν να αξιοποιηθούν από 
την Περιφέρεια στην θέσπιση 

προτεραιοτήτων 
χρηματοδότησης παρεμβάσεων 

δίνοντας υψηλότερη 
προτεραιότητα σε αυτές μου 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

μειώνουν τα διανυόμενα 
οχηματοχιλιόμετρα 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.4 

Συντονισμός κανονισμών εξασφάλισης 
χώρων στάθμευσης εκτός οδού για την 
Αττική με το σύστημα μεταφορών και 
ειδικότερα τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

Μελέτη 
(Σύνταξη 

ειδικής έκθεσης 
τεκμηρίωσης 

τροποποίησης 
Π.Δ. 111/2004 

με βάση το 
δίκτυο ΜΣΤ και 
την καλή διεθνή 

πρακτική) 

Σύνταξη πρότασης προς το 
Υπουργείο ΥΠΕΝ στα πλαίσια 

διαμόρφωσης της αναπτυξιακής 
πολιτικής της Περιφέρειας 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.5 

Οδικές Μεταφορές.  Έκδοση 
εκπαιδευτικού και ενημερωτικού 
υλικού για περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης.  

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.6 

Οδικές Μεταφορές.  Διενέργεια 
δημόσιων εκστρατειών για την 

ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά 
με την κατάσταση κινδύνου σε τοπικό 

επίπεδο 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.7 
Αεροπορικές Μεταφορές: Σχεδιασμός 

διαδρομών έκτακτης ανάγκης ή 
εκτροπές λόγω αποκοπής δικτύων. 

Μελέτη   

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

Υπουργείο 
Υποδομών 

Μεταφορών & 
Δικτύων 

  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.8 
Οδικές Μεταφορές  Βελτιωμένη 
αποχέτευση σε διασταυρώσεις.  

Μελέτη   

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.9 
Οδικές Μεταφορές. Εξέταση 

αναγκαιότητας ανύψωσης των 
Μελέτη   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

παράκτιων οδικών δικτύων σε περιοχές 
ή σημεία υψηλής τρωτότητας. 

υλοποίησης ως το 
2035) 

ΥΓΕΙΑ M10.01 

Διάχυση της πληροφορίας και 
προσβασιμότητα στα δεδομένα που 

αφορούν της επιδράσεις της κλιματικής 
αλλαγής στην υγεία του ανθρώπου 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΥΓΕΙΑ M10.02 

Επένδυση στην έρευνα για τις ασθένειες 
οι οποίες πιθανόν να ενισχυθούν με τη 

κλιματική αλλαγή, καθώς και σε 
τρόπους για τον μετριασμό τους  

Ερευνητικό 
έργο 

  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΥΓΕΙΑ M10.03 

Επιμόρφωση και δια βίου μάθηση για 
τους επαγγελματίες υγείας σε θέματα 
περιβαλλοντικής επιδημιολογίας και 

κλιματικής αλλαγής  

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

Περιλαμβάνονται και δράσεις 
επιμόρφωσης για την 

ατμοσφαιρική ρύπανση. Πιο 
συγκεκριμένα προτείνεται 

διανομή ενημερωτικού υλικού 
και παρεμβάσεις με επισκέψεις 

και ημερίδες στους 
επαγγελματίες υγείας και 

αρμόδιους 
κυβερνητικούς/αυτοδιοικητικούς 

φορείς, με σκοπό την 
ενημέρωση και επιμόρφωση σε 

θέματα που άπτονται της 
διάδρασης της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης με την κλιματική 
αλλαγή (με την ρύπανση ως 
παράγοντα πρόκλησης και 

επιτάχυνσης της κλιματικής 
αλλαγής, αλλά και την κλιματική 
αλλαγή ως παράγοντας αλλαγής 
των επιπέδων ρύπανσης) και  τις 

επιπτώσεις στην υγεία.  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

ΥΓΕΙΑ M10.04 

Παρακολούθηση των ασθενειών 
(δημιουργία κατάλληλων υποδομών, 

εργαστηρίων κ.λπ., εξειδικευμένη 
εκπαίδευση νέων απασχολουμένων 

στον τομέα της υγείας, κ.α.)  

Ερευνητικό 
έργο 

  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΥΓΕΙΑ M10.05 

Προγράμματα προετοιμασίας των 
συστημάτων υγείας στη πιθανές 

αυξημένες ανάγκες λόγω έντονων 
καιρικών φαινομένων  

Προμήθεια   

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΥΓΕΙΑ M10.06 

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)  

Προμήθεια   
Βραχυπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2021) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΥΓΕΙΑ M10.07 

Ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης 
ειδοποίησης (προς μετριασμό των 

συνεπειών από τις απρόβλεπτες και 
ακραίες καιρικές μεταβολές, για 

παράδειγμα τα κύματα καύσωνα) 

Προμήθεια   
Βραχυπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2021) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΥΓΕΙΑ M10.08 

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 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

Προτείνεται ως μέρος 
ενιαίας πλατφόρμας, με 

συμπερίληψη των 
κλιματικών δεδομένων 

και των  δεδομένων 
επίδρασης στον Τομέα 
της Υγείας, μετά από 
συνεννόηση με τους 

αντίστοιχους 
Υπευθύνους 

ΥΓΕΙΑ M10.09 
Δράσεις επιμόρφωση σε θέματα που 

άπτονται της διάδρασης της 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  
Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης με την 
κλιματική αλλαγή 

υλοποίησης ως το 
2028) 

Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

ΥΓΕΙΑ M10.10 
Ανάπτυξη και ενίσχυση 

παρατηρητηρίου ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης Περιφέρειας Αττικής 

Έργο  

Πιο συγκεκριμένα προτείνονται: 
1) Δημιουργία ολοκληρωμένου 

συστήματος συγκέντρωσης 
πληροφοριών από διαθέσιμες 

πλατφόρμες παρατήρησης 
(δίκτυο ΕΔΠΑΡ, αισθητήρες 
μέσου και χαμηλού κόστους 

(προγράμματα EMISSION-
SMURBS του ΕΑΑ, άλλων 
φορέων), και διερεύνηση 
ενσωμάτωσης δεδομένων 

δορυφορικών παρατηρήσεων, 
σχεδιασμός παρατηρητηρίου 

πολιτών), 2) Πύκνωση και 
επέκταση υφιστάμενου  δικτύου 
αισθητήρων μέσου και χαμηλού 
κόστους (βλ. προγράμματα του 

ΕΑΑ), με στοχευμένες προσθήκες 
σε περιοχές υψηλού 

ενδιαφέροντος εντός της 
Περιφέρειας Αττικής, 3) 

Σχεδιασμός εργαλείων διάχυσης 
περιβαλλοντικής πληροφορίας 

που τροφοδοτούνται από το 
παρατηρητήριο (π.χ. NFC tags, 
moboli apps), 4) Διερεύνηση 

καλών πρακτικών, ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, σχεδιασμός 

ανάπτυξη υποδομών 
επιχειρησιακού, προγνωστικού 

μοντέλου χημικού καιρού σε 
υψηλή ανάλυση, και συστήματος 

έγκαιρης ειδοποίησης 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

επεισοδίων ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. Η 

προπαρασκευαστική ομάδα 
δράσεων που προτείνεται 

περιλαμβάνει: τον σχεδιασμό και 
παραμετροποίηση του 

ολοκληρωμένου συστήματος,  
την εγκατάσταση της 

απαραίτητης υπολογιστικής 
υποδομής, την προμήθεια και 
εγκατάσταση του πρόσθετου 

εξοπλισμού για την πύκνωση του 
δικτύου, την προετοιμασία 

επιχειρησιακής λειτουργίας του 
διαθέσιμου μοντέλου 

πρόγνωσης ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, τον σχεδιασμό και 

υλοποίηση των εργαλείων 
διάχυσης.  

ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

M11.01 

Επικαιροποίηση ανοιχτών γεωχωρικών 
δεδομένων και ενιαίες βάσεις 

δεδομένων σχετικά με τη θεσμική 
ρύθμιση του χώρου για το σύνολο των 

δήμων της περιφέρειας 

Έργο    

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

M11.02 

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, 

Μελέτη   

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Διαχείρισης 

Μητροπολιτικών 
Υποδομών 

Περιφέρειας Αττικής 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Τύπος  Σχολιασμός 
Περίοδος 

Εφαρμογής 
Φορέας υλοποίησης Παρατηρήσεις 

κοινωφελείς και κοινόχρηστοι χώροι, 
πάρκα και άλση.  

ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

M11.03 

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 

Ερευνητικό 
έργο 

  

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

M11.04 

Εκπαίδευση του κατασκευαστικού 
κλάδου σε νέα συστήματα δόμησης. 

Εκπαίδευση επαγγελματιών πρασίνου 
(ιδιωτικού και δημόσιου) σε νέα 

συστήματα φύτευσης και άρδευσης. 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

M11.05 

Ένταξη λύσεων βασισμένων στο 
οικοσύστημα (π.χ. πράσινα δώματα, 

πράσινοι τοίχοι) σε προγράμματα 
εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων. 

Διοικητικό   

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

  

ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

M11.06 Αύξηση του αστικού πρασίνου Έργο    

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 

2028 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2035) 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Διαχείρισης 

Μητροπολιτικών 
Υποδομών 

Περιφέρειας Αττικής 

  

ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

M11.07 

Ενημέρωση του κοινού για τις 
επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής 

μέσω προγραμμάτων και δράσεων σε 
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και 

σχολεία 

Έργο 
ενημέρωσης - 
εκπαίδευσης 

  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 

2023 με ορίζοντα 
υλοποίησης ως το 

2028) 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 
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3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΩΝ  

Για το σύνολο των μέτρων απαιτείται η εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους ως προς τους στόχους της 

ΕΣΠΚΑ, το κόστος υλοποίησης των μέτρων και δράσεων αυτών και ελέγχεται ο λόγος κόστους/ 

αποτελεσματικότητας λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετιζόμενες αβεβαιότητες. Γίνεται επίσης εκτίμηση, κατά 

το δυνατόν ποσοτική, του οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού οφέλους που ενδέχεται να προκύπτει 

από την υλοποίηση/εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων και δράσεων, το οποίο και θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη κατά την ιεράρχηση των μέτρων, προκειμένου να λαμβάνουν προτεραιότητα: 

(α)  μέτρα τα οποία εκτός από αποτελεσματικά είναι και χρήσιμα περιβαλλοντικά, οικονομικά και 

κοινωνικά, και 

β)  μέτρα τα οποία είναι αποτελεσματικά για ένα ευρύ φάσμα κλιματικών μεταβολών. 

Συνοπτικά στο παρόν ΠεΣΠΚΑ προσδιορίστηκαν 94 Μέτρα συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης των 224.297.000 

ευρώ.  

Πίνακας 3-1 Αριθμός Μέτρων και εκτιμώμενη δαπάνη 

ΤΟΜΕΑΣ 
Αριθμός 
Μέτρων 

Εκτιμώμενη 
Δαπάνη 

ΑΛΙΕΙΑ 3 113.000 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 15 2.844.000 

ΓΕΩΡΓΙΑ 20 9.363.000 

ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7 2.300.000 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 120.000 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10 645.000 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 4 835.000 

ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ 4 198.820.000 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 9 2.424.000 

ΥΓΕΙΑ 10 2.944.000 

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 8 3.889.000 

Σύνολο 94 224.297.000 

 

Πίνακας 3-2 Σύνοψη χρονικού ορίζοντα εφαρμογής μέτρων  

Χρονικός Ορίζοντας 
Αριθμός 
Μέτρων 

Εκτιμώμενη 
Δαπάνη 

Βραχυπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2021) 9 2.860.000 
Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με ορίζοντα υλοποίησης ως το 2028) 48 13.285.000 
Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με ορίζοντα υλοποίησης ως το 2035) 37 208.152.000 

Σύνολο 94 224.297.000 
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Πίνακας 3-3 Σύνοψη αξιολόγησης λόγου αποτελεσματικότητας μέτρων  

Λόγος Κόστους 
Αποτελεσματικότητας 

Αριθμός Δράσεων Εκτιμώμενη Δαπάνη 

ΧΑΜΗΛΟΣ  15 10.890.000 

ΜΕΣΟΣ 35 212.085.000 

ΥΨΗΛΟΣ  44 1.322.000 
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Πίνακας 3-4 Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και οφέλους μέτρων  

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M01.01 

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 

40.000 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ  ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΟ 

M01.02 

Διαδικτυακή πλατφόρμα 
διάχυσης των δεδομένων 

σχετικά με τις επιπτώσεις της  
κλιματικής αλλαγής στην 

Περιφέρεια 

250.000 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

2 2 ΜΕΣΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 

M01.03 
Υπηρεσίες του Συμβούλου. 
Πρόγραμμα Δράσης για την 

εφαρμογή των μέτρων. 
500.000 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

2 2 ΜΕΣΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 

 

1 (1) Χαμηλό Κόστος 0-99.000, (2) Μέσο Κόστος 100.000 – 999.0000 (3) Υψηλό >999.0000 ευρώ 

2 (1) Χαμηλή Αποτελεσματικότητα, (2) Μέση Αποτελεσματικότητα, (3) Υψηλή Αποτελεσματικότητα  

3 Το όφελος υπολογίστηκε με βάσει την κρίση ειδικών εμπειρογνωμόνων   
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M01.04 

Σύνταξη Προδιαγραφών για 
Αύξηση της Ανθεκτικότητας 
των Έργων Υποδομής στην 

Κλιματική Αλλαγή 

45.000 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ  ΥΨΗΛΟ 

M02.01 

Εισαγωγή τεχνολογιών 
ανακύκλωσης- 

επαναχρησιμοποίησης 
υδάτων και Παροχή κινήτρων 
στους γεωργούς για τη χρήση 

ανακυκλωμένου νερού για 
την άρδευση επιλεγμένων 

καλλιεργειών 

1.000.000 

ΥΠΑΑΤ & ΥΠΕΝ & 
Διεύθυνση 

Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

3 2 ΧΑΜΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΟ 

M02.02 

Προσδιορισμός και 
προώθηση της χρήσης 
γηγενούς και τοπικά 

προσαρμοσμένου γενετικού 
υλικού (φυτικού και ζωικού) 

25.000 

ΥΠΑΑΤ &  
Διεύθυνση 

Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

1 1 ΜΕΣΟΣ  ΧΑΜΗΛΟ  ΧΑΜΗΛΟ 

M02.03 

Βελτίωση της απόδοσης στη 
χρήση νερού για άρδευση με 

εφαρμογή ορθολογικού 
αρδευτικού 

προγραμματισμού και 
τεχνολογιών γεωργίας 

ακριβείας 

1.000.000 

ΥΠΑΑΤ &  
Διεύθυνση 

Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

3 3 ΜΕΣΟΣ  ΥΨΗΛΟ  ΥΨΗΛΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M02.04 

Βελτίωση της απόδοσης στη 
χρήση νερού για άρδευση με 

την υιοθέτηση πιο 
προηγμένων συστημάτων 

άρδευσης και συντήρηση των 
υφιστάμενων συστημάτων 

άρδευσης 

1.000.000 

ΥΠΑΑΤ &  
Διεύθυνση 

Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

3 2 ΧΑΜΗΛΟΣ  ΜΕΣΟ  ΜΕΣΟ 

M02.05 

Προώθηση της έρευνας για τη 
μελέτη των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής στη 
γεωργία και την κτηνοτροφία 

100.000 ΥΠΑΑΤ 2 3 ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟ ΧΑΜΗΛΟ  ΥΨΗΛΟ 

M02.06 

Εκπαίδευση αγροτών για 
προσαρμογή στην 

προβλεπόμενη κλιματική 
αλλαγή 

44.000 

ΥΠΑΑΤ & 
Διεύθυνση 

Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΟ 

M02.07 
Ενίσχυση της προστασίας 

κατά των παράσιτων και των 
ασθενειών 

25.000 ΥΠΑΑΤ 1 2 ΥΨΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΟ 

M02.08 

Παροχή κινήτρων σε 
γεωργούς για την εφαρμογή 

συστημάτων παραγωγής 
χαμηλών εισροών (π.χ. 

Βιολογική Γεωργία, 
Συστήματα Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης Παραγωγής) 

1.000.000 

ΥΠΑΑΤ &  
Διεύθυνση 

Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

3 2 ΧΑΜΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M02.09 
Προώθηση της χρήσης 
λιγότερο υδροβόρων ή 
ξηρικών καλλιεργειών 

1.000.000 

ΥΠΑΑΤ &  
Διεύθυνση 

Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

3 3 ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟ ΧΑΜΗΛΟ  ΥΨΗΛΟ 

M02.10 

Παροχή κινήτρων σε 
γεωργούς για την εφαρμογή 

κλειστών υδροπονικών 
συστημάτων 

1.000.000 

ΥΠΑΑΤ &  
Διεύθυνση 

Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

3 2 ΧΑΜΗΛΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 

M02.11 

Υποστήριξη γεωργών σε 
μειονεκτικές περιοχές με 

αυξημένη εξισωτική 
αποζημίωση με προϋπόθεση 

την υλοποίηση μέτρων 
προσαρμογής . 

1.000.000 ΥΠΑΑΤ 3 2 ΧΑΜΗΛΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 

M02.12 
Ενίσχυση της προστασίας των 
καλλιεργειών από τα ακραία 

καιρικά φαινόμενα 
1.000.000 ΥΠΑΑΤ 3 2 ΧΑΜΗΛΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 

M02.13 

Χρήση νέων ποικιλιών των 
υφιστάμενων καλλιεργειών, 
οι οποίες είναι ανθεκτικές 

στην ξηρασία και τις υψηλές 
θερμοκρασίες 

500.000 

ΥΠΑΑΤ &  
Διεύθυνση 

Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

2 2 ΜΕΣΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΟ 

M02.14 

Ενθάρρυνση της ανάληψης 
συμπληρωματικής ιδιωτικής 

ασφάλισης από τους 
γεωργούς και τους 

κτηνοτρόφους έναντι ζημιών 

22.000 

ΥΠΑΑΤ &  
Διεύθυνση 

Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟ  ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

που προκαλούνται από 
δυσμενή κλιματικά 

φαινόμενα 

M02.15 

Παροχή κινήτρων στους 
κτηνοτρόφους για τη 
μεγιστοποίηση της 

παραγωγής ζωοτροφών, με 
έμφαση στις ξηρικές 

καλλιέργειες (π.χ. κριθάρι, 
σανό) 

15.000 

ΥΠΑΑΤ &  
Διεύθυνση 

Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

1 1 ΜΕΣΟΣ  ΧΑΜΗΛΟ  ΧΑΜΗΛΟ 

M02.16 

Παροχή κινήτρων για τη 
βελτίωση των υπαίθριων 

συνθηκών στην κτηνοτροφία 
με τη φύτευση 

δενδροστοιχιών, στους 
χώρους εγκαταστάσεων και 

σταυλισμού 

500.000 

ΥΠΑΑΤ &  
Διεύθυνση 

Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

2 2 ΜΕΣΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ  ΜΕΣΟ 

M02.17 

Ένταξη της θεώρησης 
θεμάτων προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή στο 
πρόγραμμα αγροτικής 

ανάπτυξης της Περιφέρειας.  

- 

ΥΠΑΑΤ &  
Διεύθυνση 

Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

1 3 ΥΨΗΛΟΣ  ΥΨΗΛΟ  ΥΨΗΛΟ 

M02.18 

Εκπαιδευτικά Μέτρα για την 
προσαρμογή  των 

συστημάτων στέγασης και 
διαχείρισης των παραγωγικών 

ζώων κάτω από τις νέες 
περιβαλλοντικές συνθήκες 

που διαμορφώνονται από την 

44.000 

ΥΠΑΑΤ &  
Διεύθυνση 

Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ  ΜΕΣΟ  ΜΕΣΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

κλιματική αλλαγή ώστε να 
μην υπάρξει αρνητική 

επίδραση επί της ευζωίας των 
εκτρεφόμενων ζώων 

M02.19 

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 

44.000 

ΥΠΑΑΤ &  
Διεύθυνση 

Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ  ΜΕΣΟ  ΜΕΣΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

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. 

M02.20 

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 στις νέες 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Η 

44.000 

ΥΠΑΑΤ &  
Διεύθυνση 

Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής 

Πολιτικής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ  ΜΕΣΟ  ΜΕΣΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

εφαρμογή των ανωτέρω θα 
πραγματοποιηθεί με συνεχείς 

ενημερώσεις των τελικών 
αποδεκτών και με παροχή 

κινήτρων. 

M03.01 

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 

25.000 

ΥΠΕΝ & ΠΑ - 
Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής 

Αλλαγής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ  ΜΕΣΟ  ΜΕΣΟ 

M03.02 

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 

- ΠΑ 1 3 ΥΨΗΛΟΣ  ΥΨΗΛΟ  ΥΨΗΛΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

νερό και οικονομία 
εφαρμογής 

M03.03 

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 

90.000 
Διεύθυνση Δασών 
Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 
1 2 ΥΨΗΛΟΣ  ΜΕΣΟ  ΜΕΣΟ 

M03.04 

Λήψη μέτρων για τον 
εντοπισμό και τον έλεγχο 

χωροκατακτητικών ξενικών 
ειδών (ζιζανίων) 

200.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

2 1 ΧΑΜΗΛΟΣ  ΧΑΜΗΛΟ  ΧΑΜΗΛΟ 

M03.05 

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 

120.000 
Διεύθυνση Δασών 
Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 
2 1 ΧΑΜΗΛΟΣ  ΧΑΜΗΛΟ  ΧΑΜΗΛΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

μέριμνα για τη διαχείριση της 
παρεδαφιαίας βλάστησης 
ώστε να αριστοποιηθεί η 

σχέση παραγωγής - 
χρησιμοποιήσιμου ύδατος και 

απορροής 

M03.06 

Προσαρμογή δασοκομικών 
επεμβάσεων για τη 

δημιουργία αραιότερων 
δασοσυστάδων, ικανών να 
παράγουν με περιορισμένη 

εδαφική υγρασία, 
υψηλότερες θερμοκρασίες 
και να ανταποκρίνονται στα 
ακραία καιρικά φαινόμενα 

50.000 
Διεύθυνση Δασών 
Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 
2 1 ΧΑΜΗΛΟΣ  ΧΑΜΗΛΟ  ΧΑΜΗΛΟ 

M03.07 

Προσαρμογή διαχείρισης 
υπορόφου βλάστησης με 

καθαρισμούς και ελεγχόμενη 
βόσκηση, ώστε να περιοριστεί 
ο ανταγωνισμός για εδαφική 
υγρασία στα δένδρα καθώς 
και ο κίνδυνος πυρκαγιών. 

100.000 
Διεύθυνση Δασών 
Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 
2 1 ΧΑΜΗΛΟΣ  ΧΑΜΗΛΟ  ΧΑΜΗΛΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M03.08 

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 

- 
Διεύθυνση Δασών 
Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 
1 2 ΥΨΗΛΟΣ  ΜΕΣΟ  ΜΕΣΟ 

M03.09 

Εκσυγχρονισμός του 
εξοπλισμού 

δασοπυρόσβεσης, 
εγκατάσταση συστημάτων 

προειδοποίησης και 
λογισμικό ταχείας και 

απρόσκοπτης εκκένωσης 
περιοχών, εκπαίδευση για 

αποφυγή ανθρώπινων 
θυμάτων και αποκατάσταση 
φυσικών οικοσυστημάτων 

1.000.000 

ΠΑ-Γενική 
Διεύθυνση 

Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, 

Έργων και 
Υποδομών 

3 3 ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟ ΥΨΗΛΟ ΜΕΣΟ ΥΨΗΛΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M03.10 

Καλλιεργητικές δασοκομικές 
επεμβάσεις, σε συνδυασμό 
με ελεγχόμενη βόσκηση για 
περιορισμό του εύφλεκτου 

υπορόφου, κύρια εστία 
έναρξης και επέκτασης 

πυρκαγιών 

90.000 
Διεύθυνση Δασών 
Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 
1 3 ΥΨΗΛΟΣ  ΥΨΗΛΟ  ΥΨΗΛΟ 

M03.11 

Για τον Εθνικό Δρυμό 
Πάρνηθας 

Άμεση υλοτομία νεκρών ή 
νεκρούμενων ατόμων 

(εξυγιαντικές υλοτομίες) 
Εγκατάσταση δικτύου 
φερομονικών παγίδων 

Ενθάρρυνση και προστασία 
της αναγέννησης (είτε 

φυσικής 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) 

1.000.000 

ΟΦΥΠΕΚΑ & ΠΑ - 
Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής 

Αλλαγής 

3 3 ΜΕΣΟΣ  ΥΨΗΛΟ  ΥΨΗΛΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M03.12 

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 

25.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

1 1 ΜΕΣΟΣ  ΧΑΜΗΛΟ  ΧΑΜΗΛΟ 

M03.13 

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 
υλικού για ιστοσελίδα, 

παραγωγή ενημερωτικών 
φυλλαδίων, διοργάνωση 

ημερίδων και ειδικών 
εκδηλώσεων, εθελοντικών 
δράσεων και εκστρατειών 

44.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

ενημέρωσης επιλεγμένων 
κοινωνικών ομάδων κ.ά. 

M03.14 
Οριοθέτηση και θεσμική 

κατοχύρωση των υγροτόπων 
της Αττικής 

100.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

2 3 ΜΕΣΟΣ  ΥΨΗΛΟ  ΥΨΗΛΟ 

M03.15 
Προστασία - φύλαξη, 

διατήρηση και αποκατάσταση 
των υγροτόπων της Αττικής 

- 

ΟΦΥΠΕΚΑ & ΠΑ - 
Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής 

Αλλαγής 

1 3 ΥΨΗΛΟΣ  ΥΨΗΛΟ  ΥΨΗΛΟ 

M04.01 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 
στους επαγγελματίες αλιείς 

για την προσαρμογή της 
αλιείας στην κλιματική 

αλλαγή 

44.000 
ΠΑ - Διεύθυνση 

Αλιείας 
1 2 ΥΨΗΛΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 

M04.02 

Ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση δημοσίων 

λειτουργών και κοινού για την 
αλιεία και την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή 

44.000 
ΠΑ - Διεύθυνση 

Αλιείας 
1 2 ΥΨΗΛΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M04.03 

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. 

25.000 
ΥΠΑΑΤ & ΠΑ - 

Διεύθυνση Αλιείας 
1 3 ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ  ΧΑΜΗΛΟ ΥΨΗΛΟ 

M05.01 

Δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τους 

κινδύνους της κλιματικής 
αλλαγής στο τομέα των 

υδατικών πόρων και των 
πλημμυρών 

44.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 

M05.02 

Εκπόνηση ειδικών μελετών 
στις προστατευόμενες 

περιοχές της Περιφέρειας 
μέσω των οποίων θα 
προσδιοριστούν οι 

παράμετροι διατήρησης της 
οικολογικής τους ισορροπίας 

45.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

1 3 ΥΨΗΛΟΣ  ΥΨΗΛΟ  ΥΨΗΛΟ 

M05.03 

Εκπόνηση Ειδικής Μελέτης 
αντιμετώπισης του 

πλημμυρικού κινδύνου στις 
περιοχές που έχουν 

καταγραφεί τα 

700.000 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

2 3 ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟ  ΧΑΜΗΛΟ ΥΨΗΛΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

σημαντικότερα προβλήματα 
της Περιφέρειας Αττικής 

M05.04 

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 

50.000 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟ  ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΣΟ 

M05.5 
Προώθηση της εξοικονόμησης 

νερού σε όλους τους τομείς 
και τις χρήσεις 

1.000.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

3 2 ΧΑΜΗΛΟΣ  ΜΕΣΟ  ΜΕΣΟ 

M05.6 

Ενθάρρυνση της 
επεξεργασίας αποβλήτων και 

χρήσης ανακυκλωμένου 
νερού στη φυτική παραγωγή 

ή σε χώρους πράσινου 

2.000.000 ΥΠΑΑΤ 3 2 ΧΑΜΗΛΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 

M05.7 

Βελτίωση του δυναμικού 
κατείσδυσης στα εδάφη, ώστε 

να χρησιμοποιείται και το 
νερό της βροχής 

15.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

1 3 ΥΨΗΛΟΣ  ΥΨΗΛΟ  ΥΨΗΛΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M05.8 

Πρόληψη και αντιμετώπιση 
της ρύπανσης και προαγωγή 

της αειφόρου χρήσης των 
υδάτων ιδιαίτερα στους 
υγροτόπους της Αττικής 

35.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ  ΜΕΣΟ  ΜΕΣΟ 

M06.1 
Έργα προστασίας ακτών - 

αντιδιαβρωτικά έργα 
198.000.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας 
Αττικής 

3 3 ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟ  ΧΑΜΗΛΟ ΥΨΗΛΟ 

M06.2 
Εκπόνηση μελέτης 

«Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)» 

500.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας 
Αττικής 

2 3 ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟ  ΧΑΜΗΛΟ ΥΨΗΛΟ 

M06.3 
Προστασία των λιμένων 

έναντι των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής 

20.000 
Λιμενικά Ταμεία – 

Οργανισμοί 
Λιμένων 

1 1 ΜΕΣΟΣ ΧΑΜΗΛΟ   ΧΑΜΗΛΟ 

M06.4 

Θέσπιση ενός μηχανισμού 
συνεχούς παρακολούθησης 

των παράκτιων περιοχών της 
Περιφέρειας 

300.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

Περιφέρειας 
Αττικής 

2 3 ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟ  ΧΑΜΗΛΟ ΥΨΗΛΟ 

M07.1 
Διαφοροποίηση τουριστικού 

προϊόντος 
25.000 

Υπουργείο 
Τουρισμού & ΠΑ -

Διεύθυνση 
Τουρισμού 

1 1 ΜΕΣΟΣ ΧΑΜΗΛΟ   ΧΑΜΗΛΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M07.2 

Διεύρυνση της τουριστικής 
περιόδου (προγράμματα 

προβολής και διαφήμισης, 
κλπ.). 

300.000 

Υπουργείο 
Τουρισμού & ΠΑ -

Διεύθυνση 
Τουρισμού 

2 1 ΧΑΜΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟ   ΧΑΜΗΛΟ 

M07.3 
Κίνητρα για τις επιχειρήσεις 

για μείωση των 
καταναλώσεων 

1.000.000 
ΥΠΕΝ& ΠΑ -
Διεύθυνση 
Τουρισμού 

3 3 ΜΕΣΟΣ  ΥΨΗΛΟ  ΥΨΗΛΟ 

M07.4 Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση 44.000 
ΠΑ -Διεύθυνση 

Τουρισμού 
1 3 ΥΨΗΛΟΣ  ΥΨΗΛΟ  ΥΨΗΛΟ 

M07.5 
Αξιοποίηση υπαρχουσών 

υποδομών και σύνδεσή τους 
με εποχικές δραστηριότητες 

15.000 
ΠΑ -Διεύθυνση 

Τουρισμού 
1 3 ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΧΑΜΗΛΟ  ΥΨΗΛΟ 

M07.6 

Ανάπτυξη και προώθηση 
εξειδικευμένων μορφών 
τουρισμού (πολιτιστικός, 

εκκλησιαστικός, 
αναρριχητικός, 
φυσιολατρικός, 

οικοτουρισμός, κ.λπ.) 
λαμβάνοντας υπόψη και τον 

ανταγωνισμό από άλλες 
χώρες 

15.000 
ΠΑ -Διεύθυνση 

Τουρισμού 
1 3 ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ   ΥΨΗΛΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M07.7 

Δημιουργία σχεδίου 
αντιμετώπισης της 

μετατόπισης της τουριστικής 
περιόδου προς την άνοιξη και 

φθινόπωρο 

15.000 
ΠΑ -Διεύθυνση 

Τουρισμού 
1 3 ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ   ΥΨΗΛΟ 

M07.8 
Επανατοποθέτηση του 
τουριστικού προϊόντος 

(branding) 
1.000.000 

ΠΑ -Διεύθυνση 
Τουρισμού 

3 2 ΧΑΜΗΛΟΣ ΜΕΣΟ   ΜΕΣΟ 

M07.9 

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.) 

10.000 
ΠΑ -Διεύθυνση 

Τουρισμού 
1 2 ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ   ΜΕΣΟ 

M08.1 

Ειδική μελέτη τρωτότητας για 
υφιστάμενα δίκτυα 

μεταφοράς/διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας και 
κέντρα υψηλής τάσης, και 
εκπόνηση προγράμματος 

30.000 ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ 1 3 ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ   ΥΨΗΛΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

επενδύσεων σε έργα 
προστασίας 

M08.2 

Ειδική μελέτη τρωτότητας 
εγκαταστάσεων φυσικού 

αερίου, περιλαμβανομένης 
της Ρεβυθούσας, και 

εκπόνηση προγράμματος 
επενδύσεων σε έργα 

προστασίας 

40.000 ΔΕΣΦΑ 1 3 ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ   ΥΨΗΛΟ 

M08.3 

Ειδική μελέτη τρωτότητας 
διυλιστηρίων και 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
πετρελαίου, και εκπόνηση 

προγράμματος επενδύσεων 
σε έργα προστασίας που 

τυχόν απαιτούνται. 

30.000 
Εταιρείες 

πετρελαιοειδών  
1 3 ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ   ΥΨΗΛΟ 

M08.4 

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 

20.000 ΔΕΗ 1 2 ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ   ΜΕΣΟ 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Παραδοτέο 9  
«Προτεινόμενα Μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή» 

 48 

Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M09.1 
Ενοποίηση Υφιστάμενων 

Βάσεων Δεδομένων Καιρικών 
φαινομένων και Επιπτώσεων 

60.000 
ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

2 2 ΜΕΣΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 

M09.10 

Οδικές Μεταφορές. 
Προετοιμασία για επαρκή 
αποθέματα αλατιού και 

διαθεσιμότητα εξοπλισμού 
εκκαθάρισης οδικού δικτύου 
πριν και κατά τη διάρκεια του 

χειμώνα ή εποχών 
καταιγίδων. 

300.000 
ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

2 3 ΜΕΣΟΣ   ΥΨΗΛΟ ΥΨΗΛΟ 

M09.2 
Αναβάθμιση λειτουργίας 

Κ.Δ.Κ. 
60.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

1 3 ΥΨΗΛΟΣ   ΥΨΗΛΟ ΥΨΗΛΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M09.3 

Αξιολόγηση δυνατοτήτων 
διαχειριστικών παρεμβάσεων 
στον τομέα της κυκλοφορίας 

και των μεταφορών στην 
μείωση οχηματοχιλιομέτρων 

60.000 
ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

1 1 ΜΕΣΟΣ  ΧΑΜΗΛΟ  ΧΑΜΗΛΟ 

M09.4 

Συντονισμός κανονισμών 
εξασφάλισης χώρων 

στάθμευσης εκτός οδού για 
την Αττική με το σύστημα 

μεταφορών και ειδικότερα τα 
Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

60.000 
ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

1 1 ΜΕΣΟΣ  ΧΑΜΗΛΟ  ΧΑΜΗΛΟ 

M09.5 

Οδικές Μεταφορές.  Έκδοση 
εκπαιδευτικού και 

ενημερωτικού υλικού για 
περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης.  

5.000 
ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M09.6 

Οδικές Μεταφορές.  
Διενέργεια δημόσιων 
εκστρατειών για την 

ενημέρωση της κοινής 
γνώμης σχετικά με την 

κατάσταση κινδύνου σε 
τοπικό επίπεδο 

5.000 
ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 

M09.7 

Αεροπορικές Μεταφορές: 
Σχεδιασμός διαδρομών 

έκτακτης ανάγκης ή εκτροπές 
λόγω αποκοπής δικτύων. 

15.000 

Υπουργείο 
Υποδομών 

Μεταφορών & 
Δικτύων 

1 1 ΜΕΣΟΣ   ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ 

M09.8 
Οδικές Μεταφορές  

Βελτιωμένη αποχέτευση σε 
διασταυρώσεις.  

50.000 
ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

1 3 ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ   ΥΨΗΛΟ 

M09.9 

Οδικές Μεταφορές. Εξέταση 
αναγκαιότητας ανύψωσης 

των παράκτιων οδικών 
δικτύων σε περιοχές ή σημεία 

υψηλής τρωτότητας. 

30.000 
ΠΑ - Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων 

1 1 ΜΕΣΟΣ   ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ 

M10.01 

Διάχυση της πληροφορίας και 
προσβασιμότητα στα 

δεδομένα που αφορούν της 
επιδράσεις της κλιματικής 

αλλαγής στην υγεία του 
ανθρώπου 

25.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M10.02 

Επένδυση στην έρευνα για τις 
ασθένειες οι οποίες πιθανόν 

να ενισχυθούν με τη 
κλιματική αλλαγή, καθώς και 

σε τρόπους για τον μετριασμό 
τους  

400.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

2 2 ΜΕΣΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 

M10.03 

Επιμόρφωση και δια βίου 
μάθηση για τους 

επαγγελματίες υγείας σε 
θέματα περιβαλλοντικής 

επιδημιολογίας και 
κλιματικής αλλαγής  

22.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 

M10.04 

Παρακολούθηση των 
ασθενειών (δημιουργία 
κατάλληλων υποδομών, 

εργαστηρίων κ.λπ., 
εξειδικευμένη εκπαίδευση 

νέων απασχολουμένων στον 
τομέα της υγείας, κ.α.)  

400.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

2 2 ΜΕΣΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M10.05 

Προγράμματα προετοιμασίας 
των συστημάτων υγείας στη 
πιθανές αυξημένες ανάγκες 

λόγω έντονων καιρικών 
φαινομένων  

1.000.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

3 3 ΜΕΣΟΣ   ΥΨΗΛΟ ΥΨΗΛΟ 

M10.06 

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)  

800.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

2 2 ΜΕΣΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 

M10.07 

Ανάπτυξη συστημάτων 
έγκαιρης ειδοποίησης (προς 
μετριασμό των συνεπειών 
από τις απρόβλεπτες και 

ακραίες καιρικές μεταβολές, 
για παράδειγμα τα κύματα 

καύσωνα) 

150.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

2 2 ΜΕΣΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M10.08 

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 

25.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 

M10.09 

Δράσεις επιμόρφωση σε 
θέματα που άπτονται της 

διάδρασης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης με 

την κλιματική αλλαγή 

22.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M10.10 

Ανάπτυξη και ενίσχυση 
παρατηρητηρίου 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
Περιφέρειας Αττικής 

100.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας & 

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

2 3 ΜΕΣΟΣ   ΥΨΗΛΟ ΥΨΗΛΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

M11.01 

Επικαιροποίηση ανοιχτών 
γεωχωρικών δεδομένων και 
ενιαίες βάσεις δεδομένων 

σχετικά με τη θεσμική 
ρύθμιση του χώρου για το 

σύνολο των δήμων της 
περιφέρειας 

300.000 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

2 2 ΜΕΣΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 

M11.02 

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, κοινωφελείς 

και κοινόχρηστοι χώροι, 
πάρκα και άλση.  

350.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Διαχείρισης 

Μητροπολιτικών 
Υποδομών 

Περιφέρειας 
Αττικής 

2 2 ΜΕΣΟΣ  ΜΕΣΟ  ΜΕΣΟ 

M11.03 

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 

120.000 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

2 1 ΧΑΜΗΛΟΣ   ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ 
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Α/Α Περιγραφή μέτρου 
Εκτιμώμενη 

Δαπάνη 
Φορέας 

υλοποίησης 
Κόστος1 Αποτελεσματικότητα2 

Λόγος 
Κ/Α 

Οικονομικό 
όφελος3 

Περιβαλλοντικό 
όφελος 

Κοινωνικό 
όφελος 

Συνολικό 
Όφελος 

συνθήκες τόσο για το σήμερα 
όσο και στο μέλλον 

M11.04 

Εκπαίδευση του 
κατασκευαστικού κλάδου σε 

νέα συστήματα δόμησης. 
Εκπαίδευση επαγγελματιών 

πρασίνου (ιδιωτικού και 
δημόσιου) σε νέα συστήματα 

φύτευσης και άρδευσης. 

5.000 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 

M11.05 

Ένταξη λύσεων βασισμένων 
στο οικοσύστημα (π.χ. 

πράσινα δώματα, πράσινοι 
τοίχοι) σε προγράμματα 

εξοικονόμησης ενέργειας 
κτιρίων. 

- 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 

M11.06 
Αύξηση του αστικού 

πρασίνου 
1.500.000 

ΠΑ - Διεύθυνση 
Διαχείρισης 

Μητροπολιτικών 
Υποδομών 

Περιφέρειας 
Αττικής 

3 3 ΜΕΣΟΣ   ΥΨΗΛΟ ΥΨΗΛΟ 

M11.07 

Ενημέρωση του κοινού για τις 
επιδράσεις της κλιματικής 

αλλαγής μέσω προγραμμάτων 
και δράσεων σε μουσεία, 

αρχαιολογικούς χώρους και 
σχολεία 

25.000 

ΠΑ. Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής 
Αλλαγής 

1 2 ΥΨΗΛΟΣ   ΜΕΣΟ ΜΕΣΟ 



ΠΕΣΠΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Παραδοτέο 9  
«Προτεινόμενα Μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή» 

 57 

Πίνακας 3-5 Αξιολόγηση της συνέργειας των μέτρων με άλλες πολιτικές της Περιφέρειας  

Α/Α 
Περιγραφή μέτρου 

Λόγος 
Κ/Α 

Όφελος 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜE:  

ΣΔΛΑΠ ΣΔΚΠ ΡΣΑ 

M01.01 
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 
ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M01.02 
Διαδικτυακή πλατφόρμα διάχυσης των δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις της  κλιματικής αλλαγής στην 

Περιφέρεια 
ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

M01.03 Υπηρεσίες του Συμβούλου. Πρόγραμμα Δράσης για την εφαρμογή των μέτρων. ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

M01.04 Σύνταξη Προδιαγραφών για Αύξηση της Ανθεκτικότητας των Έργων Υποδομής στην Κλιματική Αλλαγή ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

M02.01 
Εισαγωγή τεχνολογιών ανακύκλωσης- επαναχρησιμοποίησης υδάτων και Παροχή κινήτρων στους γεωργούς για 

τη χρήση ανακυκλωμένου νερού για την άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών 
ΧΑΜΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M02.02 
Προσδιορισμός και προώθηση της χρήσης γηγενούς και τοπικά προσαρμοσμένου γενετικού υλικού (φυτικού και 

ζωικού) 
ΜΕΣΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΝΑΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M02.03 
Βελτίωση της απόδοσης στη χρήση νερού για άρδευση με εφαρμογή ορθολογικού αρδευτικού 

προγραμματισμού και τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας 
ΜΕΣΟΣ ΥΨΗΛΟ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M02.04 
Βελτίωση της απόδοσης στη χρήση νερού για άρδευση με την υιοθέτηση πιο προηγμένων συστημάτων 

άρδευσης και συντήρηση των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης 
ΧΑΜΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M02.05 Προώθηση της έρευνας για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και την κτηνοτροφία ΜΕΣΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M02.06 Εκπαίδευση αγροτών για προσαρμογή στην προβλεπόμενη κλιματική αλλαγή ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΝΑΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M02.07 Ενίσχυση της προστασίας κατά των παράσιτων και των ασθενειών ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M02.08 
Παροχή κινήτρων σε γεωργούς για την εφαρμογή συστημάτων παραγωγής χαμηλών εισροών (π.χ. Βιολογική 

Γεωργία, Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής) 
ΧΑΜΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΝΑΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M02.09 Προώθηση της χρήσης λιγότερο υδροβόρων ή ξηρικών καλλιεργειών ΜΕΣΟΣ ΥΨΗΛΟ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M02.10 Παροχή κινήτρων σε γεωργούς για την εφαρμογή κλειστών υδροπονικών συστημάτων ΧΑΜΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M02.11 
Υποστήριξη γεωργών σε μειονεκτικές περιοχές με αυξημένη εξισωτική αποζημίωση με προϋπόθεση την 

υλοποίηση μέτρων προσαρμογής . 
ΧΑΜΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M02.12 Ενίσχυση της προστασίας των καλλιεργειών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα ΧΑΜΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

M02.13 
Χρήση νέων ποικιλιών των υφιστάμενων καλλιεργειών, οι οποίες είναι ανθεκτικές στην ξηρασία και τις υψηλές 

θερμοκρασίες 
ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M02.14 
Ενθάρρυνση της ανάληψης συμπληρωματικής ιδιωτικής ασφάλισης από τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους 

έναντι ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα 
ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M02.15 
Παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής ζωοτροφών, με έμφαση στις 

ξηρικές καλλιέργειες (π.χ. κριθάρι, σανό) 
ΜΕΣΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M02.16 
Παροχή κινήτρων για τη βελτίωση των υπαίθριων συνθηκών στην κτηνοτροφία με τη φύτευση δενδροστοιχιών, 

στους χώρους εγκαταστάσεων και σταυλισμού 
ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 
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Α/Α 
Περιγραφή μέτρου 

Λόγος 
Κ/Α 

Όφελος 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜE:  

ΣΔΛΑΠ ΣΔΚΠ ΡΣΑ 

M02.17 
Ένταξη της θεώρησης θεμάτων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της 

Περιφέρειας.  
ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M02.18 
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 

ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M02.19 

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. 

ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M02.20 

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 στις νέες περιβαλλοντικές 
συνθήκες. Η εφαρμογή των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με συνεχείς ενημερώσεις των τελικών αποδεκτών και 

με παροχή κινήτρων. 

ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M03.01 
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 

ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M03.02 

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 

ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M03.03 
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 

ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M03.04 Λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και τον έλεγχο χωροκατακτητικών ξενικών ειδών (ζιζανίων) ΧΑΜΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M03.05 

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 

ΧΑΜΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 
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Α/Α 
Περιγραφή μέτρου 

Λόγος 
Κ/Α 

Όφελος 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜE:  

ΣΔΛΑΠ ΣΔΚΠ ΡΣΑ 

M03.06 
Προσαρμογή δασοκομικών επεμβάσεων για τη δημιουργία αραιότερων δασοσυστάδων, ικανών να παράγουν με 

περιορισμένη εδαφική υγρασία, υψηλότερες θερμοκρασίες και να ανταποκρίνονται στα ακραία καιρικά 
φαινόμενα 

ΧΑΜΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M03.07 
Προσαρμογή διαχείρισης υπορόφου βλάστησης με καθαρισμούς και ελεγχόμενη βόσκηση, ώστε να περιοριστεί 

ο ανταγωνισμός για εδαφική υγρασία στα δένδρα καθώς και ο κίνδυνος πυρκαγιών. 
ΧΑΜΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M03.08 

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 

ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

M03.09 
Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης, εγκατάσταση συστημάτων προειδοποίησης και λογισμικό 

ταχείας και απρόσκοπτης εκκένωσης περιοχών, εκπαίδευση για αποφυγή ανθρώπινων θυμάτων και 
αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων 

ΜΕΣΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M03.10 
Καλλιεργητικές δασοκομικές επεμβάσεις, σε συνδυασμό με ελεγχόμενη βόσκηση για περιορισμό του εύφλεκτου 

υπορόφου, κύρια εστία έναρξης και επέκτασης πυρκαγιών 
ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M03.11 

Για τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας 
Άμεση υλοτομία νεκρών ή νεκρούμενων ατόμων (εξυγιαντικές υλοτομίες) 

Εγκατάσταση δικτύου φερομονικών παγίδων 
Ενθάρρυνση και προστασία της αναγέννησης (είτε φυσικής αναγέννησης είτε μέσω σποράς / φυτεύσεων)  

Εφαρμογή αναγωγικών επιλεκτικών αραιώσεων και υλοτομιών  
Αλλαγές στη σύνθεση των ειδών (αντικατάσταση της ελάτης με άλλα ενδημικά δασοπονικά είδη, πιο ανθεκτικά 

στην ξηρασία και λιγότερο απαιτητικά ως προς το έδαφος) 

ΜΕΣΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M03.12 

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 

ΜΕΣΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M03.13 

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 υλικού για ιστοσελίδα, 

παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων, διοργάνωση ημερίδων και ειδικών εκδηλώσεων, εθελοντικών δράσεων 
και εκστρατειών ενημέρωσης επιλεγμένων κοινωνικών ομάδων κ.ά. 

ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M03.14 Οριοθέτηση και θεσμική κατοχύρωση των υγροτόπων της Αττικής ΜΕΣΟΣ ΥΨΗΛΟ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M03.15 Προστασία - φύλαξη, διατήρηση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M04.01 Εκπαιδευτικά προγράμματα στους επαγγελματίες αλιείς για την προσαρμογή της αλιείας στην κλιματική αλλαγή ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 
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Α/Α 
Περιγραφή μέτρου 

Λόγος 
Κ/Α 

Όφελος 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜE:  

ΣΔΛΑΠ ΣΔΚΠ ΡΣΑ 

M04.02 
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση δημοσίων λειτουργών και κοινού για την αλιεία και την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή 
ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M04.03 
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. 

ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M05.01 
Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής στο τομέα των υδατικών 

πόρων και των πλημμυρών 
ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

M05.02 
Εκπόνηση ειδικών μελετών στις προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας μέσω των οποίων θα 

προσδιοριστούν οι παράμετροι διατήρησης της οικολογικής τους ισορροπίας 
ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M05.03 
Εκπόνηση Ειδικής Μελέτης αντιμετώπισης του πλημμυρικού κινδύνου στις περιοχές που έχουν καταγραφεί τα 

σημαντικότερα προβλήματα της Περιφέρειας Αττικής 
ΜΕΣΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

M05.04 
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 

ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

M05.5 Προώθηση της εξοικονόμησης νερού σε όλους τους τομείς και τις χρήσεις ΧΑΜΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M05.6 
Ενθάρρυνση της επεξεργασίας αποβλήτων και χρήσης ανακυκλωμένου νερού στη φυτική παραγωγή ή σε χώρους 

πράσινου 
ΧΑΜΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M05.7 Βελτίωση του δυναμικού κατείσδυσης στα εδάφη, ώστε να χρησιμοποιείται και το νερό της βροχής ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M05.8 
Πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης και προαγωγή της αειφόρου χρήσης των υδάτων ιδιαίτερα στους 

υγροτόπους της Αττικής 
ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M06.1 Έργα προστασίας ακτών - αντιδιαβρωτικά έργα ΜΕΣΟΣ ΥΨΗΛΟ 
NAI Μέτρο 
Μ06Β0906 

ΌΧΙ ΟΧΙ 

M06.2 Εκπόνηση μελέτης «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)» ΜΕΣΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M06.3 Προστασία των λιμένων έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ΜΕΣΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M06.4 Θέσπιση ενός μηχανισμού συνεχούς παρακολούθησης των παράκτιων περιοχών της Περιφέρειας ΜΕΣΟΣ ΥΨΗΛΟ 
NAI Μέτρο 
Μ06Β0906 

ΌΧΙ ΟΧΙ 

M07.1 Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος ΜΕΣΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M07.2 Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου (προγράμματα προβολής και διαφήμισης, κλπ.). ΧΑΜΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M07.3 Κίνητρα για τις επιχειρήσεις για μείωση των καταναλώσεων ΜΕΣΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M07.4 Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M07.5 Αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών και σύνδεσή τους με εποχικές δραστηριότητες ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M07.6 
Ανάπτυξη και προώθηση εξειδικευμένων μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, εκκλησιαστικός, αναρριχητικός, 

φυσιολατρικός, οικοτουρισμός, κ.λπ.) λαμβάνοντας υπόψη και τον ανταγωνισμό από άλλες χώρες 
ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M07.7 Δημιουργία σχεδίου αντιμετώπισης της μετατόπισης της τουριστικής περιόδου προς την άνοιξη και φθινόπωρο ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 
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Περιγραφή μέτρου 
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Κ/Α 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜE:  

ΣΔΛΑΠ ΣΔΚΠ ΡΣΑ 

M07.8 Επανατοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος (branding) ΧΑΜΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M07.9 

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.) 

ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M08.1 
Ειδική μελέτη τρωτότητας για υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς/διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και κέντρα υψηλής 

τάσης, και εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων σε έργα προστασίας 
ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M08.2 
Ειδική μελέτη τρωτότητας εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, περιλαμβανομένης της Ρεβυθούσας, και εκπόνηση 

προγράμματος επενδύσεων σε έργα προστασίας 
ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M08.3 
Ειδική μελέτη τρωτότητας διυλιστηρίων και εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαίου, και εκπόνηση 

προγράμματος επενδύσεων σε έργα προστασίας που τυχόν απαιτούνται. 
ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M08.4 
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 

ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M09.1 Ενοποίηση Υφιστάμενων Βάσεων Δεδομένων Καιρικών φαινομένων και Επιπτώσεων ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M09.10 
Οδικές Μεταφορές. Προετοιμασία για επαρκή αποθέματα αλατιού και διαθεσιμότητα εξοπλισμού εκκαθάρισης 

οδικού δικτύου πριν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή εποχών καταιγίδων. 
ΜΕΣΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M09.2 Αναβάθμιση λειτουργίας Κ.Δ.Κ. ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M09.3 
Αξιολόγηση δυνατοτήτων διαχειριστικών παρεμβάσεων στον τομέα της κυκλοφορίας και των μεταφορών στην 

μείωση οχηματοχιλιομέτρων 
ΜΕΣΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M09.4 
Συντονισμός κανονισμών εξασφάλισης χώρων στάθμευσης εκτός οδού για την Αττική με το σύστημα μεταφορών 

και ειδικότερα τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς 
ΜΕΣΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M09.5 Οδικές Μεταφορές.  Έκδοση εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M09.6 
Οδικές Μεταφορές.  Διενέργεια δημόσιων εκστρατειών για την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με την 

κατάσταση κινδύνου σε τοπικό επίπεδο 
ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M09.7 Αεροπορικές Μεταφορές: Σχεδιασμός διαδρομών έκτακτης ανάγκης ή εκτροπές λόγω αποκοπής δικτύων. ΜΕΣΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M09.8 Οδικές Μεταφορές  Βελτιωμένη αποχέτευση σε διασταυρώσεις.  ΥΨΗΛΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M09.9 
Οδικές Μεταφορές. Εξέταση αναγκαιότητας ανύψωσης των παράκτιων οδικών δικτύων σε περιοχές ή σημεία 

υψηλής τρωτότητας. 
ΜΕΣΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M10.01 
Διάχυση της πληροφορίας και προσβασιμότητα στα δεδομένα που αφορούν της επιδράσεις της κλιματικής 

αλλαγής στην υγεία του ανθρώπου 
ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M10.02 
Επένδυση στην έρευνα για τις ασθένειες οι οποίες πιθανόν να ενισχυθούν με τη κλιματική αλλαγή, καθώς και σε 

τρόπους για τον μετριασμό τους  
ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M10.03 
Επιμόρφωση και δια βίου μάθηση για τους επαγγελματίες υγείας σε θέματα περιβαλλοντικής επιδημιολογίας 

και κλιματικής αλλαγής  
ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 
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Α/Α 
Περιγραφή μέτρου 

Λόγος 
Κ/Α 

Όφελος 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜE:  

ΣΔΛΑΠ ΣΔΚΠ ΡΣΑ 

M10.04 
Παρακολούθηση των ασθενειών (δημιουργία κατάλληλων υποδομών, εργαστηρίων κ.λπ., εξειδικευμένη 

εκπαίδευση νέων απασχολουμένων στον τομέα της υγείας, κ.α.)  
ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M10.05 
Προγράμματα προετοιμασίας των συστημάτων υγείας στη πιθανές αυξημένες ανάγκες λόγω έντονων καιρικών 

φαινομένων  
ΜΕΣΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M10.06 
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)  

ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M10.07 
Ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης (προς μετριασμό των συνεπειών από τις απρόβλεπτες και ακραίες 

καιρικές μεταβολές, για παράδειγμα τα κύματα καύσωνα) 
ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M10.08 
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 
ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M10.09 
Δράσεις επιμόρφωση σε θέματα που άπτονται της διάδρασης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με την κλιματική 

αλλαγή 
ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M10.10 Ανάπτυξη και ενίσχυση παρατηρητηρίου ατμοσφαιρικής ρύπανσης Περιφέρειας Αττικής ΜΕΣΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 

M11.01 
Επικαιροποίηση ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων και ενιαίες βάσεις δεδομένων σχετικά με τη θεσμική ρύθμιση 

του χώρου για το σύνολο των δήμων της περιφέρειας 
ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M11.02 

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, κοινωφελείς και κοινόχρηστοι χώροι, πάρκα και άλση.  

ΜΕΣΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M11.03 
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 

ΧΑΜΗΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M11.04 
Εκπαίδευση του κατασκευαστικού κλάδου σε νέα συστήματα δόμησης. Εκπαίδευση επαγγελματιών πρασίνου 

(ιδιωτικού και δημόσιου) σε νέα συστήματα φύτευσης και άρδευσης. 
ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M11.05 
Ένταξη λύσεων βασισμένων στο οικοσύστημα (π.χ. πράσινα δώματα, πράσινοι τοίχοι) σε προγράμματα 

εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων. 
ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M11.06 Αύξηση του αστικού πρασίνου ΜΕΣΟΣ ΥΨΗΛΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 

M11.07 
Ενημέρωση του κοινού για τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω προγραμμάτων και δράσεων σε 

μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σχολεία 
ΥΨΗΛΟΣ ΜΕΣΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΟΧΙ 
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4 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ  

Ακολουθεί ιεράρχηση των μέτρων ανά χρονικό ορίζοντα, λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητά τους, το 

συνολικό όφελός τους αλλά και το χρονικό ορίζοντα εμφάνισης των επιπτώσεων. 

Πίνακας 4-1 Σύνοψη χρονικού ορίζοντα εφαρμογής μέτρων & ιεράρχηση μέτρων 

Χρονικός Ορίζοντας Αριθμός Μέτρων Εκτιμώμενη Δαπάνη 

Βραχυπρόθεσμο  9 2.860.000 

1ης  Προτεραιότητας 8 2.800.000 

2ης Προτεραιότητας 1 60.000 

Μεσοπρόθεσμο  48 13.285.000 

1ης Προτεραιότητας 15 4.250.000 

2ης  Προτεραιότητας 33 9.035.000 

Μακροπρόθεσμο 37 208.152.000 

1ης Προτεραιότητας 5 2.640.000 

2ης  Προτεραιότητας 32 205.512.000 

Σύνολο 94 224.297.000 
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Πίνακας 4-2 Ιεράρχηση μέτρων 

ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Περίοδος Εφαρμογής 
Ιεράρχηση 

Προτεραιότητας 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ M01.01 

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 

Βραχυπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2021) 

1ης Προτεραιότητας 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ M01.02 
Διαδικτυακή πλατφόρμα διάχυσης των δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις 

της  κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια 
Βραχυπρόθεσμο 

(Ανάθεση εντός 2021) 
1ης Προτεραιότητας 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ M01.03 Υπηρεσίες του Συμβούλου. Πρόγραμμα Δράσης για την εφαρμογή των μέτρων. 
Βραχυπρόθεσμο 

(Ανάθεση εντός 2021) 
1ης Προτεραιότητας 

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ M05.03 
Εκπόνηση Ειδικής Μελέτης αντιμετώπισης του πλημμυρικού κινδύνου στις 

περιοχές που έχουν καταγραφεί τα σημαντικότερα προβλήματα της 
Περιφέρειας Αττικής 

Βραχυπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2021) 

1ης Προτεραιότητας 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.10 
Οδικές Μεταφορές. Προετοιμασία για επαρκή αποθέματα αλατιού και 

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

Βραχυπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2021) 

1ης Προτεραιότητας 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.2 Αναβάθμιση λειτουργίας Κ.Δ.Κ. 
Βραχυπρόθεσμο 

(Ανάθεση εντός 2021) 
1ης Προτεραιότητας 

ΥΓΕΙΑ M10.06 

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)  

Βραχυπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2021) 

1ης Προτεραιότητας 

ΥΓΕΙΑ M10.07 
Ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης (προς μετριασμό των συνεπειών 

από τις απρόβλεπτες και ακραίες καιρικές μεταβολές, για παράδειγμα τα 
κύματα καύσωνα) 

Βραχυπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2021) 

1ης Προτεραιότητας 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.1 
Ενοποίηση Υφιστάμενων Βάσεων Δεδομένων Καιρικών φαινομένων και 

Επιπτώσεων 
Βραχυπρόθεσμο 

(Ανάθεση εντός 2021) 
2ης Προτεραιότητας 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ M01.04 
Σύνταξη Προδιαγραφών για Αύξηση της Ανθεκτικότητας των Έργων Υποδομής 

στην Κλιματική Αλλαγή 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

1ης Προτεραιότητας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.04 
Βελτίωση της απόδοσης στη χρήση νερού για άρδευση με την υιοθέτηση πιο 

προηγμένων συστημάτων άρδευσης και συντήρηση των υφιστάμενων 
συστημάτων άρδευσης 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

1ης Προτεραιότητας 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Περίοδος Εφαρμογής 
Ιεράρχηση 

Προτεραιότητας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.17 
Ένταξη της θεώρησης θεμάτων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στο 

πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας.  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

1ης Προτεραιότητας 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.08 

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  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

1ης Προτεραιότητας 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.11 

Για τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας 
Άμεση υλοτομία νεκρών ή νεκρούμενων ατόμων (εξυγιαντικές υλοτομίες) 

Εγκατάσταση δικτύου φερομονικών παγίδων 
Ενθάρρυνση και προστασία της αναγέννησης (είτε φυσικής 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) 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

1ης Προτεραιότητας 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.14 Οριοθέτηση και θεσμική κατοχύρωση των υγροτόπων της Αττικής 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

1ης Προτεραιότητας 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.15 
Προστασία - φύλαξη, διατήρηση και αποκατάσταση των υγροτόπων της 

Αττικής 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

1ης Προτεραιότητας 

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ M05.02 
Εκπόνηση ειδικών μελετών στις προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας 

μέσω των οποίων θα προσδιοριστούν οι παράμετροι διατήρησης της 
οικολογικής τους ισορροπίας 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

1ης Προτεραιότητας 

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ M05.8 
Πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης και προαγωγή της αειφόρου χρήσης 

των υδάτων ιδιαίτερα στους υγροτόπους της Αττικής 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

1ης Προτεραιότητας 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Περίοδος Εφαρμογής 
Ιεράρχηση 

Προτεραιότητας 

ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ M06.2 Εκπόνηση μελέτης «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ)» 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

1ης Προτεραιότητας 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.8 Οδικές Μεταφορές  Βελτιωμένη αποχέτευση σε διασταυρώσεις.  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

1ης Προτεραιότητας 

ΥΓΕΙΑ M10.05 
Προγράμματα προετοιμασίας των συστημάτων υγείας στη πιθανές αυξημένες 

ανάγκες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

1ης Προτεραιότητας 

ΥΓΕΙΑ M10.08 
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  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

1ης Προτεραιότητας 

ΥΓΕΙΑ M10.10 
Ανάπτυξη και ενίσχυση παρατηρητηρίου ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Περιφέρειας Αττικής 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

1ης Προτεραιότητας 

ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

M11.02 

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, κοινωφελείς και 
κοινόχρηστοι χώροι, πάρκα και άλση.  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

1ης Προτεραιότητας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.02 
Προσδιορισμός και προώθηση της χρήσης γηγενούς και τοπικά 

προσαρμοσμένου γενετικού υλικού (φυτικού και ζωικού) 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.07 Ενίσχυση της προστασίας κατά των παράσιτων και των ασθενειών 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Περίοδος Εφαρμογής 
Ιεράρχηση 

Προτεραιότητας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.12 Ενίσχυση της προστασίας των καλλιεργειών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.15 
Παροχή κινήτρων στους κτηνοτρόφους για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής 

ζωοτροφών, με έμφαση στις ξηρικές καλλιέργειες (π.χ. κριθάρι, σανό) 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.16 
Παροχή κινήτρων για τη βελτίωση των υπαίθριων συνθηκών στην κτηνοτροφία 
με τη φύτευση δενδροστοιχιών, στους χώρους εγκαταστάσεων και σταυλισμού 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.04 
Λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και τον έλεγχο χωροκατακτητικών ξενικών 

ειδών (ζιζανίων) 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.07 
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  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.12 

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  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.13 

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 υλικού 
για ιστοσελίδα, παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων, διοργάνωση ημερίδων 
και ειδικών εκδηλώσεων, εθελοντικών δράσεων και εκστρατειών ενημέρωσης 

επιλεγμένων κοινωνικών ομάδων κ.ά. 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ M05.01 
Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους κινδύνους της κλιματικής 

αλλαγής στο τομέα των υδατικών πόρων και των πλημμυρών 
Μεσοπρόθεσμο  

(Ανάθεση εντός 2023 με 
2ης Προτεραιότητας 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Περίοδος Εφαρμογής 
Ιεράρχηση 

Προτεραιότητας 

ορίζοντα υλοποίησης ως 
το 2028) 

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ M05.5 Προώθηση της εξοικονόμησης νερού σε όλους τους τομείς και τις χρήσεις 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ M05.6 
Ενθάρρυνση της επεξεργασίας αποβλήτων και χρήσης ανακυκλωμένου νερού 

στη φυτική παραγωγή ή σε χώρους πράσινου 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ M06.4 
Θέσπιση ενός μηχανισμού συνεχούς παρακολούθησης των παράκτιων 

περιοχών της Περιφέρειας 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M07.2 
Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου (προγράμματα προβολής και διαφήμισης, 

κλπ.). 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M07.3 Κίνητρα για τις επιχειρήσεις για μείωση των καταναλώσεων 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M07.4 Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M07.5 
Αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών και σύνδεσή τους με εποχικές 

δραστηριότητες 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M07.8 Επανατοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος (branding) 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Περίοδος Εφαρμογής 
Ιεράρχηση 

Προτεραιότητας 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M07.9 

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  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.3 
Αξιολόγηση δυνατοτήτων διαχειριστικών παρεμβάσεων στον τομέα της 

κυκλοφορίας και των μεταφορών στην μείωση οχηματοχιλιομέτρων 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.4 
Συντονισμός κανονισμών εξασφάλισης χώρων στάθμευσης εκτός οδού για την 
Αττική με το σύστημα μεταφορών και ειδικότερα τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.5 
Οδικές Μεταφορές.  Έκδοση εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού για 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.6 
Οδικές Μεταφορές.  Διενέργεια δημόσιων εκστρατειών για την ενημέρωση της 

κοινής γνώμης σχετικά με την κατάσταση κινδύνου σε τοπικό επίπεδο 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.7 
Αεροπορικές Μεταφορές: Σχεδιασμός διαδρομών έκτακτης ανάγκης ή 

εκτροπές λόγω αποκοπής δικτύων. 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΥΓΕΙΑ M10.01 
Διάχυση της πληροφορίας και προσβασιμότητα στα δεδομένα που αφορούν 

της επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία του ανθρώπου 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΥΓΕΙΑ M10.02 
Επένδυση στην έρευνα για τις ασθένειες οι οποίες πιθανόν να ενισχυθούν με 

τη κλιματική αλλαγή, καθώς και σε τρόπους για τον μετριασμό τους  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΥΓΕΙΑ M10.03 
Επιμόρφωση και δια βίου μάθηση για τους επαγγελματίες υγείας σε θέματα 

περιβαλλοντικής επιδημιολογίας και κλιματικής αλλαγής  
Μεσοπρόθεσμο  

(Ανάθεση εντός 2023 με 
2ης Προτεραιότητας 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Περίοδος Εφαρμογής 
Ιεράρχηση 

Προτεραιότητας 

ορίζοντα υλοποίησης ως 
το 2028) 

ΥΓΕΙΑ M10.04 
Παρακολούθηση των ασθενειών (δημιουργία κατάλληλων υποδομών, 

εργαστηρίων κ.λπ., εξειδικευμένη εκπαίδευση νέων απασχολουμένων στον 
τομέα της υγείας, κ.α.)  

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΥΓΕΙΑ M10.09 
Δράσεις επιμόρφωσης σε θέματα που άπτονται της διάδρασης της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης με την κλιματική αλλαγή 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

M11.01 
Επικαιροποίηση ανοιχτών γεωχωρικών δεδομένων και ενιαίες βάσεις 

δεδομένων σχετικά με τη θεσμική ρύθμιση του χώρου για το σύνολο των 
δήμων της περιφέρειας 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

M11.07 
Ενημέρωση του κοινού για τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω 

προγραμμάτων και δράσεων σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σχολεία 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΑΛΙΕΙΑ M04.02 
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση δημοσίων λειτουργών και κοινού για την 

αλιεία και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

M11.04 
Εκπαίδευση του κατασκευαστικού κλάδου σε νέα συστήματα δόμησης. 
Εκπαίδευση επαγγελματιών πρασίνου (ιδιωτικού και δημόσιου) σε νέα 

συστήματα φύτευσης και άρδευσης. 

Μεσοπρόθεσμο  
(Ανάθεση εντός 2023 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2028) 

2ης Προτεραιότητας 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.03 

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 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

1ης Προτεραιότητας 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.09 

Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης, εγκατάσταση συστημάτων 
προειδοποίησης και λογισμικό ταχείας και απρόσκοπτης εκκένωσης περιοχών, 
εκπαίδευση για αποφυγή ανθρώπινων θυμάτων και αποκατάσταση φυσικών 

οικοσυστημάτων 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

1ης Προτεραιότητας 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Περίοδος Εφαρμογής 
Ιεράρχηση 

Προτεραιότητας 

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ M05.04 
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 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

1ης Προτεραιότητας 

ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

M11.05 
Ένταξη λύσεων βασισμένων στο οικοσύστημα (π.χ. πράσινα δώματα, πράσινοι 

τοίχοι) σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων. 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

1ης Προτεραιότητας 

ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

M11.06 Αύξηση του αστικού πρασίνου 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

1ης Προτεραιότητας 

ΑΛΙΕΙΑ M04.03 

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 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.01 
Εισαγωγή τεχνολογιών ανακύκλωσης- επαναχρησιμοποίησης υδάτων και 

Παροχή κινήτρων στους γεωργούς για τη χρήση ανακυκλωμένου νερού για την 
άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.03 
Βελτίωση της απόδοσης στη χρήση νερού για άρδευση με εφαρμογή 

ορθολογικού αρδευτικού προγραμματισμού και τεχνολογιών γεωργίας 
ακριβείας 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.05 
Προώθηση της έρευνας για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

στη γεωργία και την κτηνοτροφία 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.06 Εκπαίδευση αγροτών για προσαρμογή στην προβλεπόμενη κλιματική αλλαγή 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.08 
Παροχή κινήτρων σε γεωργούς για την εφαρμογή συστημάτων παραγωγής 

χαμηλών εισροών (π.χ. Βιολογική Γεωργία, Συστήματα Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης Παραγωγής) 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 

2ης Προτεραιότητας 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Περίοδος Εφαρμογής 
Ιεράρχηση 

Προτεραιότητας 

ορίζοντα υλοποίησης ως 
το 2035) 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.09 Προώθηση της χρήσης λιγότερο υδροβόρων ή ξηρικών καλλιεργειών 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.10 
Παροχή κινήτρων σε γεωργούς για την εφαρμογή κλειστών υδροπονικών 

συστημάτων 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.11 
Υποστήριξη γεωργών σε μειονεκτικές περιοχές με αυξημένη εξισωτική 

αποζημίωση με προϋπόθεση την υλοποίηση μέτρων προσαρμογής . 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.13 
Χρήση νέων ποικιλιών των υφιστάμενων καλλιεργειών, οι οποίες είναι 

ανθεκτικές στην ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.14 
Ενθάρρυνση της ανάληψης συμπληρωματικής ιδιωτικής ασφάλισης από τους 

γεωργούς και τους κτηνοτρόφους έναντι ζημιών που προκαλούνται από 
δυσμενή κλιματικά φαινόμενα 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.18 

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 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.19 

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 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Περίοδος Εφαρμογής 
Ιεράρχηση 

Προτεραιότητας 

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. 

ΓΕΩΡΓΙΑ M02.20 

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 

στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η εφαρμογή των ανωτέρω θα 
πραγματοποιηθεί με συνεχείς ενημερώσεις των τελικών αποδεκτών και με 

παροχή κινήτρων. 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.01 
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 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.02 

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 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.05 

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 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.06 

Προσαρμογή δασοκομικών επεμβάσεων για τη δημιουργία αραιότερων 
δασοσυστάδων, ικανών να παράγουν με περιορισμένη εδαφική υγρασία, 

υψηλότερες θερμοκρασίες και να ανταποκρίνονται στα ακραία καιρικά 
φαινόμενα 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ M03.10 
Καλλιεργητικές δασοκομικές επεμβάσεις, σε συνδυασμό με ελεγχόμενη 

βόσκηση για περιορισμό του εύφλεκτου υπορόφου, κύρια εστία έναρξης και 
επέκτασης πυρκαγιών 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΑΛΙΕΙΑ M04.01 
Εκπαιδευτικά προγράμματα στους επαγγελματίες αλιείς για την προσαρμογή 

της αλιείας στην κλιματική αλλαγή 
Μακροπρόθεσμο 

(Ανάθεση εντός 2028 με 
2ης Προτεραιότητας 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Περίοδος Εφαρμογής 
Ιεράρχηση 

Προτεραιότητας 

ορίζοντα υλοποίησης ως 
το 2035) 

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ M05.7 
Βελτίωση του δυναμικού κατείσδυσης στα εδάφη, ώστε να χρησιμοποιείται και 

το νερό της βροχής 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ M06.1 Έργα προστασίας ακτών - αντιδιαβρωτικά έργα 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ M06.3 Προστασία των λιμένων έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M07.1 Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M07.6 
Ανάπτυξη και προώθηση εξειδικευμένων μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, 

εκκλησιαστικός, αναρριχητικός, φυσιολατρικός, οικοτουρισμός, κ.λπ.) 
λαμβάνοντας υπόψη και τον ανταγωνισμό από άλλες χώρες 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M07.7 
Δημιουργία σχεδίου αντιμετώπισης της μετατόπισης της τουριστικής περιόδου 

προς την άνοιξη και φθινόπωρο 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ M08.1 
Ειδική μελέτη τρωτότητας για υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς/διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας και κέντρα υψηλής τάσης, και εκπόνηση προγράμματος 
επενδύσεων σε έργα προστασίας 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ M08.2 
Ειδική μελέτη τρωτότητας εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, περιλαμβανομένης 

της Ρεβυθούσας, και εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων σε έργα 
προστασίας 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 
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ΤΟΜΕΑΣ Α/Α Περιγραφή μέτρου Περίοδος Εφαρμογής 
Ιεράρχηση 

Προτεραιότητας 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ M08.3 
Ειδική μελέτη τρωτότητας διυλιστηρίων και εγκαταστάσεων αποθήκευσης 

πετρελαίου, και εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων σε έργα προστασίας 
που τυχόν απαιτούνται. 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ M08.4 
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 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ M09.9 
Οδικές Μεταφορές. Εξέταση αναγκαιότητας ανύψωσης των παράκτιων οδικών 

δικτύων σε περιοχές ή σημεία υψηλής τρωτότητας. 

Μακροπρόθεσμο 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

M11.03 

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 
(Ανάθεση εντός 2028 με 
ορίζοντα υλοποίησης ως 

το 2035) 

2ης Προτεραιότητας 

 


