
Σε συνέχεια του (3) σχετικού εγγράφου σας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, όπως 
καθορίζονται στο (1) σχετικό,  σημειώνουμε τα εξής:

Α) Στόχοι και κατευθύνσεις  Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) εγκρίθηκε με το άρθρο 45 του 
ν.4414/2016 (Α΄149). Οι στόχοι και κατευθύνσεις της ΕΣΠΚΑ παρατίθενται στο κεφ.2.1 αυτής. Οι βασικοί 
στόχοι της είναι:

 Η συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) 
αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή.

 Η σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου μέσα  
από περιφερειακά/τοπικά σχέδια δράσης.

 Η προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της ελληνικής 
οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους.

 Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και 
πολιτικών προσαρμογής.

 Η ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας μέσα από δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
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Αδειοδότησης 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 
(ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Αττικής  

ΣΧΕΤ. 1. To άρθρο 43 του ν. 4414/2016 (Α΄149) για τα «Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)»

2. Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), όπως εγκρίθηκε 
με το   άρθρο 45 του  ν. 4414/2016 (Α΄149)

3. Το με α.π. 1005777/29-12-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο μας 
διαβιβάστηκε το οικείο ΠεΣΠΚΑ, (ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/125459/2463/29-12-20202)
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Οι κατευθυντήριες αρχές της ΕΣΠΚΑ είναι:

 Συμβατότητα: οι διάφορες πολιτικές και μέτρα δεν θα πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση με άλλες 
στρατηγικές και προτεραιότητες της γενικότερης περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και των 
τομεακών πολιτικών.

 Επιστημονική ορθότητα και πληρότητα: οι πολιτικές και τα μέτρα θα πρέπει να τεκμηριώνονται 
επιστημονικά με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από δόκιμες 
επιστημονικές διεργασίες στην Ελλάδα και διεθνώς. Νέα δεδομένα θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη σε διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των όποιων πολιτικών και μέτρων.

 Συμμετοχή και διαβούλευση: σημαντική παράμετρος για την επιτυχή ολοκλήρωση της 
στρατηγικής προσαρμογής είναι η συμμετοχή και διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων μερών, 
της διοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, των παραγωγικών φορέων και της κοινωνίας των 
πολιτών.

 Κοινωνική αποδοχή: η όσο το δυνατόν υιοθέτηση μέτρων και πολιτικών με μικρό οικονομικό/ 
κοινωνικό κόστος, άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και δίκαιη κατανομή του κόστους 
μεταξύ των κοινωνικών ομάδων.

 Ανάπτυξη: σχεδιασμός που να τεκμηριώνει, έστω μακροπρόθεσμα, αναπτυξιακές προοπτικές. Οι 
πολιτικές προσαρμογής οφείλουν να στοχεύουν στους τομείς δραστηριότητας που είναι 
περισσότερο ευάλωτοι στην κλιματική αλλαγή. Εφόσον έχουν προληπτικό χαρακτήρα, οι 
πολιτικές προσαρμογής οφείλουν να αναπτυχθούν σε περίοδο χρονικά προγενέστερη από την 
εκδήλωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Για το λόγο αυτό, οι πολιτικές προσαρμογής 
εντάσσονται εντός των πλαισίων άλλων πολιτικών όπως η χωροταξία, οι δημόσιες επενδύσεις, η 
προστασία από τις πλημμύρες κλπ. 

Β) Απόψεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)

Αναφορικά με τη συμβατότητα του ΠεΣΠΚΑ της Περιφέρειας Αττικής όπως αυτό διαβιβάστηκε στην 
Υπηρεσία μας, με τους βασικούς στόχους της ΕΣΠΚΑ, παρατηρείται ότι: 

 Το ΠεΣΠΚΑ αναφέρει τους φορείς υλοποίησης των επιμέρους μέτρων προσαρμογής (βλ. Κεφ.5, 
Πίνακας 5-1) και προβλέπει δράσεις για την ενημέρωσή τους (π.χ. Μέτρο M01.01). Επιπλέον, 
προβλέπει την ανάπτυξη αναλυτικού σχεδίου δράσης για την εφαρμογή των μέτρων του (Μέτρο 
M01.03) υπό την καθοδήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής, με τη βοήθεια ειδικού εξωτερικού συμβούλου και σε συνεργασία με τις 
Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας (βλ. κεφ.10). Το έργο της προαναφερθείσας 
«οργανωτικής δομής» θα μπορούσε να διευκολυνθεί από τη συγκρότηση κατάλληλου 
διατομεακού οργάνου για τον συντονισμό και την υλοποίηση του ΠεΣΠΚΑ, όπως για παράδειγμα 
τη συγκρότηση επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των  συναρμόδιων  υπηρεσιών. 
Επιπροσθέτως, το ΠεΣΠΚΑ προβλέπει τον συντονισμό και τη συνεργασία των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής με τις υπηρεσίες των όμορων Περιφερειών Στερεάς  Ελλάδας  και  
Πελοποννήσου, καθώς και των υπηρεσιών της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τα υδατικά 
σώματα της οποίας υδροδοτείται (κεφ. Κεφ. 8). Ωστόσο, λόγω της υψηλής σημασίας και 
κρισιμότητας προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή του «συστήματος» υδροδότησης της 
Περιφέρειας Αττικής, θα ήταν ευκταία η δημιουργία ειδικού «μηχανισμού» συνεργασίας με τις εν 
λόγω Περιφέρειες.



 Το ΠεΣΠΚΑ καθ’ αυτό,  αποτελεί περιφερειακό σχέδιο δράσης για τη σύνδεση  της προσαρμογής 
με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου. Δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, 
προβλέψεις για την υλοποίηση αντίστοιχων σχεδίων σε τοπικό επίπεδο. 

 Το ΠεΣΠΚΑ (βλ. Κεφ.5) προτείνει μέτρα προσαρμογής για βασικούς τομείς της οικονομίας, του 
φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής (γεωργία & 
κτηνοτροφία, δάση & βιοποικιλότητα, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες, υδάτινοι πόροι, παράκτιες 
ζώνες, τουρισμός, ενέργεια, μεταφορές, υγεία και δομημένο περιβάλλον). Ωστόσο, κάποια από 
τα προτεινόμενα μέτρα ενδεχομένως να πρέπει να συμπληρωθούν περαιτέρω, ιδίως τα μέτρα για 
τον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος (δεδομένης της έντονης αστικοποίησης της 
Περιφέρειας Αττικής), ενώ θα πρέπει να επανεξεταστεί η προτεινόμενη περίοδος εφαρμογής 
κάποιων εξ’ αυτών. Επιπλέον, θα ήταν ευκταίο, να προβλεφθούν μέτρα για την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, λόγω των πολύ σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της 
Περιφέρειας Αττικής. Επιπροσθέτως, θα ήταν χρήσιμη η αναφορά των κύριων χρηματοδοτικών 
εργαλείων  από τα οποία θα χρηματοδοτηθούν τα  επιμέρους μέτρα του ΠεΣΠΚΑ. 

 Το ΠεΣΠΚΑ προτείνει σύστημα  για την παρακολούθηση της υλοποίησης και εφαρμογής των 
μέτρων του, το οποίο περιλαμβάνει σύστημα δεικτών (βλ. Κεφ.11). Ωστόσο, το προτεινόμενο 
σύστημα θα μπορούσε να συμπληρωθεί με επιπλέον δείκτες, ιδίως δείκτες αποτελέσματος (π.χ. 
έκταση ή ποσοστό πληθυσμού που επηρεάζουν οι δράσεις προσαρμογής ή βαθμός 
εξοικονόμησης πόρων π.χ. m3 νερού ή ενέργειας), καθώς και να αποσαφηνίσει τον μηχανισμό 
συλλογής των απαραίτητων για τη μέτρηση των δεικτών στοιχείων.   

 Επιπλέον, περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, 
καθώς και την επιμόρφωση διαφόρων επαγγελματικών ομάδων, όπως αγρότες, αλιείς 
επαγγελματίες υγείας και επιχειρηματίες του τουρισμού (βλ. Κεφ.10).

Όσον αφορά  στη  συμβατότητα του ΠεΣΠΚΑ  της Περιφέρειας Αττικής με τις κατευθυντήριες αρχές της 
ΕΣΠΚΑ παρατηρείται ότι: 

 Εξετάστηκε και διαπιστώθηκε η συμβατότητα του ΠεΣΠΚΑ με την αναπτυξιακή στρατηγική της 
Περιφέρειας Αττικής (βλ. Κεφ.6). 

 Για την εκτίμηση των αναμενομένων κλιματικών μεταβολών στην Περιφέρεια Αττικής 
συνδυαστήκαν το υψηλής χωρικής ανάλυσης περιοχικό μετεωρολογικό μοντέλο Weather 
Research and Forecasting (WFR) με το περιοχικό κλιματικό μοντέλο MPI-RCA4, για τα σενάρια 
RCP4.5 και RCP8.5 και μέχρι το έτος 2100, ενώ για την ανάλυση της κλιματικής τρωτότητας των 
επιμέρους τομέων και γεωγραφικών περιοχών της και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής σε αυτούς χρησιμοποιήθηκαν υφιστάμενες επιστημονικές μελέτες, 
εξειδικευμένα μοντέλα και μεθοδολογίες (βλ. Κεφ.3 και Κεφ.4). 

 Κατά την εκπόνηση και θεσμοθέτηση του ΠεΣΠΚΑ υλοποιήθηκε ευρεία διαβούλευση με την 
επιστημονική κοινότητα, τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες,  συμπεριλαμβανομένων 2 
ημερίδων ανοιχτών στο κοινό και θεματικών συναντήσεων  για τους τομείς των υποδομών-
μεταφορών, υδάτων -πλημμυρών, υγείας και φυσικού περιβάλλοντος (δάση και βιοποικιλότητα). 
(βλ. Κεφ.9). 

 Τα προτεινόμενα μέτρα αξιολογήθηκαν/βαθμολογήθηκαν ως προς το οικονομικό, 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή τους (βλ. 
Κεφ.5,  Πίνακας 5-1). Εντούτοις, αν και στην περιγραφή του υφιστάμενου κοινωνικο-οικονομικού 
περιβάλλοντος (κεφ.2.9) και των υφισταμένων πιέσεων στο περιβάλλον (κεφ.2.11) της 
Περιφέρειας Αττικής επισημαίνεται η ύπαρξη κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, οι οποίες 
αποτελούν και παράγοντα διαφοροποιήσεις των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία 



(κεφ. 12.3.9), το ΠεΠΣΚΑ δεν περιλαμβάνει μέτρα για την άμβλυνση των ανισοτήτων και τη δίκαιη 
κατανομή του κόστους της κλιματικής αλλαγής μεταξύ των κοινωνικών ομάδων.

 Εξετάστηκε η συμβατότητα και συνέργεια των προτεινόμενων μέτρων του ΠεΣΠΚΑ με άλλα 
περιφερειακά σχέδια της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα  με τα Σχέδια Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών, τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και το Ρυθμιστικό 
Σχέδιο Αθηνών Αττικής (βλ. Κεφ.7). Ωστόσο, δεν είναι σαφές από τον Πίνακα 7-1 αν η ένδειξη 
«ΟΧΙ» αναφέρεται μόνο στην έλλειψη συνέργειας των εν λόγω μέτρων του ΠεΣΠΚΑ με 
συγκεκριμένα  μέτρα των υπό εξέταση περιφερειακών σχεδιασμών ή στη μεταξύ τους 
ασυμβατότητα/αντίθεση.   

Γ) Γνωμοδότηση επί του διαβιβασθέντος ΠεΣΠΚΑ 

Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα, θεωρούμε ότι το ΠεΣΠΚΑ της Περιφέρειας Αττικής είναι συμβατό 
με τους βασικούς στόχους και τις κατευθύνσεις της ΕΣΠΚΑ, με τις ακόλουθες παρατηρήσεις/προτάσεις:

 Συμπλήρωση του προγράμματος μέτρων με τις προτεινόμενες βελτιώσεις και τα πιθανά μέτρα 
προσαρμογής του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
γνωμοδότησης.

 Συμπλήρωση του προγράμματος μέτρων  με τα κύρια  χρηματοδοτικά εργαλεία  από τα οποία 
ενδεχομένως θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί. 

 Συμπλήρωση του προγράμματος παρακολούθησης με επιπλέον δείκτες, ιδίως δείκτες 
αποτελέσματος (π.χ. έκταση ή ποσοστό πληθυσμού που επηρεάζουν οι δράσεις προσαρμογής ή 
βαθμός εξοικονόμησης πόρων π.χ. m3 νερού ή ενέργειας), καθώς και αποσαφήνιση του 
μηχανισμού συλλογής των απαραίτητων για τη μέτρηση των δεικτών στοιχείων.  Εναλλακτικά θα 
μπορούσε να προστεθεί σχετικό μέτρο για την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος 
παρακολούθησης σε επόμενη φάση ή στο πλαίσιο του αναλυτικού σχεδίου δράσης (Μέτρο 
M01.03)

 Να αποσαφηνισθεί στον  Πίνακα 7-1 αν η ένδειξη «ΟΧΙ» αναφέρεται μόνο στην έλλειψη 
συνέργειας των εν λόγω μέτρων του ΠεΣΠΚΑ με συγκεκριμένα  μέτρα των υπό εξέταση 
περιφερειακών σχεδιασμών ή στη μεταξύ τους ασυμβατότητα/αντίθεση.   

Είμαστε στη διάθεση σας  για τυχόν διευκρινήσεις. 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ο. Τσιώτας-Γωγούσος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Προτάσεις για πιθανές βελτιώσεις των μέτρων 
προσαρμογής και πιθανά  πρόσθετα μέτρα προσαρμογής

Τομέας ΠεΣΠΚΑ 
Περιφέρειας 
Αττικής 

Περιγραφή προτεινόμενου πιθανού  πρόσθετου μέτρου Σύνδεση με ΕΣΠΚΑ

Δημιουργία διατομεακής «δομής/οργάνου» για τον συντονισμό 
και την υλοποίηση του ΠεΣΠΚΑ: π.χ.  συγκρότηση επιτροπής με 
συμμετοχή εκπροσώπων όλων των  συναρμόδιων  υπηρεσιών με 
στόχο  τη συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή.

Βασικός Στόχος 1: 
Συστηματοποίηση 
και βελτίωση της 
διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων  

Υποστήριξη των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής στην εκπόνηση 
και εφαρμογή  Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το 
Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) του Συμφώνου των Δημάρχων ή άλλων τοπικών 
σχεδίων για την προσαρμογής τους στην κλιματική αλλαγή. 
Συντονισμός και διασύνδεση των ΣΔΑΕΚ/τοπικών σχεδίων των 
Δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος Αθηνών-Πειραιώς.  

Βασικός Στόχος 2: 
Σύνδεση με ένα 
βιώσιμο 
αναπτυξιακό 
πρότυπο μέσα από 
περιφερειακά/
τοπικά σχέδια 
δράσης 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ

Στη διαδικτυακή πλατφόρμα του προτεινόμενου μέτρου  M01.02 
προτείνεται να συμπεριληφθούν και πληροφορίες σχετικά με 
την προσαρμογή της Περιφέρειας στην κλιματικής αλλαγή, 
καθώς και να διερευνηθεί η αξιοποίησή της για τους σκοπούς  
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησής των προτεινόμενων μέτρων  
M01.01,  M03.13,  M04.02,  M05.01,  M07.4,  M07.9,  M09.6,  
M10.01, M10.08 και  M11.07. Επίσης, προτείνεται να 
διερευνηθούν τυχόν συνέργειες με τον υπό ανάπτυξη από τον 
ΟΦΥΠΕΚΑ εθνικό πληροφοριακό κόμβο για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή προκειμένου να αξιοποιηθούν 
ενδεχόμενες συνέργειες και να αποφευχθούν ενδεχόμενες 
επικαλύψεις.

Βασικός Στόχος 5:  
Ενδυνάμωση της 
προσαρμοστικής 
ικανότητας της 
ελληνικής 
κοινωνίας μέσα 
από δράσεις 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης.

Συμπληρωματικά του  Μέτρου  M02.02 προτείνεται συνεργασία 
με υφιστάμενες  τράπεζες σπόρων  για την αποθήκευση 
γηγενούς γενετικού υλικού. 

Γεωργία &  
Κτηνοτροφία 
Δράση 6

ΓΕΩΡΓΙΑ & 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η έρευνα του Μέτρου M02.05 προτείνεται να εστιάσει στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής, με έμφαση στις σημαντικότερες  
καλλιέργειες και ποικιλίες (π.χ. αμπέλια), τις σημαντικότερες 
κτηνοτροφικές δραστηριότητες, καθώς και τις δυνατότητες 
ανάπτυξης νέων καλλιεργειών και ποικιλιών.

Γεωργία & 
Κτηνοτροφία
Δράση 2

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ-
ΔΑΣΗ  

Τα  Μέτρα Μ03.01, Μ03.02, Μ3.05, Μ03.06 και Μ03.10 
προτείνεται να υλοποιηθούν νωρίτερα (ορίζοντας υλοποίησης 
έως το 2028 αντί έως το 2035), δεδομένης της άμεσης 
αναγκαιότητας λήψης μέτρων πρόληψης των δασικών 
πυρκαγιών, καθώς και της δυνατότητας ενσωμάτωσης τους στις 
υφιστάμενες/προγραμματισμένες δασικές και αναδασωτικές 
εργασίες και σχέδια.

Δασοπονία 



Κατάλληλες ρυθμίσεις χρήσεων γης και λοιπές ρυθμίσεις για να 
αναχαιτιστεί η περαιτέρω μείωση και κατακερματισμός των 
φυσικών οικοσυστημάτων και να ενισχυθεί η  οικολογική συνοχή 
και διασύνδεση των περιοχών του δικτύου NATURA και λοιπών 
προστατευόμενων περιοχών.

Βιοποικιλότητα και 
Οικοσυστήματα 
Δράση 2 και 
Δράση 4

Συμπληρωματικά του Μέτρου M03.12, προτείνεται:
α) η ενημέρωση των χαρτών εύρους εξάπλωσης ειδών και τύπων 
οικοτόπων βάσει του έργου εποπτείας, για την παρακολούθηση 
των όποιων αλλαγών, σε σχέση και με τις ανωτέρω 
προτεινόμενες ρυθμίσεις  για την ενίσχυση της  οικολογικής 
συνοχής και διασύνδεσης των περιοχών του δικτύου NATURA 
και λοιπών προστατευόμενων περιοχών,
β) η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών τρωτότητας για 
επιλεγμένα απειλούμενα, προστατευόμενα και ενδημικά είδη 
της Περιφέρειας Αττικής.

Βιοποικιλότητα και 
Οικοσυστήματα 
Δράση 2 και  
Δράση 6

Κατά την υλοποίηση του Μέτρου  M03.14 για την οριοθέτηση 
και θεσμική κατοχύρωση των υγροτόπων της Αττικής, 
προτείνεται να ληφθούν υπόψιν και ενδεχόμενες μεταβολές στα 
όρια  των υγροτόπων, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης 
μετατόπισής τους, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. 
Δημιουργία τράπεζας σπερμάτων και  γεννητικού υλικού για τα 
είδη και υποείδη της Περιφέρειας Αττικής, ιδίως ενδημικά είδη 
και υποείδη  (δημιουργία τράπεζας ή συνεργασία με 
υφιστάμενες)  

Βιοποικιλότητα και 
Οικοσυστήματα 
Δράση 3

Εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης  επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής στο τοπίο και εφόσον απαιτείται εκπόνηση και 
υλοποίηση σχεδίου δράσης για την αναχαίτιση της περαιτέρω 
αλλοίωσης του και την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή.  
Στη μελέτη προτείνεται να συμπεριληφθούν και τα μη 
θεσμοθετημένα και μη προστατευόμενα τοπία που έχουν 
αναγνωριστεί από Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής  ως τοπία 
προτεραιότητάς ή ως τοπία προς  ένταξη στο εθνικό σύστημα 
προστατευόμενων περιοχών.
(Σύνδεση με έργο LIFE-IP AdaptInGR).

Βιοποικιλότητα και 
Οικοσυστήματα 

ΑΛΙΕΙΑ- ΥΔΑΤ/ΕΙΕΣ Σε περίπτωση οριοθέτησης και θεσμοθέτησης Περιοχών 
Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών καθώς και 
εκπόνησης θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων εντός της χωρικής 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, να ληφθεί υπόψιν το 
Μέτρο M04.03 αναφορικά με υφιστάμενες περιοχές 
υδατοκαλλιέργειας  που θα θιγούν από την κλιματική αλλαγή 
και την ανάγκη μετατόπισης μονάδων.  

Αλιεία 

Προτείνεται να προβλεφθεί και η υλοποίηση δράσεων 
αντιπλημμυρικής προστασίας βάσει της μελέτης του Μέτρου 
M05.03, καθώς και αντίστοιχα κονδύλια. 
Το  στοχαστική μελέτη του Μέτρου Μ05.04  προτείνεται να 
εκπονηθεί νωρίτερα (ορίζοντας υλοποίησης έως το 2028 αντί 
έως το 2035), δεδομένης της άμεσης αναγκαιότητας λήψης 
μέτρων πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και 
προκειμένου τα αποτελέσματα της μελέτης να τροφοδοτήσουν 
την αναθεώρηση του ΠεΣΠΚΑ Αττικής. 

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Προτείνεται το Μέτρο M05.5 να εστιάσει στην εξοικονόμηση 
νερού για ύδρευση (οικιακή χρήση).



Προτείνεται η δημιουργία «μηχανισμού» συνεργασίας με τις 
Περιφέρειες στη διοικητική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται 
τα υδατικά σώματα από τα οποία υδροδοτείται η Περιφέρεια 
Αττικής με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των μέτρων 
προσαρμογής των ΠεΣΠΚΑ αυτών, με τα μέτρα του ΠεΣΠΚΑ της 
Περιφέρειάς Αττικής για τη μείωση της κατανάλωσης πόσιμου 
ύδατος, σύμφωνα και με τα προτεινόμενα στο κεφ. 8 του 
ΠεΣΠΚΑ.

Βασικός Στόχος 1: 
Συστηματοποίηση 
και βελτίωση της 
διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων  

Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων ύδρευσης και συστημάτων 
διαχείρισης της ζήτησης με σκοπό των μετριασμό των 
επιπτώσεων της αυξημένης ζήτησης κατά τη θερινή περίοδο και 
κατά τις περιόδους ξηρασίας. 

Υδατικοί πόροι
Δράση 2

Προτείνεται στο πλαίσιο του Μέτρου M05.6 να ενθαρρυνθεί η 
χρήση ανακυκλωμένου νερού  και για άλλες χρήσεις πλέον της 
φυτικής παραγωγής και των χώρων πρασίνου (π.χ. 
δευτερεύουσες χρήσεις στη βιομηχανία) 
Προώθηση της ανακύκλωσης των όμβριων υδάτων Υδατικοί πόροι

Δράση 3
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή του υδατικού σχεδιασμού: 
Ενσωμάτωση κλιματικών προβλέψεων και μέτρων προσαρμογής 
στις  αναθεωρήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
(ΣΛΑΠ) , τα Master plans, τα σχέδια ξηρασίας, τα σχέδια 
ασφάλειας νερού (ιδίως στα νησιά της Περιφέρειας), τα Σχέδια 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) κ.ο.κ.

Υδατικοί πόροι
Δράση 5

Μελέτη τρωτότητας των υδατικών σωμάτων στην κλιματική 
αλλαγή -  συμπεριλαμβανομένων των   υδατικών σωμάτων  που 
δεν περιλαμβάνονται στα ΣΛΑΠ- και ανάπτυξη δικτύου 
παρακολούθησης (σε συνδυασμό με υφιστάμενα δίκτυα 
παρακολούθησης). 

Υδατικοί πόροι
Δράση 2

Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για την υλοποίηση του 
Μέτρου M05.8 προτείνεται να αυξηθεί. 

Δημιουργία ακτολογίου για την Περιφέρεια Αττικής   

Στην περίπτωση των έργων  προστασίας ακτών  και 
αντιδιαβρωτικών  έργων του Μέτρου M06.1 να προκριθούν 
λύσεις βασισμένες στη φύση. Επιπλέον, προτείνεται το Μέτρο 
να εκκινήσει νωρίτερα, ώστε να αξιοποιηθούν και σχετικά 
κονδύλια της προγραμματικής περιόδου 2021-2027. 
Αναθεώρηση σχεδίων χρήσεων γης λαμβάνοντας υπόψη την 
τρωτότητα των παράκτιων ζωνών. Σε περίπτωση που απαιτείται, 
να προηγηθεί αναλυτική μελέτης τρωτότητας παράκτιων 
περιοχών έναντι της κλιματικής αλλαγής (π.χ. ΑΣΘ, διάβρωση, 
παράκτιες πλημμύρες). 

ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ 

Ολοκλήρωση ή αναθεώρηση χάραξης αιγιαλού & παραλίας 
λαμβάνοντας υπόψη την τρωτότητα των παράκτιων ζωνών.

Παράκτια ζώνη



Το  Μέτρο  M07.3 προτείνεται  να μετονομαστεί σε 
«Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή των τουριστικών 
εγκαταστάσεων» και να τροποποιηθεί αναλόγως ώστε να 
συμπεριλάβει και κίνητρα  για τη βελτίωση των συνθηκών 
θερμικής άνεσης κατά τη θερινή περίοδο, την εξοικονόμηση και 
επαναχρησιμοποίηση νερού, τη συλλογή και ανακύκλωση 
βρόχινου νερού και την εγκατάσταση ΑΠΕ για την κάλυψη 
αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη θερινή 
περίοδο.

Τουρισμός 
Δράση 1/ Δράση 2/ 
Δράση 5

Το Μέτρο M07.6 προτείνεται να υλοποιηθεί νωρίτερα, 
δεδομένου ότι συνάδει και με τις τρέχουσες προτεραιότητες του 
ελληνικού τουρισμού. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δράσεις βελτίωσης των συνθηκών επισκεψιμότητας των 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Περιφέρειας Αττικής  
κατά τις περιόδους πολύ υψηλών θερμοκρασιών. 

Τουρισμός
Δράση 1

Το Μέτρο 08.01 προτείνεται να εκκινήσει νωρίτερα, καθώς 
αφορά ιδιαίτερα μακροχρόνιο  πρόγραμμα επενδύσεων 
προληπτικού χαρακτήρα. 
Προτείνεται η αύξηση του προϋπολογισμού των Μέτρων M08.1,
M08.2, M08.3 και  M08.4, ώστε να συμπεριλαμβάνει και τη 
χρηματοδότηση προγράμματος επενδύσεων σε έργα προστασίας 
που τυχόν απαιτούνται.

Εκπόνηση μελετών  κλιματικής τρωτότητας για όλα τα σημαντικά 
προγραμματισμένα έργα ενεργειακών δικτυών, εγκαταστάσεων 
και υποδομών (συμπεριλαμβανομένων των έργων διασύνδεσης 
των νησιών) και τροποποίηση τους  βάσει των αποτελεσμάτων 
των ειδικών μελετών. 

Ενέργεια 
Δράση 1/ Δράση 2

Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξη 
έξυπνων δικτύων και μοντέλων  διαχείρισης της ζήτησης με 
σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων της αυξημένης ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας  (αύξηση αναγκών ψύξης). 

Ενέργεια 
Δράση 4

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αξιολόγηση της τρωτότητας των προτεινόμενων από τα χωρικά 
σχέδια θέσεων  εγκατάστασης ενεργειακών έργων, 
συμπεριλαμβανομένων έργων ΑΠΕ.

Ενέργεια 
Δράση 5

Εκπόνηση μελέτης  αξιολόγησης της τρωτότητας του Λιμένος 
Πειραιά και υλοποίηση σχεδίου προσαρμογής του στην 
κλιματική αλλαγή εφόσον απαιτηθεί βάσει της μελέτης 
αξιολόγησης τρωτότητας. Αντικείμενο της μελέτης θα είναι τόσο 
οι υποδομές όσο και  λειτουργία του Λιμένα. Αντιστοίχως για 
άλλους σημαντικούς λιμένες της Περιφέρειας Αττικής. 

Υποδομές & 
Μεταφορές 
Δράση 2

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Εκπόνηση μελετών  αξιολόγησης της  τρωτότητας των δικτύων 
και της λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς  και  
υλοποίηση προγραμμάτων επενδύσεων για την προσαρμογή 
τους με προτεραιότητα στις περιοχές και δραστηριότητες 
υψηλής τρωτότητας. 

Υποδομές & 
Μεταφορές 
Δράση 2



Εκπόνηση μελετών αξιολόγησης της τρωτότητας των 
αυτοκινητόδρομων εντός της Περιφέρειας Αττικής, 
συμπεριλαμβανομένης της τρωτότητας τους σε μεγαλύτερης 
έντασης και διάρκειας ακραία καιρικά φαινόμενα & εκπόνηση 
και  υλοποίηση σχεδίων  προσαρμογής (σύνδεση με Μέτρο 
M09.10).

Υποδομές & 
Μεταφορές
Δράση 2

Εκπόνηση μελετών  αξιολόγησης της τρωτότητας του κύριου 
εθνικού και  περιφερειακού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής και 
υλοποίηση προγράμματος επενδύσεων για την προσαρμογή του 
με προτεραιότητα τις περιοχές υψηλής τρωτότητας. 

Υποδομές & 
Μεταφορές
Δράση 2

Τα Μέτρα  M09.8 και  M09.9 προτείνεται να ενταχθούν στο 
ανωτέρω προτεινόμενο μέτρο. 

Υποδομές & 
Μεταφορές
Δράση 2

Ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για έντονα 
καιρικά φαινόμενα ή άλλους κινδύνους. 

Υποδομές & 
Μεταφορές 
Δράση 4

Το Μέτρο  M10.05 προτείνεται να συμπεριλάβει και την 
προετοιμασία των συστημάτων υγείας σε πιθανές αυξημένες 
ανάγκες λόγω εμφάνισης επιδημιών και ασθενειών που 
μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών. 

Υγεία 

Εκπόνηση μελέτης για τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής, με στόχο την ταυτοποίηση και 
χαρτογράφηση ευπαθών ομάδων. Λήψη μέτρων βάσει των 
αποτελεσμάτων της μελέτης με στόχο την «κοινωνικά δίκαιη» 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, σε αρμονία και με την 
αναπτυξιακή προτεραιότητα διασφάλισης της κοινωνικής 
συνοχής στην Περιφέρεια Αττικής, όπως περιγράφεται στο 
κεφάλαιο 6 του ΠεΣΠΚΑ. Σύνδεση με κατωτέρω προτεινόμενά 
μέτρα για το τομέα Δομημένο Περιβάλλον, αναφορικά με την 
ανάπλαση αστικών περιοχών και την προσαρμογή κατοικιών.

Υγεία 

ΥΓΕΙΑ

Δημιουργία/ενίσχυση δικτύων, υποδομών (π.χ. καταφύγιών) και 
μηχανισμών για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων κατά τη 
διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων.

Υγεία 

Πρόγραμμα αναπλάσεων αστικών περιοχών με στόχο την 
προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή  (μείωση του 
φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και  βελτίωση του 
μικροκλίματος, αύξηση κατείσδυσης/μείωση αδιαπέρατων 
επιφανειών και αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων). 
Προτεραιότητά σε αστικές περιοχές/γειτονιές που κατοικούν 
κλιματικά ευάλωτοι πληθυσμοί ή/και περιοχές υψηλής 
τρωτότητας (π.χ. βάσει και των αποτελεσμάτων του Μέτρου 
M11.03 καθώς και τις χωρικές διαφοροποιήσεις των επιπτώσεων 
στην υγεία, ανά Δήμο, βάσει των εκτιμήσεων του ΠεΣΠΚΑ)

Δομημένο 
περιβάλλον 
Δράση 1

ΔΟΜΗΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το Μέτρο 11.03 προτείνεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα (έως το 
2028 αντί έως το 2035), ώστε να τροφοδοτήσει με στοιχεία 
μέτρα και δράσεις προσαρμογής του αστικού περιβάλλοντος.



Τα Μέτρα 11.05 και 11.06 προτείνεται να εκκινήσουν  νωρίτερα, 
δεδομένου ότι συνάδουν με τις τρέχουσες προτεραιότητας του 
πολεοδομικού σχεδιασμού σε σχέση και με τις προβλέψεις του 
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα για το 2030.  

Δομημένο 
περιβάλλον 
Δράση 1

Το προτεινόμενο Μέτρο 11.05 προτείνεται να ονομαστεί 
πρόγραμμα προσαρμογής των κατοικιών στην κλιματική αλλαγή 
(στο πλαίσιο ή σε συνδυασμό με δράσεις ενεργειακής 
αναβάθμισης) και  να τροποποιηθεί αναλόγως ώστε να 
συμπεριλάβει και μέτρα για  τη βελτίωση των συνθηκών 
θερμικής άνεσης κατά τη θερινή περίοδο, την εξοικονόμηση και 
επαναχρησιμοποίηση νερού, τη συλλογή και ανακύκλωση 
βρόχινου νερού, τη μείωση αδιαπέρατων επιφανειών και την 
εγκατάσταση ΑΠΕ για την κάλυψη αυξημένης ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη θερινή περίοδο. Προτεραιότητά να 
δοθεί σε κατοικίες κλιματικά ευάλωτων πληθυσμών ή/και σε 
κατοικίες εντός περιοχών υψηλής τρωτότητας(π.χ. βάσει και των 
αποτελεσμάτων του Μέτρου M11.03 και τις χωρικές 
διαφοροποιήσεις των επιπτώσεων στην υγεία, ανά Δήμο, βάσει 
των εκτιμήσεων του ΠεΣΠΚΑ).

Δομημένο 
περιβάλλον 
Δράση 2

Συμπληρωματικά του Μέτρου Μέτρο 11.05, όπως προτείνεται 
να τροποποιηθεί,  προτείνεται να υλοποιηθεί και πρόγραμμα 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή νοσοκομείων, μουσείων 
και λοιπών  δημόσιων κτιρίων, στο πλαίσιο δράσεων 
ενεργειακής αναβάθμισης. (Σύνδεση με Μέτρο M10.06

Δομημένο 
περιβάλλον 
Δράση 2

Αξιολόγηση της τρωτότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής των 
κυριότερων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών μνημείων, 
παραδοσιακών οικισμών  και μουσείων της Περιφέρειας Αττικής 
ιεράρχηση και λήψη μέτρων προστασίας τους εφόσον 
απαιτείται.  

Πολιτιστική 
Κληρονομιά 
Δράση 1/
Δράση 2/
Δράση 3

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Εκπόνηση μελετών για τη διερεύνηση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στα μουσεία και σε ευαίσθητα υλικά από τα 
οποία είναι κατασκευασμένα ορισμένα ευρήματα υψηλής 
αρχαιολογικής σημασίας.

Πολιτιστική 
Κληρονομιά 
Δράση 1/
Δράση 2
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