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1. Εισαγωγή
Υπό το πρίσμα ενός σεναρίου εξέλιξης της παγκόσμιας οικονομίας με έντονη την
παρουσία του άνθρακα και ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασιάζονται οι ενδείξεις για τις
αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινιάζει τον
Ιούνιο του 2007, με την Πράσινη Βίβλο [COM(2007)354], την επίσημη συμβολή της
στην παγκόσμια συζήτηση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η Πράσινη
Βίβλος προέκυψε από την ανάγκη αντιμετώπισης των ασυνήθιστων, ακραίων καιρικών φαινομένων τα οποία έπληξαν τις Ευρωπαϊκές χώρες κατά το πρόσφατο παρελθόν (πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, IPCC 2013) και αποτελεί την απαρχή μιας δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τα μέτρα πολιτικής που είναι απαραίτητα για
τη μείωση των συνεπειών και του κόστους της παγκόσμιας υπερθέρμανσης. Εξετάζονται εκεί οι περιφερειακές και τομεακές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και
σκιαγραφούνται δυνητικά μέτρα προσαρμογής με μια ευρωπαϊκή διάσταση. Τονίζεται ότι – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έκθεσης Stern1– μια μέση αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 3-4°C συνεπάγεται πρόσθετο κόστος προσαρμογής
(σε υποδομές και κτιριακό εξοπλισμό) ύψους 1-10% του συνολικού κόστους επενδύσεων στις χώρες του ΟΟΣΑ ή $15-150 δισ. ετησίως (0,05-0,5% του ΑΕΠ). Σε περίπτωση αύξησης της μέσης θερμοκρασίας κατά 5-6°C, το κόστος προσαρμογής θα
αυξηθεί εκθετικά με ταυτόχρονη μείωση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων
προσαρμογής (COM 2007). Η Λευκή Βίβλος [COM(2009)39] ενσωματώνει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και υιοθετεί μια προσέγγιση κατά φάσεις: η 1η φάση
(2009-2012) κατά την οποία ολοκληρώνεται η επεξεργασία μιας συνολικής στρατηγικής προσαρμογής της ΕΕ, και η 2η φάση (2013 και μετά) κατά την οποία η στρατηγική αυτή θα εφαρμοστεί.
Καθώς τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο αισθητά, οι
Ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν ήδη να σχεδιάζουν εθνικές στρατηγικές και να υλοποιούν τα αντίστοιχα εθνικά σχέδια προσαρμογής, με προτεραιότητα τους τομείς της
υγείας, της γεωργίας, των υδάτινων πόρων και της στάθμης της θάλασσας (δες
http://climate-adapt.eea.europa.eu/ - βασική διαδικτυακή πύλη πληροφόρησης της
ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή)2. Παράλληλα, όσο σωρεύεται η εμπειρία μας για τις δυνατότητες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή τόσο αναγνωρίζονται οι δυσκολίες της προαπαιτούμενης θεσμικής προσαρμογής. Ο λόγος
είναι ότι η δομή του προβλήματος της προσαρμογής είναι τελείως διαφορετική από
αυτήν του μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ενώ οι πολιτικές
μετριασμού των εκπομπών έχουν πολύ μακροχρόνιες επιπτώσεις στο κλίμα – ένα
1

Έκθεση Sir Nickolas Stern:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130129110402/http://www.hmtreasury.gov.uk/d/Executive_Summary.pdf
2
Μέχρι το 2014, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA 2014),
21 Ευρωπαϊκές χώρες είχαν θεσμοθετήσει εθνική στρατηγική προσαρμογής ενώ 12 από αυτές έχουν
ήδη αναπτύξει και εθνικό σχέδιο προσαρμογής.
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τυπικά δημόσιο αγαθό – η πλειοψηφία των πολιτικών προσαρμογής θα έχει σχετικά
βραχυχρόνιες επιπτώσεις στην ευημερία των πολιτών – ένα τυπικά ιδιωτικό και τοπικό αγαθό. Είναι συνεπώς λογικό να αναμένει κανείς την κρατική παρέμβαση και
πολιτική για την προστασία δημόσιων αγαθών, όπως το κλίμα, αλλά λιγότερο αυτονόητο να αναμένεται μια κρατική πρωτοβουλία για ανάληψη πολιτικών προσαρμογής. Εάν αυτό βεβαίως ίσχυε, τότε η ‘αυτόνομη’ προσαρμογή στις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής, δηλαδή η αυτόνομη προσαρμογή των ιδιωτών (παραγωγών και
καταναλωτών) μέσω αλλαγών στις παραγωγικές και καταναλωτικές συνήθειες, θα
ήταν η απάντηση στην κλιματική αλλαγή. Μια σειρά παραγόντων όμως – αβεβαιότητα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της αποτελεσματικότητας
των μέτρων προσαρμογής – καθιστούν το ρόλο του κράτους ουσιαστικό για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προσαρμοστικών δράσεων.
Η Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΜΕΚΑ) έχει εκτιμήσει τις αναμενόμενες – περιβαλλοντικές, οικονομικές και
κοινωνικές – επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αντλώντας στοιχεία κόστους από
τη διεθνή βιβλιογραφία, η πρώτη αυτή προσέγγιση εκτίμησε το μακροοικονομικό
κόστος προσαρμογής, υπό τις ακραίες κλιματικές συνθήκες του σεναρίου εκπομπών
Α2 (IPCC Special Report on Emission Scenarios, 2000 and AR4, 2007). Η ανάλυση έδειξε ότι τα μέτρα προσαρμογής κατά την περίοδο 2025-2050 αντιστοιχούν στο
1,5% του ΑΕΠ, την περίοδο 2051-2070, σε 0,9% του ΑΕΠ και μετά το 2070 σε 0,1%
του ΑΕΠ. Σωρευτικά, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μπορεί να στοιχίσει
στην ελληνική οικονομία (μέχρι το 2100) €123 δισ. (σε τιμές 2008) (ΕΜΕΚΑ, 2011 και
κεφ. 3.1, 3.2 του παρόντος κειμένου).
Με βάση τα παραπάνω, είναι επιτακτική η ανάγκη σχεδιασμού και λήψης κατάλληλων μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των αρνητικών αναπόφευκτων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Τον Δεκέμβριο του 2014, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (νυν Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / ΥΠΕΝ), το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), υπέγραψαν
μνημόνιο συνεργασίας με στόχο:
 Την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε επίπεδο χώρας με συγκεκριμένες δράσεις προσαρμογής σε όλους τους τομείς.
 Την αξιοποίηση της εμπειρίας της Τράπεζας της Ελλάδος και της διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (εφεξής ΕΜΕΚΑ),
την οποία αυτή στηρίζει, σε θέματα των οικονομικών και λοιπών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Η συνεργασία αυτή αφορούσε εκτός των άλλων και στην σύνθεση του κειμένου της
Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή (εφεξής ΕΣΠΚΑ).
Έτσι η ΕΜΕΚΑ, με την στήριξη της ΤτΕ και την κατ΄αρχήν συνεισφορά της Δ/νσης
Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ, συνέταξε σχέδιο
ΕΣΠΚΑ, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, τα αποτελέσματα της οποίας αξιολογήθηκαν από άτυπη ομάδα στην οποία μετείχαν μέλη της ΕΜΕΚΑ, της ΤτΕ καθώς και
στελέχη της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ.
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Περαιτέρω, η αρμόδια Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
του ΥΠΕΝ, εμπλούτισε και επεξεργάστηκε την τελική μορφή του κειμένου.
Τα ονόματα των μελών της επιστημονικής ομάδας (ΕΜΕΚΑ, ΤτΕ), καθώς και των υπαλλήλων της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ που συντέλεσαν ουσιαστικά στην διαμόρφωση της ΕΣΠΚΑ αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
Η παρούσα Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή, θέτει
τους γενικούς στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές και τα μέσα υλοποίησης μιας
σύγχρονής αποτελεσματικής και αναπτυξιακής στρατηγικής προσαρμογής στο
πλαίσιο που ορίζεται από την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική
Αλλαγή, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τη διεθνή εμπειρία.
Η ΕΣΠΚΑ είναι το πρώτο βήμα για μια συνεχή και ευέλικτη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των απαραίτητων μέτρων προσαρμογής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και φιλοδοξεί να αποτελέσει το μοχλό κινητοποίησης
των δυνατοτήτων της ελληνικής πολιτείας, οικονομίας και ευρύτερα της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα χρόνια που
έρχονται.
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2. Το πλαίσιο αναφοράς της Στρατηγικής
Στην ενότητα 2 παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο αναφοράς της ΕΣΠΚΑ. Αναλύονται
οι στόχοι, εκτίθενται οι κατευθυντήριες αρχές για τη συγγραφή της, συνδέεται η
ΕΣΠΚΑ με την τρέχουσα μακρο-οικονομική συγκυρία και σκιαγραφείται το υπάρχον
θεσμικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων για την προσαρμογή.

2.1 Στόχοι και κατευθυντήριες αρχές
Ο πρωταρχικός σκοπός της παρούσας ΕΣΠΚΑ είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της
ανθεκτικότητας της χώρας στις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Για τον σκοπό
αυτό πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι (δημόσιες και ιδιωτικές)
αποφάσεις για τη διαμόρφωση του παραγωγικού και καταναλωτικού ιστού της Ελληνικής κοινωνίας να λαμβάνονται με επαρκή πληροφόρηση και μακροπρόθεσμη
στόχευση, αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που
πηγάζουν από την κλιματική αλλαγή. Η ΕΣΠΚΑ αποτελεί κείμενο στρατηγικού προσανατολισμού με στόχο τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών. Ως τέτοιο, δεν αναλύει σε βάθος τις αναγκαίες τομεακές πολιτικές, ούτε αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα επιμέρους μέτρων και δράσεων προσαρμογής σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο και δεν επιχειρεί την ιεράρχηση των ενδεικτικά προτεινόμενων μέτρων και δράσεων. Τα θέματα αυτά αποτελούν την ουσία των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) τα οποία και θα εξειδικεύσουν τις κατευθύνσεις της ΕΣΠΚΑ καθορίζοντας τις άμεσες προτεραιότητες προσαρμογής σε τοπικό επίπεδο.
Η ΕΣΠΚΑ προβλέπει έναν αρχικό ορίζοντα πενταετίας για την ανάπτυξη ικανότητας
προσαρμογής και για την ιεράρχηση και υλοποίηση ενός πρώτου συνόλου δράσεων. Η σημαντική αβεβαιότητα που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της, ο καταιγισμός με νέες πληροφορίες και εξελίξεις και οι συνεχώς αναθεωρούμενες απόψεις για τον κατάλληλο τρόπο προώθησης της προσαρμογής επιβάλλουν συνεχή αξιολόγηση, εκμάθηση και εξειδικευμένη ανάλυση. Η ΕΣΠΚΑ είναι
ευκαιρία να διαμορφωθεί στη χώρα μας μια στρατηγική προσέγγιση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, θέτοντας σε κίνηση μια συνεχή διαδικασία διαβούλευσης, επανεξέτασης, επικαιροποίησης και επανευθυγράμμισης της στρατηγικής.
Βασικοί στόχοι της ΕΣΠΚΑ είναι:
1.
2.
3.
4.

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
6

5.

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

Κάθε χώρα οφείλει να συμπεριλάβει στις εθνικές προτεραιότητές της την ανθρωπογενή παρέμβαση στην ήδη υπάρχουσα και επερχόμενη κλιματική αλλαγή και να
συμβάλει στη διεθνή προσπάθεια για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, οφείλει να θωρακιστεί αναλόγως και έγκαιρα απέναντι στις «υπολειμματικές» επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και μεταβλητότητας ώστε να
μετριαστούν οι ζημιές που δεν καθίστανται δυνατόν να αποφευχθούν. Οι πολιτικές
που αποσκοπούν στο μετριασμό των ζημιών από τις «υπολειμματικές» επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής περιγράφονται με τη γενική ονομασία «κλιματική προσαρμογή» («adaptation strategy» ή «adaptation policy»).
Η διεθνής κοινότητα έχει θέσει ως ανεκτό κατώφλι αύξησης της μέσης θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας του πλανήτη τους 2οC. Όπως εξελίσσονται όμως οι μεταβολές
της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας, η αύξηση αυτή αναμένεται ότι θα είναι μεγαλύτερη, ιδίως αν η παγκόσμια δράση για μείωση των εκπομπών καθυστερήσει χρονικά ή αν έχει μερική μόνο επιτυχία. Δυστυχώς, πρόσφατα ευρήματα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC, 2014) δείχνουν ότι το κατώφλι
των 2οC τείνει να ξεπεραστεί3. Επομένως, είναι ζήτημα μεγάλης σημασίας για κάθε
χώρα να θωρακιστεί έναντι της αβεβαιότητας αυτής, αναπτύσσοντας πολιτικές
προσαρμογής στην αναμενόμενη κλιματική αλλαγή.
Η ΕΣΠΚΑ δεν αποθαρρύνει τις προσπάθειες για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
μέσω πολιτικών μείωσης των εκπομπών, κάτι το οποίο είναι, και πρέπει να παραμείνει, στόχος πρωταρχικής σημασίας για την Ελλάδα στο πλαίσιο των διεθνών της
υποχρεώσεων. Αντιθέτως, η προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή έχει πολλαπλές θετικές συνέργειες με επιμέρους ζητήματα μετριασμού των κλιματικών πιέσεων – ιδιαίτερα στους τομείς ενέργειας και υδάτινων πόρων όπου ο σαφής διαχωρισμός
μέτρων μετριασμού και μέτρων προσαρμογής καθίσταται συχνά δύσκολος.
Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή απαιτεί μια ολοκληρωμένη, διεπιστημονικού
χαρακτήρα προσέγγιση με διατομεακά μέτρα, τα οποία θα βασίζονται σε συγκεκριμένους θεσμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, από τους οποίους και θα
υλοποιούνται.
Αναλυτικότερα 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 προ-

3

Ενώ οι εκτιμήσεις αυτές αναφέρονται σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μικρότερης έκτασης κλίμακες και ιδιαίτερα για την περιοχή της Μεσογείου και την Ελληνική επικράτεια, η αύξηση της θερμοκρασίας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 2 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό με την αύξηση της
συχνότητας, έντασης και διάρκειας των εξαιρετικών καιρικών φαινομένων τα οποία συμπορεύονται
με την παγκόσμια αλλαγή.
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-

-

-

κύπτουν 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. Η υιοθέτηση πολιτικών
προσαρμογής εντός του γενικότερου πλαισίου άλλων τρεχουσών πολιτικών έχει
σημαντικά καθυστερήσει στην Ελλάδα. (Βλ. ενότητα 5.4).

Προκειμένου να μειωθεί το κόστος τους και να διασφαλισθούν οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι, πρέπει οι πολιτικές προσαρμογής να αναπτυχθούν σταδιακά και
όχι σε μικρό χρονικό διάστημα. Επειδή οι πολιτικές αυτές υλοποιούνται με κρατική
πρωτοβουλία (δημόσιες επενδύσεις) ή με κρατική παρέμβαση (επιβάλλοντας προδιαγραφές ή όρους σε ιδιωτικές επενδύσεις), η αποτελεσματικότητά τους μεγιστοποιείται όταν ο σχεδιασμός βασίζεται σε αναλυτικές μελέτες μακροχρόνιου ορίζοντα και όταν οι σχετικές επιλογές αποφασίζονται μετά από στενή συνεργασία με
τους εμπλεκόμενους φορείς.
Η συνολική ένταση των πολιτικών προσαρμογής εξαρτάται από την αναμενόμενη
ένταση της κλιματικής αλλαγής. Όσο εντατικοποιούνται τα μέτρα μετριασμού των
εκπομπών και επιτυγχάνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο μικρότερο θα είναι και το
κόστος που θα προκύψει από τις πολιτικές προσαρμογής ενώ αντίστοιχα οι πολιτικές προσαρμογής ίσως να μη χρειασθούν στην έκταση που είχαν προγραμματισθεί.
Επομένως, είναι δύσκολο να αποφασιστεί εκ των προτέρων η βέλτιστη στρατηγική
σχετικά με την πολιτική προσαρμογής σε μια χώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ΕΣΠΚΑ οφείλει να ικανοποιεί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
-

-

να διαπερνά κάθε τρέχουσα πολιτική (ολοκλήρωση),
να βασίζεται σε μακροχρόνιο σχεδιασμό και αντίστοιχα σταδιακή εφαρμογή
(ορίζοντας σχεδιασμού) με ταυτόχρονη δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής σε
νέα δεδομένα (‘προσαρμοστική’ στρατηγικής προσαρμογής),
να έχει την κατά το δυνατόν βέλτιστη έκταση και μέγεθος με βάση τους αναμενόμενους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή (βελτιστοποίηση),
να ανταποκρίνεται στο δημόσιο αίσθημα για δικαιοσύνη και ευθυδικία, προκρίνοντας στα μέτρα της τις πλέον ευάλωτες περιοχές και κοινωνικές ομάδες,
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-

να συμβάλει στην ενδυνάμωση όλων των πτυχών της αναπτυξιακής διαδικασίας (εκσυγχρονισμό υποδομών και δικτύων, εξωστρέφεια, έξυπνη εξειδίκευση
περιφερειών και καινοτόμα τραπεζικά και ασφαλιστικά προϊόντα).

Σε γενικές γραμμές, τα μέσα υλοποίησης της ΕΣΠΚΑ είναι:
-

-

-

-

Η επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση. Έμφαση στην επιστημονική έρευνα με
σκοπό την εξαγωγή των πρωτογενών δεδομένων που απαιτούνται έτσι ώστε να
οδηγηθούμε στην πληρέστερη κατανόηση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής και των τομεακών επιπτώσεων, ανά είδος, τομέα και δραστηριότητα.
Η παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής. Η παρακολούθηση της
εφαρμογής της στρατηγικής για την προσαρμογή στην ανθρωπογενή κλιματική
αλλαγή με τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού παρακολούθησης και τη χρήση
κατάλληλων δεικτών και εργαλείων.
Η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων. Η ενημέρωση των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών για την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και του οφέλους από μια
συντονισμένη προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών, αποτελεί το
πρώτο βήμα για την επίτευξη της άμβλυνσης των «υπολειμματικών» επιπτώσεων αλλά και μετριασμού του φαινομένου γενικότερα.
Η διαβούλευση και ο διάλογος. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα επηρεάσουν το σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η κυβέρνηση θα πρέπει να καθιερώσει ένα διαρκές πλαίσιο διαβούλευσης και διαλόγου με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες.

Επομένως, η προσαρμογή είναι μια μακρόχρονη και συνεχής διαδικασία η οποία θα
αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας και της κοινωνίας και απαιτεί στενή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων. Η
αποδοτική λήψη μέτρων προσαρμογής προϋποθέτει έγκαιρο προγραμματισμό και
στρατηγική προσέγγιση.
2.2

Τα θέματα καιρού και κλίματος

2.2.1 Διεθνής και Ευρωπαϊκή κατάσταση
Η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή "λειτουργία" σε θέματα Καιρού, Κλίματος και Νερού
χρηματοδοτείται μέσω διεθνών διακρατικών μετεωρολογικών οργανισμών με βάση
την ποσόστωση του ΑΕΠ κάθε κράτους στο συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό των
οργανισμών. Το μοναδικό αυτό παράδειγμα παγκόσμιας επιστημονικής και επιχειρησιακής συνεργασίας παρέχει το βέλτιστο επιστημονικό και επιχειρησιακό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κοινό κόστος.
Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) από το 1949 αποτελεί τον επίσημο οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών που συμπυκνώνει την κοινή παγκόσμια ερευνητική και επιχειρησιακή προσπάθεια για τον Καιρό, το Κλίμα και το Νερό. Έτσι,
μαζί με τον ΠΜΟ και το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (United
Nations Environmental Program-UNEP) υποστηρίζεται από κοινού και το Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) από την ίδρυση του (1988).
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Όλες οι παγκόσμιες προειδοποιήσεις και τεκμηριωμένες πληροφορίες Καιρού και
Κλίματος για φυσικές καταστροφές έναντι καιρικού ή κλιματολογικού κινδύνου, για
την ασφάλεια όλων των μεταφορών και τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων
και διαστημικών εκτοξεύσεων καθώς και όλες οι επιστημονικές δημοσιεύσεις παγκοσμίως βασίζονται αποκλειστικά στο Παγκόσμιο Σύστημα Κλιματολογικής Παρατήρησης (Global Climate Observing System-GCOS), το οποίο έχει αναπτυχθεί με βάση τις αρχές που έχουν καθορισθεί από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό ΟργανισμόΠΜΟ.
Το Σύστημα αυτό απαρτίζεται από τα επί μέρους Δορυφορικά συστήματα της EUMETSAT (European Meteorological Satellites) και της ESA (European Space Agency)
και τα Εθνικά Συστήματα Παρατήρησης των Κρατών Μελών του ΠΜΟ τα οποία έχουν δημιουργηθεί και αναπτυχθεί με βάση κοινά αποδεκτές παγκοσμίως τεχνολογικές διαδικασίες καθορισμένες από τον ΠΜΟ και μετά από συνεργασία των Κρατών. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας και περαιτέρω ανάπτυξης του GCOS στην Ευρώπη υπερβαίνει τα 2.5 δισ. ευρώ.
Το Παγκόσμιο Σύστημα Παρατήρησης και Πρόγνωσης Καιρού και Κλίματος δεν είναι
στατικό, αφού οι τεχνολογίες παρατήρησης της Γης και της αριθμητικής πρόγνωσης
καιρού και κλίματος εξελίσσονται ραγδαίως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (τεχνολογίες υπερυπολογιστών, Radar καιρού, μετεωρολογικοί δορυφόροι, δορυφόροι
παρατήρησης γης κ.ά.). Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες, εξελισσόμενες και κοινές ευρωπαϊκές ανάγκες στη δορυφορική παρατήρηση και στην αριθμητική πρόγνωση καιρού και κλίματος, η Ευρώπη ίδρυσε δύο διακρατικούς-διεθνείς
μετεωρολογικούς οργανισμούς για την κοινή ευρωπαϊκή μοντελοποίηση για τον καρό το 1972 (European Center for Medium Weather Forecast-ECMWF, Ν. 1770/1988)
και την κοινή ευρωπαϊκή δορυφορική παρατήρηση το 1986 (European Meteorological Satellites-EUMETSAT, Ν. 2205/1994).
Οι ευρωπαϊκές συμβάσεις των μετεωρολογικών οργανισμών και η έρευνα για τις
υπηρεσίες που αφορούν στο Κλίμα έχουν ενταχθεί από τα τέλη της δεκαετίας του
1990 στην ευρωπαϊκή σχεδίαση με το πρόγραμμα παρακολούθησης της Γης για το
περιβάλλον και την ασφάλεια (GLOBAL MONITORING FOR ENVIRONMENT AND SECURITY-GMES) που πλέον ονομάζεται Copernicus. Στο Copernicus αναδεικνύονται οι
Ευρωπαϊκοί Μετεωρολογικοί Οργανισμοί ΕCMWF και EUMETSAT, και η Ευρωπαϊκή
Οργάνωση Διαστήματος, Νόμος 3308/2005, ενώ το GCOS χρησιμοποιείται ως εργαλείο εφαρμογής και σε δύο ακόμη συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών (United Nations
Framework Convention of Climate Change - UNFCCC Νόμος 2205/1994 και United
Nations Convention to Combat Desertification-UNCCD Νόμος 2468/1997) καθώς και
για υποστήριξη του IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Global Framework for Climate Services του
ΠΜΟ, μετά από ειδική προγραμματική συμφωνία, ανέθεσε την σχεδίαση και την
υλοποίηση των ερευνητικών διαδικασιών για την παροχή κεντρικών υπηρεσιών στο
πεδίο του κλίματος και της Κλιματικής Αλλαγής, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μετεωρολογίας που έχει την ευθύνη για την έρευνα και την επιχειρησιακή λειτουργία
των μοντέλων αριθμητικής πρόγνωσης (European Center for Medium Weather
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Forecast-ECMWF). Οι κεντρικές υπηρεσίες Κλίματος περιλαμβάνουν προϊόντα για
τους ακόλουθους τομείς: Διαχείριση υδάτων, Ενέργεια, Γεωργία, Δασοπονία, Υγεία,
Τουρισμός, Υποδομές, Ασφαλιστικός τομέας, εκτίμηση επικινδυνότητας κλιματολογικών φυσικών καταστροφών, ασφάλεια μεταφορών και Διαχείριση παράκτιων
ζωνών.
http://www.ecmwf.int/en/about/what-we-do/copernicus/copernicusclimate-change-service.
2.2.2 Ελληνική κατάσταση
Στην Ελλάδα υπάρχει ένα δίκτυο από ειδικούς μετεωρολογικούς σταθμούς από όπου συγκεντρώνονται παρατηρήσεις. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις καταρτίζονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) μετεωρολογικοί χάρτες και
εκδίδονται ιδιαίτερα χρήσιμα (τόσο τακτικά όσο και έκτακτα) μετεωρολογικά δελτία. Αν και ο πρωταρχικός σκοπός της ΕΜΥ είναι η πρόγνωση του καιρού, παράλληλα
δίνει και πολύτιμες πληροφορίες για τον καιρό και το κλίμα, στις κρατικές υπηρεσίες καθώς και σε σημαντικούς τομείς όπως στις μεταφορές, στη γεωργία κλπ.
Η ΕΜΥ ιδρύθηκε το 1931 και έγινε επίσημο μέλος του ΠΜΟ το 1935, με στόχο τότε
τη συνένωση αντίστοιχων δραστηριοτήτων και υποδομών και με ευθύνη τη λειτουργία ενός ενιαίου δικτύου μετεωρολογικής παρατήρησης. Στις αρχές του 21ου
αιώνα, η ΕΜΥ για την αποτελεσματική μετεωρολογική υποστήριξη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών της Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας και Κοινωνικού Συνόλου σχεδίασε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού σχεδόν του συνόλου των δραστηριοτήτων της, η υλοποίηση του οποίου είναι σε εξέλιξη.
Η απόκτηση μιας εθνικής βάσης κλιματολογικών δεδομένων κατά GCOS που να ανανεώνεται συνεχώς και να είναι ανοικτή και ηλεκτρονικά προσβάσιμη από τους
δημόσιους φορείς, τα ΑΕΙ, τα ερευνητικά κέντρα και τον πολίτη, θεωρείται απαραίτητη. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την ΕΜΥ, η χώρα πρέπει να επικεντρώσει στο ενιαίο
εθνικό δίκτυο παρατήρησης κατά GCOS και στην ενιαία εθνική βάση δεδομένων για
το κλίμα, τη συνεχή βελτίωση και την παροχή αξιόπιστων προγνώσεων και άλλων
υπηρεσιών κλίματος όπως εποχικές προγνώσεις και κλιματικές προβλέψεις, στηριζόμενοι ιδιαίτερα σε συμμετοχές και συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ECMWF,
COSMO consortium).

2.3 Οικονομική συγκυρία και προσαρμογή
Η Ελλάδα έχει ήδη αργήσει να αναπτύξει μια εθνική στρατηγική προσαρμογής. Και
δυστυχώς αυτή την περίοδο βιώνει μια πρωτοφανή στα χρονικά οικονομική ύφεση.
Μια τόσο βαθιά κρίση όσο η σημερινή ασφαλώς συνεπάγεται σοβαρούς οικονομικούς και άλλους περιορισμούς ως προς την υλοποίηση επιλογών προσαρμογής. Ωστόσο, ο σχεδιασμός και η ανάληψη δράσεων στον τομέα της προσαρμογής δεν
μπορούν να περιμένουν. Μπορούν να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προσαρμογής
στοχευμένα σε ευάλωτες ομάδες και στους κινδύνους που αυτές αντιμετωπίζουν.
Άμεσα οφέλη μπορούν να επιτευχθούν με μέτρα χαμηλού κόστους που περιορίζουν
την τρωτότητα και την έκθεση στη σημερινή μεταβλητότητα του κλίματος, και κατά
συνέπεια προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία και τους πόρους διαβίωσης και αυξάνουν την κοινωνική και οικονομική ευημερία. Τα μέτρα αυτά θέτουν επίσης τα
θεμέλια για την αντιμετώπιση των μελλοντικών τάσεων όσον αφορά την έκθεση και
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την τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή, αλλά και όσον αφορά τις ακραίες κλιματικές
συνθήκες. Ταυτόχρονα, τα μέτρα προσαρμογής μπορούν να συμβάλουν στην προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης.
Δεδομένου ότι οι δράσεις προσαρμογής συνεπάγονται σε μεγάλο βαθμό την ανάληψη επενδυτικών προγραμμάτων, η χρηματοδότηση των οποίων στο γενικότερο
Ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι πολύ πιθανό να μην παρουσιάζει ανυπέρβλητες δυσκολίες, ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα προσαρμογής μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της Εθνικής οικονομίας σε περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο. Θα
πρέπει να τονιστεί ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να επιτύχει διπλό όφελος (ή
διπλό μέρισμα - double dividend), προστασία από την κλιματική αλλαγή, το οικονομικό/περιβαλλοντικό όφελος, και ενδυνάμωση της οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα μας, το αναπτυξιακό όφελος.
H ΕΣΠΚΑ θα πρέπει να προσδιορίσει τις δράσεις προσαρμογής που μπορούν και
πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνονται δράσεις που αποδίδουν
άμεσο και σημαντικό όφελος ανεξαρτήτως εύρους επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής - όπως π.χ. η εξοικονόμηση νερού και η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης –. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στις πολιτικές προσαρμογής που έχουν
σημαντικές επιδράσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη, (π.χ., η χρήση πράσινων υποδομών, πράσινες στέγες) και μπορεί να συμβάλουν στην προσαρμογή με τη
μορφή μείωσης του κινδύνου πλημμυρών και μετριασμού του φαινομένου θερμικής νησίδας.

2.4 Νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο
Οι άξονες και τα εργαλεία της ΕΣΠΚΑ είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν σε όλες τις
πτυχές της δημόσιας διοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Συνεπώς, το
συνολικότερο θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να εγγυάται την υλοποίησή της. Επισημαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές Οδηγίες για το σύνολο των σχετικών ζητημάτων (ενδεικτικά: αναμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, διαχείριση υδάτινων πόρων,
αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, προστατευόμενες περιοχές
NATURA 2000, Ευρωκώδικες για την ασφάλεια των κατασκευών/υποδομών, δημόσια υγεία, πρόσβαση του κοινού στην πληροφόρηση κ.ά.) συνδιαμορφώνουν το
πλαίσιο υλοποίησης της ΕΣΠΚΑ στη χώρα μας.
Παρόλα αυτά είναι απαραίτητη η θεσμική κατοχύρωση της ΕΣΠΚΑ, προκειμένου οι
προτεραιότητες και οι άξονες που θέτει να ενταχθούν οριζόντια και να ενσωματωθούν σ΄όλους τους επιμέρους τομείς άσκησης πολιτικής στην χώρα.
Επίσης, απαραίτητη είναι η θεσμική κατοχύρωση των διαδικασιών εκπόνησης και
θεσμοθέτησης των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ). Ειδικότερα, απαιτείται να θεσμοθετηθούν: το περιεχόμενο
/προδιαγραφές των ΠεΣΠΚΑ η διαδικασία έγκρισης, υλοποίησης και παρακολούθησης της εφαρμογής αυτών.
Η θεσμική κατοχύρωση της κλιματικής προσαρμογής στην Ελλάδα προϋποθέτει την
κατάλληλη οργάνωση και διασύνδεση των υπαρχόντων θεσμών και ομάδων εργασίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ενσωμάτωση της ΕΣΠΚΑ στις επιμέρους πολιτικές με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
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Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η θεσμοθέτηση Εθνικού Συμβουλίου για την Κλιματική Αλλαγή υπό τον συντονισμό / προεδρία του ΥΠΕΝ, με συμμετέχοντες από τα
Υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Άμυνας (το οποίο προΐσταται της Ε.Μ.Υ.), την
Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄& Β΄Βαθμού (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ), τον επιχειρηματικό κόσμο, τις
επαγγελματικές ενώσεις, τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ, την επιστημονική κοινότητα,
κλπ. Ο ακριβής τρόπος, οι διαδικασίες λειτουργίας του Συμβουλίου, οι αρμοδιότητες του, ο τρόπος παρακολούθησης της εφαρμογής των πολιτικών προσαρμογής, η
επικαιροποίησή τους με βάση τις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές, κοινωνικές, τεχνολογικές, κλιματολογικές, κλπ συνθήκες θα πρέπει επίσης να καθοριστούν,
μέσω κατάλληλων θεσμικών ρυθμίσεων.
Εκτός αυτού, τόσο για την πρόληψη, όσο και για τη διαχείριση των κινδύνων που
συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή και μεταβλητότητα προτείνεται η σύσταση, εντός
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τμήματος Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, το οποίο θα υπάγεται στη Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής και θα έχει συνεχή συνεργασία με την Πολιτική Προστασία.
Επίσης, απαραίτητο είναι να θεσμοθετηθεί μηχανισμός παρακολούθησης και υποστήριξης της εφαρμογής τόσο της ΕΣΠΚΑ, όσο και των ΠεΣΠΚΑ.

2.5 Εφαρμογή της στρατηγικής
Όπως ήδη αναφέρθηκε στην ενότητα 2.1, η ΕΣΠΚΑ αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω εξειδίκευση των προσαρμοστικών πολιτικών και δράσεων για κάθε μια από τις
δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας. Με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, προβλέπεται η κατάρτιση εκτιμήσεων τρωτότητας για οικοσυστήματα, οικονομικούς κλάδους και πληθυσμιακές ομάδες με προοπτική τουλάχιστον έως το 2050 στη βάση των οποίων θα γίνει η επιλογή των σημαντικότερων
μέτρων προσαρμογής, όπως αυτά ενδεικτικά αναφέρονται κατά τομέα δραστηριότητας στο κεφάλαιο 4 παρακάτω. Η ανάλυση τρωτότητας, η ιεράρχηση και επιλογή
μέτρων και δράσεων, ο χρονικός προγραμματισμός και η διερεύνηση της χρηματοδότησης / υλοποίησης τους θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες των ΠεΣΠΚΑ. Το
ίδιο ισχύει και για την εφαρμογή των δεικτών και άλλων εργαλείων παρακολούθησης της εξέλιξης και εφαρμογής των μέτρων προσαρμογής.
Η χρηματοδότηση των προσαρμοστικών επενδύσεων και πολιτικών θα στηρίζεται
κυρίως στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με δεδομένη την σημερινή συγκυρία, η υλοποίηση των προσαρμοστικών επενδύσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό
από την ικανότητα των φορέων να αντλήσουν κεφάλαια από διεθνείς χρηματοδοτικές πηγές (πχ Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) και Ευρωπαϊκά Ταμεία. Ειδικά η
υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης
(ΕΣΠΑ 2014-2020) αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για τους φορείς υλοποίησης να αντλήσουν κονδύλια χρηματοδότησης των Σχεδίων.
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3. Ανάλυση επικινδυνότητας και τρωτότητας
3.1 Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και το εγχώριο έλλειμμα προσαρμογής
Η έκθεση της ΤτΕ (ΕΜΕΚΑ, 2011) σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
ανέδειξε τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους
κινδύνους που απειλούν το φυσικό και το ανθρώπινο περιβάλλον της. Πρόκειται για
μια χώρα με εξαιρετικά μεγάλο μήκος ακτογραμμής, περίπου 16.300 χλμ. (όσο περίπου το 1/3 της περιφέρειας του πλανήτη), εκ των οποίων περίπου τα 1.000 χλμ.
αποτελούν περιοχές υψηλής ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με την
παραπάνω έκθεση, η ευπάθεια έγκειται στον κίνδυνο ανόδου της μέσης στάθμης
της θάλασσας στη χώρα μας, η οποία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μέχρι το 2100 μεταξύ 0,2 και 2 μέτρων. Βεβαίως, η ευπάθεια των ακτών δεν καθορίζεται μόνον από
τον κίνδυνο ανόδου της μέσης στάθμης της θάλασσας και τις ακραίες κυματικές καταστάσεις, αλλά και από άλλους τοπικούς παράγοντες, τεκτονικούς, γεωμορφολογικούς κλπ. Από το σύνολο της ακτογραμμής του Αιγαίου πελάγους περίπου το 58%
αποτελεί ακτές με υψηλή ευπάθεια στις εκτιμώμενες εξελίξεις. Οι συνέπειες τόσο
των μακροχρόνιων μεταβολών της στάθμης της θάλασσας, όσο και των παροδικών
ακραίων καταστάσεων, αφορούν πολλούς κλάδους της οικονομίας, μεταξύ των οποίων τον τουρισμό, τις χρήσεις γης και τις μεταφορές. Το συνολικό κόστος εξαιτίας
των ανθρωπογενών μεταβολών της στάθμης της θάλασσας ανέρχεται σε πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος, όπως αναλύεται διεξοδικά στα επιμέρους κεφάλαια.
Το περιβάλλον της Ελλάδος, διαθέτει μεγάλη βιοποικιλότητα και διαφορετικά κλιματικά χαρακτηριστικά, που οφείλονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ αφενός των
καιρικών συστημάτων και αφετέρου της πολύπλοκης τοπογραφίας και της εκατοστιαίας κατανομής ξηράς και θάλασσας. Η χώρα διαθέτει αρκετά όμβρια ύδατα και
θα πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση αυτών. Ο συνολικός όγκος του ύδατος που
δέχεται η χώρα κατ’ έτος ανέρχεται κατά μέσον όρο σε 115 δισ. κυβικά μέτρα, όγκος
συγκρίσιμος με άλλων χωρών της Ευρώπης. Η μειωμένη διαθεσιμότητα υδάτων
στην ομβροσκιά της χώρας γίνεται εντονότερη, όχι μόνο λόγω της ακατάλληλης διαχείρισης των υδάτινων πόρων αλλά και εξαιτίας ακραίων κλιματικών καταστάσεων,
όπως εκείνη του 1989-90, κατά την οποία οι βροχές μειώθηκαν κατά περίπου 40%.
Με βάση τα υποδείγματα υπολογισμού της ανθρωπογενούς παρέμβασης στο κλίμα
υπό τα δύο ακραία σενάρια κλιματικής μεταβολής που αναλύονται στα συναφή
τμήματα της μελέτης, αναμένεται ότι κατά το τέλος του 21 ου αιώνα η βροχή θα
μειωθεί μεταξύ 5% και περίπου 19%, αντίστοιχα, σε επίπεδο επικράτειας. Επίσης,
προκύπτει ότι κατά το τέλος του 21ου αιώνα η θερμοκρασία του αέρα θα αυξηθεί
μεταξύ περίπου 3,0οC και 4,5οC, αντίστοιχα. Γενικά, οι προσομοιώσεις προβλέπουν
σημαντικές μεταβολές πολλών κλιματικών παραμέτρων, όπως η υγρασία, η νεφοκάλυψη κ.λπ.
Ενδιαφέρον, όσον αφορά τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), παρουσιάζουν η αναμενόμενη αύξηση της μέσης προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας
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στο σύνολο της επικράτειας, η οποία προβλέπεται να αυξηθεί μεταξύ 2,3 W/τετρ. μ.
και 4,5 W/τετρ. μ., καθώς και η αύξηση της έντασης των ετησίων ανέμων κατά 10%
προς το τέλος του 21ου αιώνα.
Από την παραπάνω μελέτη προέκυψε επίσης ότι, ακόμη και στην περίπτωση ενδιάμεσων σεναρίων αναμένεται ότι στα ηπειρωτικά ο αριθμός των ημερών κατά τις
οποίες η μέγιστη θερμοκρασία θα υπερβαίνει τους 35 οC θα είναι μεγαλύτερος κατά
35-40 ημέρες την περίοδο 2071-2100 σε σύγκριση με το παρόν. Ακόμη μεγαλύτερη
αύξηση (περίπου 50 ημέρες στην επικράτεια) θα σημειωθεί ως προς τον αριθμό των
ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία άνω των 20 οC (τροπικές νύκτες). Σε αντιδιαστολή, ο αριθμός των ημερών με νυκτερινό παγετό αναμένεται να μειωθεί σημαντικά,
ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα (μείωση έως και κατά 40 ημέρες). Εξάλλου, η άνοδος της
θερμοκρασίας θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της χρονικής διάρκειας της βλαστητικής περιόδου κατά 15-35 ημέρες.
Μια σημαντική επίπτωση της ανόδου της θερμοκρασίας είναι η αυξανόμενη ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη το καλοκαίρι. Ειδικότερα, στα πεδινά ηπειρωτικά της
Ελλάδος θα υπάρχει αυξημένη ανάγκη ψύξης έως και 40 επιπλέον ημέρες το χρόνο
κατά την περίοδο 2071-2010, ενώ στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές οι αυξήσεις
θα είναι μικρότερες. Μια θετική πτυχή της αλλαγής του κλίματος αποτελεί η μειωμένη ενεργειακή απαίτηση για θέρμανση που προβλέπεται για τη χειμερινή περίοδο.
Μεταβολές αναμένονται επίσης ως προς τις ακραίες τιμές της βροχόπτωσης. Στην
Ανατολική Στερεά Ελλάδα και τη ΒΔ Μακεδονία η μέγιστη ποσότητα του νερού που
κατακρημνίζεται σε διάστημα έως 3 ημέρες αναμένεται να αυξηθεί σε ποσοστό έως
30% ενώ στη Δυτική Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί σε ποσοστό έως 20%. Σε αντιδιαστολή με τις πλημμυρικές περιόδους, οι μεγαλύτερες αυξήσεις της διάρκειας
των ξηρών περιόδων θα σημειωθούν στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και στη Βόρεια Κρήτη, όπου αναμένονται 20 επιπλέον ημέρες ξηρασίας μέχρι το 2021-2050
και μέχρι 40 επιπλέον ημέρες το 2071-2100. Αναμένεται ότι η μεταβολή των κλιματικών συνθηκών θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ημερών με εξαιρετικά αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, κατά 40 ημέρες το 2071-2100 σε όλη την Ανατολική Ελλάδα από τη Θράκη ως την Πελοπόννησο, ενώ μικρότερες αυξήσεις αναμένονται στη
Δυτική Ελλάδα.
Γενικότερα, οι επιπτώσεις για όλους τους τομείς της εθνικής οικονομίας που εξετάστηκαν στην έκθεση της ΤτΕ (ΕΜΕΚΑ, 2011) είναι αρνητικές και, σε πολλές περιπτώσεις, εξαιρετικά αρνητικές. Οι επιπτώσεις π.χ. στα δάση ελάτης, οξιάς και πεύκης
είναι σημαντικές, ενώ και η διόγκωση του κόστους λόγω της αύξησης του αριθμού
και της έκτασης των δασικών πυρκαγιών είναι ουσιώδης. Επιπλέον, αναμένεται
μείωση της αφθονίας των ειδών και της βιοποικιλότητας γενικότερα. Εκτιμάται ότι η
κλιματική αλλαγή, με βάση την επίδρασή της στην εξέλιξη του δείκτη τουριστικής
ευφορίας ως το τέλος του αιώνα, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για τον ελληνικό
τουρισμό, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στη χρονική και περιφερειακή ανακατανομή των αφίξεων τουριστών στη χώρα μας, επομένως και των τουριστικών εισπράξεων. Τα έσοδα από τον τομέα του τουρισμού αποτελούν σημαντικό οικονομικό
πόρο της χώρας, γι’ αυτό και απαιτείται μακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασμός με
στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας στο πλαίσιο της εξελισσόμενης ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.
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Οι συνέπειες της κλιματικής μεταβολής στο δομημένο περιβάλλον, στις μεταφορές,
στην υγεία, στην εξορυκτική βιομηχανία και σε άλλους κλάδους είναι επίσης σημαντικές. Από τη μελέτη της ΤτΕ (ΕΜΕΚΑ, 2011) προκύπτει ότι είναι απαραίτητο να
σχεδιαστεί συγκεκριμένη πολιτική προσαρμογής για όλους τους τομείς. Σ’ αυτήν θα
πρέπει να ενταχθεί και μια αναθεωρημένη εξωτερική πολιτική ως προς τις κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τη χώρα μας.
Όσον αφορά στις οικονομικές εκτιμήσεις, εκπονήθηκαν εξειδικευμένες μελέτες για
τρία σενάρια: Το δυσμενέστερο σενάριο από πλευράς έντασης της ανθρωπογενούς
κλιματικής μεταβολής αντιστοιχεί σε ανυπαρξία κάθε δράσης για μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών των αερίων που το προκαλούν και χαρακτηρίστηκε στη μελέτη ως Σενάριο Μη Δράσης. Στην περίπτωση του σεναρίου αυτού υπολογίζεται ότι
το ΑΕΠ της Ελλάδος θα μειωθεί, σε ετήσια βάση, κατά 2% το 2050 και κατά 6% το
2100. Το συνολικό σωρευτικό κόστος του Σεναρίου Μη Δράσης για την ελληνική οικονομία, για το χρονικό διάστημα έως το 2100, εκφρασμένο ως μείωση του ΑΕΠ του
έτους βάσης, ανέρχεται στα €701 δισ. (σε σταθερές τιμές του 2008). Το επόμενο σενάριο στην παρούσα μελέτη καθορίστηκε ως Σενάριο Μετριασμού, σύμφωνα με το
οποίο η Ελλάδα μειώνει συνεχώς και δραστικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στο πλαίσιο αντίστοιχης παγκόσμιας προσπάθειας, με αποτέλεσμα η αύξηση
της μέσης θερμοκρασίας να περιοριστεί στους 2oC. Το συνολικό σωρευτικό κόστος
του Σεναρίου Μετριασμού, για το χρονικό διάστημα έως το 2100, εκφρασμένο ως
απώλεια ΑΕΠ, προκύπτει ίσο με €436 δισ. (σταθερές τιμές του 2008). Δηλαδή, το
συνολικό κόστος στην περίπτωση του Σεναρίου Μετριασμού είναι κατά €265 δισ.
μικρότερο από αυτό του Σεναρίου Μη Δράσης και επομένως η πολιτική μετριασμού
μειώνει κατά 40% το κόστος της μη δράσης. Τέλος, προκειμένου να μετριαστούν οι
ζημίες από την κλιματική αλλαγή, είναι αναγκαίο να ασκηθεί και πολιτική προσαρμογής, η οποία προβλέπεται από το Σενάριο Προσαρμογής. Σ’ αυτή την περίπτωση,
το ΑΕΠ της Ελλάδος θα παρουσιάσει μείωση κατά 2,3% και 3,7% τα έτη 2050 και
2100 αντίστοιχα και το κόστος προσαρμογής εκτιμάται ίσο με €67 δις. Ωστόσο, τα
μέτρα προσαρμογής δεν εξαλείφουν το σύνολο των ζημιών λόγω της κλιματικής αλλαγής, απλώς τις περιορίζουν. Το συνολικό κόστος για την ελληνική οικονομία από
τις εναπομένουσες ζημίες λόγω της κλιματικής αλλαγής εκτιμήθηκε ίσο με €510 δισ.
(σταθερές τιμές του 2008), σωρευτικά μέχρι το 2100. Το συνολικό κόστος για την
ελληνική οικονομία βάσει του Σεναρίου Προσαρμογής είναι το άθροισμα του κόστους που επιφέρουν στην οικονομία τα μέτρα προσαρμογής και του κόστους που
οφείλεται στις, περιορισμένες, ζημίες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Έτσι, το συνολικό κόστος του Σεναρίου Προσαρμογής εκτιμήθηκε ίσο με €577 δισ. (σταθερές
τιμές του 2008), σωρευτικά μέχρι το 2100 (βλέπε Παράρτημα 2, το κόστος της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε πίνακες και διαγράμματα).

3.2 Κλιματική επικινδυνότητα και τρωτότητα σε περιφερειακό επίπεδο
Oι συνολικές εκτιμήσεις των ζημιών από την κλιματική αλλαγή, ανά οικονομική
δραστηριότητα, όπως εκτιμήθηκαν στη μελέτη της ΕΜΕΚΑ, παρουσιάζονται στην
τελευταία γραμμή του παρακάτω πίνακα 1: «ΖΗΜΙΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ εκατ. Ευρώ» (ΕΜΕΚΑ, 2011). Οι ζημίες αυτές πρέπει να επιμερισθούν σε κάθε
γεωγραφική περιφέρεια ώστε να αποκτήσουμε κάποια ένδειξη της τρωτότητας της
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κάθε περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή με βάση τη σχετική ένταση των οικονομικών δραστηριοτήτων της. Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή αναμένεται να προκαλέσει ζημίες κυρίως στις παραγωγικές δραστηριότητες, μια εύλογη βάση επιμερισμού είναι η σχέση μεταξύ παραγωγής που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα σε μια περιφέρεια με τη συνολική παραγωγή από όλες τις δραστηριότητες στην ίδια περιφέρεια.
Yij
Επομένως ως βάση επιμερισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο λόγος e ij = Y όπου
j

Yj η συνολική παραγωγή στην περιφέρεια j =1,…13 και Yij η παραγωγή της δραστηριότητας i στην περιφέρεια j.
Ο λόγος αυτός προσεγγίστηκε, επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ ή άλλη αξιόπιστη πηγή για την παραγωγή ανά τομέα δραστηριότητας και περιφέρεια, με
βάση το λόγο συνολικής παραγωγής στην περιφέρεια προς την συνολική εθνική παραγωγή και το μερίδιο απασχόλησης στην παραγωγική δραστηριότητα i στην περιφέρεια j (Πηγή: έρευνα εργατικού δυναμικού ΕΛΣΤΑΤ). Ο πίνακας 1 «ΖΗΜΙΕΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ εκατ. ευρώ» (ΕΜΕΚΑ, 2011) παρουσιάζει την κατανομή
των ζημιών ανά δραστηριότητα και κλάδο με βάση την παραπάνω προσέγγιση, ενώ
ο παρακάτω πίνακας 2: «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ»
ιεραρχεί τις ζημιές ανά δραστηριότητα και κλάδο, με 1 τη μικρότερη ζημία και 13 τη
μεγαλύτερη.
Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν μια πρώτη προσέγγιση με δεδομένα τα χρονικά
πλαίσια της παρούσας μελέτης και τους πόρους που διατίθενται γι’ αυτήν. Για τις
ανάγκες του στρατηγικού σχεδιασμού μια προσέγγιση για τον προσδιορισμό της
τρωτότητας θα ήταν να ορίσουμε τρία επίπεδα τρωτότητας π.χ. χαμηλό (Χ) 1-3, μέσο (Μ) 4-7 και υψηλό (Υ) 8-13 και να κατατάξουμε τις περιφέρειες ανά τρωτότητα
και δραστηριότητα. Στη γεωργία π.χ. υψηλή τρωτότητα φαίνεται ότι παρουσιάζουν
οι περιφέρειες, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ και ΚΡΗΤΗΣ. Μια άλλη προσέγγιση θα ήταν να υπολογίσουμε τη συνολική ζημιά από την κλιματική αλλαγή σε κάθε περιφέρεια (τελευταία στήλη πίνακα 1) σε σχέση με την προστιθέμενη αξία σε
κάθε περιφέρεια. Η τρωτότητα με βάση την προσέγγιση αυτή παρουσιάζεται στον
πίνακα 3: «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ».
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΖΗΜΙΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ σε ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ (ΕΜΕΚΑ, 2011)
Γεωγραφική ΠεΓεωργία
ριφέρεια
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 105,246
ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑ169,858
ΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ33,845
ΔΟΝΙΑΣ

Δάση

Αλιεία

Εξορ.
Βιομηχανία

Ύδρευση

Δομ.
ΜεταΤουρισμός
Περιβάλλον φορές

Υγεία

Συνολική
Ζημιά

Προστ. Αξία
(2011)

Ζ/ΠΑ

3,747

0,857

25,938

15,276

1,518

2,128

32,876

3,274

190,859

7216,00

0,026449

6,048

1,382

133,897

31,543

3,870

9,212

145,160

12,906

513,876

24992,00

0,020562

1,205

0,275

348,744

3,496

1,078

1,021

24,133

1,226

415,023

4021,00

0,103214

ΗΠΕΙΡΟΥ

40,196

1,431

0,327

7,146

4,209

1,193

1,626

26,660

2,624

85,413

4055,00

0,021064

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

110,471

3,933

0,899

16,246

19,136

2,113

2,150

48,175

4,250

207,372

8812,00

0,023533

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

31,899

1,136

0,260

0,000

0,685

0,782

1,477

41,447

0,854

78,539

3098,00

0,025352

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 114,731

4,085

0,934

0,000

9,359

1,998

3,616

53,965

4,522

193,211

8555,00

0,022585

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 79,861

2,843

0,650

172,094

13,514

1,834

3,036

68,592

2,501

344,926

7984,00

0,043202

35,889

1,278

0,292

160,317

113,300

13,901

57,696

429,395

52,979

865,046

88921,00

0,009728

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 117,335

4,178

0,955

55,721

3,282

1,933

2,875

45,973

2,685

234,936

7755,00

0,030295

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

19,077

0,679

0,155

0,000

2,185

0,603

1,055

17,745

1,000

42,501

2592,00

0,016397

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

29,047

1,034

0,236

48,506

15,998

1,914

2,054

69,599

2,672

171,060

5747,00

0,029765

ΚΡΗΤΗΣ

95,545

3,402

0,778

31,181

11,018

2,264

3,053

81,280

3,506

232,028

8623,00

0,026908

Σύνολα

983,000

35,000

8,000

999,790

243,000

35,000

91,000

1085,000

95,000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ

Γεωγραφική Περιφέρεια

Γεωργία

Δάση

Αλιεία

Εξορυκτική
Βιομηχανία

Ύδρευση

Δομημένο
Περιβάλλον

Μεταφορές

Τουρισμός

Υγεία

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

9

9

9

4

10

5

6

4

8

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

13

13

13

8

12

12

12

12

12

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4

4

4

11

4

3

1

2

3

ΗΠΕΙΡΟΥ

6

6

6

2

5

4

4

3

5

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

10

10

10

3

11

10

7

7

10

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

3

3

3

1

1

2

3

5

1

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

11

11

11

1

6

9

11

8

11

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7

7

7

10

8

6

9

9

4

ΑΤΤΙΚΗΣ

5

5

5

9

13

13

13

13

13

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

12

12

12

7

3

8

8

6

7

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1

1

1

1

2

1

2

1

2

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2

2

2

6

9

7

5

10

6

ΚΡΗΤΗΣ

8

8

8

5

7

11

10

11

9
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Γεωγραφική Περιφέρεια

Συνολ.
Ζημιά (Z)

Προστ.
Αξία (2011) (ΠΑ)

Ζ/ΠΑ

Τρωτότητα

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

190,859227

7216,00

0,026449

8

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

513,875714

24992,00

0,020562

3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

415,023342

4021,00

0,103214

13

ΗΠΕΙΡΟΥ

85,412628

4055,00

0,021064

4

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

207,372312

8812,00

0,023533

6

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

78,539272

3098,00

0,025352

7

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

193,210767

8555,00

0,022585

5

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

344,925957

7984,00

0,043202

12

ΑΤΤΙΚΗΣ

865,046080

88921,00

0,009728

1

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

234,936493

7755,00

0,030295

11

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

42,500782

2592,00

0,016397

2

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

171,059590

5747,00

0,029765

10

ΚΡΗΤΗΣ

232,027837

8623,00

0,026908

9

3.3 Ακραία καιρικά φαινόμενα
Η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΜΕΚΑ, 2011) κατέδειξε ότι οι μεταβολές στη
συχνότητα και ένταση των ακραίων φαινομένων θα είναι μια από τις κύριες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για τον ελλαδικό χώρο με επακόλουθες αρνητικές
επιδράσεις στην ευπάθεια των κοινωνιών και οικοσυστημάτων με την έκθεσή τους
σε περιβαλλοντικούς κινδύνους.
Πιο συγκεκριμένα, οι καύσωνες είναι πολύ πιθανό να γίνουν πιο συχνοί με μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση. Αναμένονται λιγότερα έντονα φαινόμενα ψύχους, ωστόσο, περιστασιακές έντονες ψυχρές περίοδοι θα εξακολουθήσουν να εμφανίζονται
ακόμα και κατά το δεύτερο μισό του 21ου αιώνα. Η καλοκαιρινή ξηρασία αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο οδηγώντας σε επιμήκυνση των περιόδων ξηρασίας και σε πιέσεις στα υδατικά αποθέματα περιοχών με ήδη αυξημένη ευπάθεια.
Παράλληλα, οι υψηλής έντασης βροχοπτώσεις αναμένεται να γίνουν πιο συχνές στα
επόμενα 70 χρόνια, με συνέπεια στις αστικές περιοχές οι ξαφνικές πλημμύρες, λόγω
των έντονων τοπικών βροχοπτώσεων, να γίνονται όλο και πιο συχνές.
Οι αλλαγές σε αυτά τα ακραία φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν ιδιαίτερα τομείς όπως τη γεωργία, την αλιεία, την ανθρώπινη υγεία, τους υδάτινους πόρους, τη
βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα καθώς και τις υποδομές, τις μεταφορές και την
ενέργεια. Ως εκ τούτου, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όσον αφορά στα ακραία φαινόμενα, αποτελεί μέρος των στρατηγικών προσαρμογής για τη βελτίωση
της ανθεκτικότητας αυτών των τομέων και λαμβάνονται υπόψη στις προτεινόμενες
στρατηγικές.
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Στην λογική αυτή, η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας προτρέπει τα κράτη-μέλη να καταρτίσουν Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) για τις τρωτές περιοχές βασισμένα στους
Χάρτες Επικινδυνότητας πλημμύρας σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού. Έχουν ήδη προκηρυχθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων μελέτες για διαχείριση κινδύνου πλημμύρας σε πέντε υδάτινα διαμερίσματα της χώρας.
Επιπρόσθετα όμως των μέτρων προσαρμογής ανά τομέα, ειδικά για τα ακραία φαινόμενα, η έγκαιρη προειδοποίηση είναι απόλυτα αναγκαία. Συνιστάται λοιπόν η
ανάπτυξη, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στην Ευρώπη, ολοκληρωμένων κλιματικών υπηρεσιών (integrated climate services) για την Ελλάδα στα πλαίσια των
ευρωπαϊκών. Παροχή κεντρικών ευρωπαϊκών υπηρεσιών για την κλιματική αλλαγή
υλοποιείται σήμερα από το
Copernicus
Climate
Change
Service
(http://www.copernicus.eu/main/climate-change), μια σύμπραξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF). Επίσης ευρωπαϊκές υπηρεσίες υποστήριξης σε στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή παρέχονται από τη διαδικτυακή πλατφόρμα CLIMATEADAPT (http://climate-adapt.eea.europa.eu/) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Οι δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα προσαρμογής θα
πρέπει να αναπτυχθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν και να προωθούν
την αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των χρηστών, ιδιωτικών και δημόσιων
φορέων προκειμένου να σχεδιάζονται αποτελεσματικά μέτρα προσαρμογής τα οποία πρέπει να:
-

-

-

παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε μετεωρολογικές και υδρολογικές παρατηρήσεις, μετεωρολογικές και κλιματικές προβλέψεις και προϊόντα, εστιάζοντας κυρίως στην προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή,
διευκολύνουν την παραγωγή έγκαιρων και ακριβών προειδοποιήσεων για τα
ακραία φαινόμενα σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο,
παρέχουν ενημερωμένα στοιχεία για τις τάσεις του κλίματος στο παρελθόν, στο
παρόν και στο μέλλον,
διευκολύνουν την προώθηση ποιοτικών αναλύσεων του παρόντος κλίματος καθώς και μελλοντικών προβλέψεων της κλιματικής αλλαγής σε κυβερνήσεις, χώρες, δήμους, επιχειρήσεις καθώς και για ερευνητικούς σκοπούς,
παρέχουν και ενισχύουν τη χρήση εργαλείων προσαρμογής (adaptation tools).

Αναγκαίο πρώτο βήμα για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η οργάνωση και
ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος παρατήρησης του κλίματος και μιας εθνικής
βάσης δεδομένων κλίματος. Η συνεχής λειτουργία μιας τέτοιας γνωσιακής κλιματολογικής βάσης θα αποτελεί μία άριστη πηγή τεκμηριωμένων χρονοσειρών των κλιματολογικών μεταβλητών από την αρχή του 20ού αιώνα ως σήμερα. Αυτές οι χρονοσειρές θα τεκμηριώνουν με τη σειρά τους την προγνωστικότητα των μοντέλων για
τη συνεχή επικαιροποίηση της στρατηγικής της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
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3.4 Πρώτα συμπεράσματα και προτεραιότητες επέμβασης
Η προηγηθείσα ανάλυση τρωτότητας είναι μια πρώτη προσπάθεια ποσοτικοποίησης και ιεράρχησης των αναμενόμενων κλιματικών κινδύνων στην ελληνική επικράτεια. Είναι φανερό ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στους τομείς εκείνους οι οποίοι προβλέπεται να πληγούν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, καθώς και
να προληφθούν εκείνες οι επιπτώσεις οι οποίες προκαλούν το μεγαλύτερο κόστος
για την οικονομία. Όπως προέκυψε από τις σχετικές αναλύσεις (ΕΜΕΚΑ, 2011), ο
τομέας που αναμένεται ότι θα πληγεί περισσότερο από την κλιματική αλλαγή στην
Ελλάδα είναι η γεωργία, ενώ μεγάλες συνέπειες για το σύνολο της οικονομίας και
το εισόδημα των νοικοκυριών θα έχουν και οι επιπτώσεις στον τουρισμό και στα
παράκτια συστήματα. Ειδική σημασία έχει επίσης ο τομέας των υδάτινων αποθεμάτων, ο οποίος επηρεάζει τόσο τη γεωργία όσο και την ύδρευση. Επομένως, η εφαρμογή των πολιτικών προσαρμογής πρέπει να εστιαστούν στους παραπάνω τομείς
και να προγραμματιστεί έγκαιρα η υλοποίηση κατάλληλων δράσεων, ώστε να μειωθούν οι αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις.
Κρίνεται επίσης σκόπιμο να εξεταστεί η τήρηση στρατηγικών αποθεμάτων βασικών
τροφίμων και νερού για την κάλυψη των βασικών αναγκών του πληθυσμού της χώρας, στην περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ευρείας κλίμακας όπως, για
παράδειγμα, στην περίπτωση παρατεταμένης ξηρασίας.
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4. Τομεακές Πολιτικές προσαρμογής
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση επικινδυνότητας και τρωτότητας, διερευνώνται
στο κεφάλαιο αυτό, και σε γενικές γραμμές, οι διαθέσιμες τεχνολογίες και πολιτικές
προσαρμογής ανά τομέα /τομεακή πολιτική.
Ειδικότερα, στο παρόν κεφάλαιο έχουν επιλεγεί και διερευνώνται οι τομείς που αναμένεται ότι θα πληγούν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα και
για κάθε τομέα αναφέρονται στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό οι εναλλακτικές επιλογές προσαρμογής με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους, και περιγράφονται οι
πιθανές δράσεις και μέτρα. Σημειώνεται ότι δεν γίνεται εξαντλητική περιγραφή των
δράσεων/ μέτρων.
Με δεδομένο ότι η ΕΣΠΚΑ αποτελεί κείμενο στρατηγικού προσανατολισμού με στόχο τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών, το παρόν κεφάλαιο δεν αποφαίνεται για τη
σκοπιμότητα επιμέρους δράσεων και μέτρων προσαρμογής σε περιφερειακό/ τοπικό επίπεδο και δεν επιχειρεί την ιεράρχηση των ενδεικτικά προτεινόμενων μέτρων
και δράσεων τόσο σε επίπεδο τομέα, όσο και σε επίπεδο περιφερειακό/τοπικό. Η
τελική επιλογή, η ιεράρχιση και ο χρονοπρογραμματισμός των κατάλληλων δράσεων και μέτρων, συνιστούν το περιεχόμενο και την ουσία των δεκατριών (13)
ΠεΣΠΚΑ που επίκειται να συνταχθούν με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε Περιφέρειας.
Στο παραπάνω πλαίσιο, κάθε ΠεΣΠΚΑ θα ιεραρχεί με βάση την περιφερειακή ανάλυση τρωτότητας και την ποσοτικοποίηση των αναμενόμενων κλιματικών κινδύνων,
τόσο τους τομείς λήψης μέτρων και υλοποίησης δράσεων όσο και αυτές καθαυτές
τις δράσεις/ μέτρα που τελικά θα επιλεγούν. Για κάθε επιλεγέντα τομέα καθώς και
για τις επιλεγείσες δράσεις/ μέτρα θα αξιολογεί επίσης κάθε διαθέσιμο στοιχείο
(π.χ. υφιστάμενα διαχειριστικά σχέδια, προγράμματα παρακολούθησης και εφαρμογής, κ.λπ). Περαιτέρω θα καθορίζει τους φορείς υλοποίησης, τα οικονομικά μέσα,
κλπ.

4.1 Γεωργία και κτηνοτροφία
Η αγροτική παραγωγή αποτελεί τομέα δραστηριότητας που θα επηρεαστεί σημαντικά από την κλιματική αλλαγή, καθώς το είδος, η ποσότητα και η ποιότητα των
γεωργικών προϊόντων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα. Οι κλιματικές μεταβλητές που κυρίως επηρεάζουν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών είναι η
θερμοκρασία του αέρα, τα κατακρημνίσματα, η ένταση και η διάρκεια έκθεσης στην
ηλιακή ακτινοβολία, η συγκέντρωση του CO2 της ατμόσφαιρας, καθώς και η διάρκεια και ένταση των ακραίων φαινομένων. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο αναμένεται
να παίξει η υποβάθμιση των γεωργικών εδαφών λόγω της διατήρησης ή επαύξησης
του φαινομένου της ερημοποίησης.
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Οι λεπτομερείς εκτιμήσεις των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική
παραγωγή εκτίθενται στη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΜΕΚΑ, 2011), όπου
δεν καλύπτεται ο τομέας της Κτηνοτροφίας. Οι επιδράσεις αυτές διαφέρουν ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας. Βρέθηκε επίσης σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ
των 11 κλιματικών ζωνών που εξετάσθηκαν, με τις ποιο θετικές επιπτώσεις να εντοπίζονται στη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα και τις πιο αρνητικές στη Νότια, την Ανατολική και τη νησιωτική Ελλάδα. Ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας έχει η εις βάθος
διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και επομένως και η ανάδειξη
μέτρων προσαρμογής, σε παραδοσιακές καλλιέργειες με σημαντικό οικονομικό και
κοινωνικό ενδιαφέρον, όπως η ελαιοκαλλιέργεια και η αμπελοκαλλιέργεια.
Η αναγκαιότητα για τη λήψη μέτρων προσαρμογής προκύπτει άμεσα από την οικονομική αποτίμηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα
έως το τέλος του αιώνα, που κυμαίνονται από περίπου 3% έως 13% για τα παρακάτω δύο σενάρια εκπομπών. Το σενάριο RCP (Representative Concentration Pathway)
4,5 σύμφωνα με το οποίο η μέση αύξηση θερμοκρασίας θα είναι 1,4 oC για την περίοδο 2046-2065 και 1,8oC για την περίοδο 2081-2100 και το σενάριο RCP 8,5 σύμφωνα με το οποίο η μέση αύξηση θερμοκρασίας θα είναι 2 oC για την περίοδο 20462065 και 3,7oC για την περίοδο 2081-2100).
Η εκτίμηση μέρους μόνο του ετήσιου κόστους προσαρμογής στον αγροτικό τομέα
(αρδευτικά έργα και έργα προστασίας) ανέρχεται περίπου σε 72 εκ. ευρώ, ποσό που
σχεδόν αποκλειστικά αφορά δημόσια δαπάνη. Εν τούτοις, η ανάλυση κόστουςοφέλους δεν εξειδικεύεται για τον αγροτικό τομέα, κάτι που θα είναι εφικτό να
πραγματοποιηθεί με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, όταν υπάρξει η πλήρης αποσαφήνιση των μέτρων, όπως αυτά εκτίθενται στη συνέχεια.
Δράση 1. Πρόσκτηση καινοτόμου γνώσης και διάδοσή της στους εκπαιδευτές και
στους τελικούς αποδέκτες (επαγγελματίες του αγροτικού χώρου). Η δράση περιλαμβάνει τη συλλογή των πορισμάτων της έρευνας από ερευνητικούς φορείς, την
αξιοποίησή τους μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων στρατηγικών και χειρισμών
προσαρμογής και τη διάδοσή τους στους τελικούς αποδέκτες.
Μέτρο 1.1. Δημιουργία βάσης δεδομένων με τα πορίσματα της έρευνας σχετικά με τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία και στην κτηνοτροφία
και την προσαρμογή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η βάση θα είναι προσβάσιμη
από κάθε ενδιαφερόμενο.
Μέτρο 1.2. Ένταξη προγραμμάτων προσαρμογής της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην κλιματική αλλαγή στις εθνικές ερευνητικές προτεραιότητες. Βασικό
κριτήριο αποτελεσματικότητας θα είναι ο αριθμός των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ο αριθμός των παραγομένων δημοσιεύσεων.
Μέτρο 1.3. Διάδοση των πορισμάτων της έρευνας και της τεχνολογίας στους
τελικούς αποδέκτες (εκπαιδευτές, κοινωνικοί εταίροι, κέντρα λήψης αποφάσεων,
επαγγελματίες του αγροτικού χώρου). Μέσα διάδοσης αποτελούν ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, έντυπο, ηλεκτρονικό υλικό, κλπ. Δείκτες αποτελεσματικότητας: αριθμός προγραμμάτων και σεμιναρίων, παραχθέν εκπαιδευτικό
υλικό.
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Δράση 2. Προώθηση του σχεδιασμού των Περιφερειών με βάση τα επίπεδα τρωτότητας και τα νέα δεδομένα. Επιβάλλεται η εκπόνηση Προγραμμάτων Αειφόρου Αγροτικής Ανάπτυξης σε επίπεδο Περιφέρειας, με υποχρεωτική την ενσωμάτωση
δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
Μέτρο 2.1. Ένταξη της θεώρησης θεμάτων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης των Περιφερειών. Η ένταξη θα αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση των ανωτέρω προγραμμάτων. Δείκτης αποτελεσματικότητας: αριθμός και αξιολόγηση δράσεων προσαρμογής στα επιμέρους προγράμματα.
Δράση 3. Θεσμοθέτηση ή βελτίωση υφισταμένων συστημάτων καταγραφής
(monitoring) κρισίμων παραμέτρων, με βάση τη νέα γνώση σχετικά με τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στις συνιστώσες του παραγωγικού συστήματος. Συστήματα καταγραφής και ετοιμότητας είναι απαραίτητα για την εκτίμηση εν δυνάμει
απειλών για τον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα. Τα συστήματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με ευελιξία, ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα σε νέες καταστάσεις.
Μέτρο 3.1. Ενίσχυση της έρευνας στον τομέα της αλληλεπίδρασης μεταξύ
κλιματικής αλλαγής, βιολογίας του φυτού και των παθογόνων. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και η έρευνα για εν δυνάμει φορείς ασθενειών. Δείκτης αποτελεσματικότητας
είναι ο αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί και ο αριθμός
των δημοσιεύσεων.
Μέτρο 3.2. Ενίσχυση της έρευνας στον τομέα της αλληλεπίδρασης μεταξύ
κλιματικής αλλαγής, φυσιολογίας ζώων, παθογόνων και παρασίτων. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και η έρευνα για εν δυνάμει φορείς ασθενειών. Δείκτες αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί και ο αριθμός των δημοσιεύσεων.
Μέτρο 3.3. Θεσμοθέτηση/βελτίωση εθνικού συστήματος καταγραφής (παρατηρητήριο) ζωονόσων και διάχυση των πληροφοριών στους τελικούς αποδέκτες.
Δείκτης αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των καταγραφών σε ετήσια βάση κατά
περίπτωση.
Μέτρο 3.4. Θεσμοθέτηση/βελτίωση εθνικού συστήματος (παρατηρητήριο)
καταγραφής φυτοπαθογόνων οργανισμών, εντόμων και ζιζανίων και διάχυση των
πληροφοριών στους τελικούς αποδέκτες. Δείκτης αποτελεσματικότητας: ο αριθμός
των καταγραφών σε ετήσια βάση κατά περίπτωση.
Μέτρο 3.5. Θεσμοθέτηση/βελτίωση εθνικού συστήματος καταγραφής (παρατηρητήριο) επιπέδων επάρκειας επιφανειακών υδάτων και υπόγειων υδροφορέων (ανάδραση με δράσεις για τους Υδάτινους Πόρους). Δείκτης αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των καταγραφών σε ετήσια βάση κατά περίπτωση.
Μέτρο 3.6. Θεσμοθέτηση/βελτίωση εθνικού συστήματος καταγραφής (παρατηρητήριο) επαπειλούμενων ή υπό εξαφάνιση ειδών του φυτικού και ζωικού βασιλείου (ανάδραση με δράσεις για τη Βιοποικιλότητα). Δείκτης αποτελεσματικότητας: ο αριθμός καταγραφών σε ετήσια βάση κατά περίπτωση.
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Μέτρο 3.7. Θεσμοθέτηση/βελτίωση εθνικού συστήματος καταγραφής (παρατηρητήριο) του βαθμού υποβάθμισης βοσκοτόπων και ερημοποίησης των ελληνικών εδαφών. Δείκτης αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των καταγραφών σε ετήσια βάση ανά Περιφέρεια.
Δράση 4. Θεσμοθέτηση ή βελτίωση υφιστάμενων συστημάτων καταγραφής κρίσιμων παραμέτρων με βάση τη νέα γνώση σχετικά με τις επιδράσεις της κλιματικής
αλλαγής στις συνιστώσες του παραγωγικού συστήματος για την κτηνοτροφία. Συστήματα καταγραφής και ετοιμότητας είναι απαραίτητα για την εκτίμηση των εν
δυνάμει απειλών για τα παραγωγικά ζώα διαφόρων παραγωγικών συστημάτων. Τα
συστήματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με ευελιξία, ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα στα νέα δεδομένα. Δείκτες αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των εγκεκριμένων προγραμμάτων.
Μέτρο 4.1. Μέτρα αντιμετώπισης μικροβιακών και μη παραγόντων που
προκαλούν ασθένειες στα ζώα, καθώς και τους φορείς ασθενειών. Περιλαμβάνουν:
α) Προστασία των παραγωγικών ζώων από τους παράγοντες αυτούς με μέτρα προληπτικής υγιεινής ή / και κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής, και β) Μελέτη των
συνθηκών διαβίωσης (αντοχή στις ακραίες θερμοκρασίες) και αντοχής των μικροβιακών και μη παθογόνων παραγόντων για αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.
Μέτρο 4.2. Μελέτη των μηχανισμών αντίδρασης των ζώων στις ακραίες θερμοκρασίες ως προς το μεταβολισμό, τη φυσιολογία γενικότερα και την υγεία τους
(π.χ κατανάλωση τροφής, λειτουργία ήπατος, ανταπόκριση του ανοσοποιητικού
συστήματος, θνησιμότητα, μολυσματικές ασθένειες, αντοχή στο θερμικό stress
κ.ά.), καθώς και την αναπαραγωγική (εκδήλωση οίστρου, ποσοστά σύλληψης, ανάπτυξη ωοκυττάρων, ρυθμός ανάπτυξης εμβρύων, εμβρυϊκή θνησιμότητα κλπ.) και
παραγωγική τους ικανότητα (γαλακτοπαραγωγή, χημική σύσταση γάλακτος, ρυθμός
ανάπτυξης κλπ.) και μέτρα αντιμετώπισης αυτών. Όλα τα παραπάνω απαιτούν ενίσχυση της εθνικής έρευνας και συνεργασίες με το εξωτερικό.
Μέτρο 4.3. Προσαρμογή των συστημάτων στέγασης και διαχείρισης των παραγωγικών ζώων κάτω από τις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες που διαμορφώνονται από την κλιματική αλλαγή ώστε να μην υπάρξει αρνητική επίδραση επί της ευζωίας των εκτρεφόμενων ζώων.
Μέτρο 4.4. Προσαρμογή των παραγωγικών συστημάτων στα νέα δεδομένα
ώστε να είναι τεχνικά εφικτά, οικονομικά βιώσιμα, περιβαλλοντικά αποδεκτά και
χωρίς αρνητικές επιδράσεις στην ευζωία των ζώων. Για τα εν λόγω θέματα απαιτείται ενίσχυση της εθνικής έρευνας και ευρύτερες συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού. Δείκτες αποτελεσματικότητας: αριθμός εγκεκριμένων προγραμμάτων.
Δράση 5. Αειφόρος διαχείριση φυσικών πόρων. Περιλαμβάνει εκτεταμένες δράσεις
για την αειφόρο διαχείριση του εδάφους, των υδατικών πόρων και της βιοποικιλότητας.
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Μέτρο 5.1. Μέτρα αειφόρου διαχείρισης εδαφικών πόρων. Περιλαμβάνουν:
α) Προστασία από τη διάβρωση με τους κατάλληλους καλλιεργητικούς χειρισμούς
(οργώματα κατά τις ισοϋψείς, μειωμένη κατεργασία, φυτικά επιστρώματα, εναλλαγή διαβρωτικών με μη διαβρωτικές καλλιέργειες κλπ.), β) Προστασία από την υποβάθμιση της εδαφικής δομής από συμπίεση (συστήματα μειωμένης εδαφοκατεργασίας), γ) Διατήρηση/επαύξηση της οργανικής ουσίας που αποδομείται ταχύτερα
λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών (αποφυγή καψίματος της καλαμιάς, ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων, οργανικές λιπάνσεις), δ) Αποφυγή της αλάτωσης
(χρήση καλής ποιότητας νερού και ορθής τεχνικής άρδευσης, λελογισμένες λιπάνσεις, εφαρμογή τεχνικών αφαλάτωσης). Η εφαρμογή των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με συνεχείς ενημερώσεις των τελικών αποδεκτών (βλ. παραπάνω Μέτρο
1.3) και με παροχή κινήτρων.
Μέτρο 5.2. Μέτρα αειφόρου διαχείρισης υδάτινων πόρων. Περιλαμβάνουν:
α) διερεύνηση του περιορισμού χρήσης ανωτάτων ορίων στις εκτάσεις που καλλιεργούνται με υδροβόρα φυτικά είδη, β) Τη χρήση ποικιλιών με μειωμένο βιολογικό
κύκλο, γ) Τον εξορθολογισμό των αρδεύσεων ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες
των φυτών, δ) Την υιοθέτηση περισσότερο αποτελεσματικών συστημάτων άρδευσης, ε) Την ελαχιστοποίηση των απωλειών μεταφοράς νερού μέσω αποτελεσματικής συντήρησης των υφισταμένων συλλογικών δικτύων άρδευσης και αποστράγγισης. Επιπλέον, περιλαμβάνουν μέτρα που εμπίπτουν και στο κεφάλαιο διαχείρισης
των υδάτινων πόρων, όπως στ) δημιουργία παρυδάτιων ζωνών ανάσχεσης με βλάστηση, καθώς και ζ) κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές που γειτνιάζουν με ποταμούς ή λίμνες.
Η εφαρμογή των ανωτέρω (α) - (δ) θα πραγματοποιηθεί με συνεχείς ενημερώσεις
των τελικών αποδεκτών (βλ. παραπάνω Μέτρο 1.3) και με παροχή κινήτρων. Μέτρο
5.3. Μέτρα αειφόρου διαχείρισης της βιοποικιλότητας στα γεωργικά οικοσυστήματα και στους βοσκοτόπους. Η διατήρηση και επαύξηση της βιοποικιλότητας στα γεωργικά οικοσυστήματα θα ισχυροποιήσει την ικανότητά τους να προσαρμόζονται
στην κλιματική αλλαγή. Περιλαμβάνουν: α) Ενέργειες προστασίας και διατήρησης
φυτογενετικών πόρων σε Τράπεζες Γενετικού Υλικού και in situ. Ειδικότερα: ι) Οργάνωση Εθνικού Συστήματος Διατήρησης Φυτογενετικών Πόρων στη Γεωργία. Στο
πλαίσιο αυτό, ενίσχυση με υποδομές και προσωπικό της Τράπεζας Γενετικού Υλικού
της Θεσσαλονίκης και δημιουργία περιφερειακών αποκεντρωμένων Τραπεζών σε
συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. Γεωπονίας, ιι) Αναθεώρηση/βελτίωση του συστήματος εγγραφής ποικιλιών στον Εθνικό κατάλογο Ποικιλιών, ιιι) Ενεργός συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Δίκτυα.
Δείκτες αποτελεσματικότητας θα αποτελέσουν ο αριθμός των taxa που θα καταγράφονται στις διάφορες συλλογές και ο αριθμός των Δικτύων στα οποία θα συμμετάσχουν οι αρμόδιοι φορείς. β) Επέκταση συστημάτων βιολογικής γεωργίας/ολοκληρωμένης αντιμετώπισης με στόχο τον περιορισμό της εξαφάνισης ειδών
του φυτικού και ζωικού βασιλείου (αυτοφυής χλωρίδα, επικονιαστές, αρπακτικά
έντομα) με καθιέρωση κινήτρων βάσει δεικτών αποτελεσματικότητας. γ) Προώθηση
αγροδασικών συστημάτων (γεωργοδασικά, δασολιβαδικά, γεωργοδασολιβαδικά
(ανάδραση με τον Τομέα της Βιοποικιλότητας).
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Μέτρο 5.4. Μέτρα αειφόρου διαχείρισης βοσκοτόπων. Περιλαμβάνουν: α) Προστασία από υπερβόσκηση και υποβόσκηση με προσδιορισμό της βοσκοϊκανότητας αυτών, β) διατήρηση και επαύξηση της φυσικής χλωρίδας με φυτά κατάλληλων ποικιλιών που παρουσιάζουν καλύτερη προσαρμοστικότητα στις νέες περιβαλλοντικές
συνθήκες. Η εφαρμογή των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με συνεχείς ενημερώσεις
των τελικών αποδεκτών (βλ. παραπάνω Μέτρο 1.3) και με παροχή κινήτρων. Δείκτης αποτελεσματικότητας: ο αριθμός των κτηνοτρόφων που υιοθέτησαν τις παραπάνω πρακτικές σε ετήσια βάση.
Δράση 6. Αλλαγές στο βιολογικό υλικό και στις καλλιεργητικές τεχνικές. Περιλαμβάνουν ενέργειες που στοχεύουν στη δημιουργία νέων ποικιλιών (αποκλειόμενης της
γενετικής τροποποίησης) και στην προσαρμογή των καλλιεργητικών τεχνικών στην
κλιματική αλλαγή. Όλες απαιτούν ενίσχυση της εθνικής έρευνας και συνεργασίες με
το εξωτερικό (ανάδραση με Μέτρο 1.2 παραπάνω).
Μέτρο 6.1. Κατανόηση των μηχανισμών συμπεριφοράς των φυτών (καλλιεργουμένων και ζιζανίων) σε συνθήκες έλλειψης νερού, αυξημένης θερμοκρασίας και
αυξημένης συγκέντρωσης CO2.
Μέτρο 6.2. Δημιουργία νέων ποικιλιών ανθεκτικών στις βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις με αξιοποίηση του εγχώριου γενετικού υλικού (ανάδραση και με
το Μέτρο 4.3 παραπάνω).
Μέτρο 6.3. Αλλαγές στις καλλιεργητικές τεχνικές και στην επιλογή των καλλιεργειών λόγω αυξημένων θερμοκρασιών. Ενδεικτικά: α) μετατόπιση των ημερομηνιών εγκατάστασης στις ετήσιες καλλιέργειες, αργότερα για τις χειμωνιάτικες και
νωρίτερα για τις ανοιξιάτικες καλλιέργειες, β) Περιορισμός των ψυχρόφιλων ειδών
στις νοτιότερες και πεδινές περιοχές και επέκταση των θερμόφιλων (π.χ., ελιά, αμπέλι, εσπεριδοειδή κ.ά.) βορειότερα και σε μεγαλύτερα υψόμετρα, γ) Ρύθμιση του
χρόνου και της συχνότητας λοιπών καλλιεργητικών τεχνικών (λίπανση, άρδευση,
φυτοπροστασία κ.ά.).
Μέτρο 6.4: Επιλογή και ανάδειξη τοπικού γενετικού υλικού (ποικιλίες, πληθυσμοί κ.τ.λ.) κατάλληλου για καλλιέργεια σε συγκεκριμένες περιοχές υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής
Δράση 7. Διαχείριση κινδύνων από καταστροφές λόγω κλιματικής αλλαγής. Περιλαμβάνει κατά βάση προσαρμογή και επέκταση της ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής για ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα που δεν καλύπτονται σήμερα
(π.χ., υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, πλημμύρες). Δείκτες αποτελεσματικότητας: ο
αριθμός των παραγωγών που αποζημιώθηκαν εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων.

4.2 Δασοπονία
Η υγεία, η σταθερότητα και η δυναμική αύξησης των δασικών οικοσυστημάτων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην κλιματική αλλαγή, με το δεδομένο μάλιστα ότι πρακτικές όπως η άρδευση για το μετριασμό των επιπτώσεων, είναι λειτουργικά και
οικονομικά ασύμφορες.
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Δεδομένου του μεγάλου περιτρόπου χρόνου στη διαχείριση των δασών η αρνητική
επίπτωση είναι αναπόφευκτη. Η άμεση, αλλά κυρίως η έμμεση, συμβολή των δασικών οικοσυστημάτων στην παροχή πολλαπλών αγαθών και υπηρεσιών είναι ζωτικής
σημασίας για σχεδόν όλους τους κλάδους της παραγωγής, καθώς συμβάλλουν στο
μετριασμό των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος τόσο στο φυσικό όσο και στο
δομημένο περιβάλλον. Η ιεράρχηση των δράσεων για προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στα δασικά οικοσυστήματα με στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική και κοινωνική δομή είναι, λόγω των περιορισμένων πόρων, ζωτικής σημασίας για την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) παρέχει ημερησίως χάρτη με
προβλέψεις κινδύνων πυρκαγιάς για όλη την Ελλάδα (http://civilprotection.gr/el). Η
ΓΓΠΠ, ως φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, με κύρια αποστολή το συντονισμό των
φορέων που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της διαχείρισης κινδύνων από την εκδήλωση καταστροφών, εξέδωσε επίσης το υπ’ αριθ. πρωτ. 2195./3-04-2015 έγγραφό
της (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://civilprotection.gr/el/εγκυκλιοι) με θέμα:
«Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2015». Στο ανωτέρω έγγραφο προσδιορίζονται με απόλυτη σαφήνεια οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες όλων
των εμπλεκομένων φορέων σε έργα, δράσεις και μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών και παρέχονται συντονιστικές οδηγίες.
Δράση 1. Απόκτηση και αξιοποίηση καινοτόμου γνώσης.
Δείκτες αποτελεσματικότητας: ρυθμός πρακτικών εφαρμογών.
Μέτρο 1.1. Προτεραιότητα δασικής έρευνας στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής με χρηματοδότηση ερευνητικών ιδρυμάτων, καθορισμό προτεραιοτήτων, ετήσια αξιολόγηση και διάδοση αποτελεσμάτων.
Μέτρο 1.2. Δημοσιοποίηση των πάσης φύσεως στοιχείων που προκύπτουν
από μελέτες δασικών οικοσυστημάτων χρηματοδοτούμενες από δημόσιους φορείς
(εφόσον δεν υπάρχει θέμα πνευματικής ιδιοκτησίας). Αυτό θα συμβάλλει στην αποφυγή επαναλήψεων, συνεπώς στη μείωση της σπατάλης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Με την ανάρτηση των δεδομένων αυτών, που σήμερα δεν υπάρχουν ή είναι ελάχιστα, θα υπάρξει έλεγχος από όλη την επιστημονική κοινότητα,
ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα για κατάρτιση πληρέστερων σχεδίων διαχείρισης προσαρμοσμένων στην επερχόμενη κλιματική αλλαγή.
Δράση 2. Διασφάλιση βιοποικιλότητας δασικών οικοσυστημάτων
Δείκτες αποτελεσματικότητας: επίπτωση στην ευρωστία και την ποιοτική παραγωγή
πολλαπλών προϊόντων και υπηρεσιών από τα οικοσυστήματα.
Μέτρο 2.1. Ταξινόμηση των προστατευόμενων περιοχών για να δοθεί υψηλότερη φροντίδα στα οικοσυστήματα με θερμόφιλα και ξηρανθεκτικά είδη και προστασία εκείνων που κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή.
Μέτρο 2.2 .Επιλογή ποικιλιών δασικών ειδών για φυτεύσεις ή εύνοια ειδών
φυσικής αναγέννησης, ανθεκτικών στο αναμενόμενο ξηρότερο και θερμότερο περι28

βάλλον καθώς και στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Χρησιμοποίηση ευρύτερων φυτευτικών συνδέσμων στις αναδασώσεις για τον περιορισμό του ανταγωνισμού σε
εδαφικό νερό και οικονομία εφαρμογής.
Μέτρο 2.3. Σύνταξη και εφαρμογή μελετών κατά περιφέρεια για δασικά συγκροτήματα και όχι μόνο για τα δάση, που αποσκοπούν στη βελτίωση της σύνθεσης
και της αρχιτεκτονικής δομής των δασικών οικοσυστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη
το επίπεδο τρωτότητας. Αυτές θα προσβλέπουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας
στο επίπεδο της γονιδιακής ποικιλομορφίας, της ποικιλομορφίας των φυτικών και
ζωικών ειδών, της ποικιλομορφίας των οικοσυστημάτων και των φυσικών τοπίων. Ο
στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή ειδικών καλλιεργητικών υλοτομιών, εντονότερων από ότι στο παρελθόν, για τον περιορισμό του ανταγωνισμού
στα επιθυμητά είδη.
Μέτρο 2.4. Λήψη μέτρων για τον εντοπισμό και τον έλεγχο χωροκατακτητικών ξενικών ειδών (ζιζανίων).
Δράση 3. Αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων
Δείκτες αποτελεσματικότητας: ποσότητα και ποιότητα παραγόμενων προϊόντων και
υπηρεσιών.
Μέτρο 3.1. Δημιουργία δομών δασοσυστάδων υποκηπευτής μορφής κατά
προτίμηση, με μίξη ειδών, αποφυγή αποψιλωτικών υλοτομιών για αυξημένη βιοποικιλότητα και σταθερότητα των οικοσυστημάτων. Παράλληλα όμως θα πρέπει να
ληφθεί μέριμνα για τη διαχείριση της παρεδαφιαίας βλάστησης ώστε να αριστοποιηθεί η σχέση παραγωγής - χρησιμοποιήσιμου ύδατος και απορροής.
Μέτρο 3.2. Προσαρμογή δασοκομικών επεμβάσεων για τη δημιουργία αραιότερων δασοσυστάδων, ικανών να παράγουν με περιορισμένη εδαφική υγρασία, υψηλότερες θερμοκρασίες και να ανταποκρίνονται στα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Μέτρο 3.3. Προσαρμογή διαχείρισης υπορόφου βλάστησης με καθαρισμούς
και ελεγχόμενη βόσκηση, ώστε να περιοριστεί ο ανταγωνισμός για εδαφική υγρασία στα δένδρα καθώς και ο κίνδυνος πυρκαγιών.
Μέτρο 3.4. Εφαρμογή ορθολογικής βόσκησης των δασολιβαδικών οικοσυστημάτων (βοσκοφόρτωση ίση με τη βοσκοϊκανότητα) για αριστοποίηση της βιοποικιλότητας και της παραγωγής πολλαπλών προϊόντων και υπηρεσιών.
Δράση 4. Περιορισμός πυρκαγιών
Δείκτες αποτελεσματικότητας: αριθμός πυρκαγιών, καμένη έκταση.
Μέτρο 4.1. Κατάρτιση δασολογίου (καταγραφή χρήσεων γης, σύνθεσης της
βλάστησης και ιδιοκτησιακού καθεστώτος) που θα περιορίσει και τις πυρκαγιές που
σχετίζονται με καταπάτηση δημόσιας γης.
Μέτρο 4.2. Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για πρόληψη, αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές αλλά και για την κατάσβεσή τους.
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Μέτρο 4.3. Να υπάρξει μέριμνα ώστε το πολύ εντός 10 ημερών μετά την
πυρκαγιά να σπέρνονται οι πλέον ευδιάβρωτες καμένες εκτάσεις με ψυχρόβια αγρωστώδη ώστε κατά το πρώτο κρίσιμο διάστημα μετά την πυρκαγιά να προστατευθεί και να σταθεροποιηθεί το έδαφος. Με την παρέμβαση αυτή περιορίζεται η
ανάγκη κατασκευής πολυδάπανων υδρονομικών έργων, αποφεύγονται οι διαβρώσεις και οι πλημμύρες και βελτιώνεται το ισοζύγιο χρησιμοποιήσιμου ύδατος.
Μέτρο 4.4. Να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, που είναι και οικονομικότερη, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα, περιορίζοντας την καύσιμη
ύλη με καλλιεργητικές επεμβάσεις και ελεγχόμενη βόσκηση.
Μέτρο 4.5. Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού δασοπυρόσβεσης, εγκατάσταση
συστημάτων προειδοποίησης και λογισμικό ταχείας και απρόσκοπτης εκκένωσης
περιοχών, εκπαίδευση για αποφυγή ανθρώπινων θυμάτων και αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων.
Μέτρο 4.6. Καλλιεργητικές δασοκομικές επεμβάσεις, σε συνδυασμό με ελεγχόμενη βόσκηση για περιορισμό του εύφλεκτου υπορόφου, κύρια εστία έναρξης και
επέκτασης πυρκαγιών.
Δράση 5. Παραγωγή χρησιμοποιήσιμου ύδατος
Δείκτες αποτελεσματικότητας: Ποσότητα και ποιότητα παραγόμενου ύδατος
Μέτρο 5.1. Διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων για αριστοποίηση παραγωγής χρησιμοποιήσιμου ύδατος.
Μέτρο 5.2. Κατασκευή φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλικών και υδατοφραγμάτων για ομαλοποίηση της απορροής ύδατος και περιορισμό των διαβρώσεων και πλημμυρών.
Μέτρο 5.3. Κατασκευή φραγμάτων και έργων εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων.

4.3 Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα
Οι προτεινόμενες δράσεις και τα μέτρα για τη βιοποικιλότητα έχουν ως στόχο τη
διατήρηση ή/και την αποκατάσταση της δυνατότητας προσαρμογής του φυσικού
περιβάλλοντος, μέσω της μείωσης των ανθρωπογενών πιέσεων στα οικοσυστήματα
και στα είδη χλωρίδας και πανίδας, όπου αυτό απαιτείται. Για τον προσδιορισμό
των κύριων δράσεων και των επιμέρους μέτρων αξιοποιήθηκαν στοιχεία της Έκθεσης της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ, 2011), οι ειδικοί στόχοι για την πρόληψη και τη μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα
λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως αυτοί καθορίζονται στην Εθνική Στρατηγική για
τη
Βιοποικιλότητα
(διαθέσιμη
για
το
κοινό
στην
ιστοσελίδα
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=237&language=el-GR#biodiv) καθώς και
τα αποτελέσματα ερευνητικών και διαχειριστικών προγραμμάτων και εξειδικευμέ30

νων μελετών, όπως η έκθεση για την εκτίμηση της τρωτότητας υγροτόπων της Αττικής στην κλιματική αλλαγή και σχέδιο δράσης (ΕΚΒΥ, 2014). Βασικά προβλήματα
που εντοπίζονται στην προσπάθεια καθορισμού εξειδικευμένων μέτρων για την
«προσαρμογή» της βιοποικιλότητας της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή είναι η ύπαρξη σημαντικών κενών στην υφιστάμενη γνώση περί της βιοποικιλότητας αλλά
κυρίως η έλλειψη επιστημονικών στοιχείων σχετικά με την εκτίμηση της τρωτότητας
των τύπων οικοσυστημάτων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας σε εθνικό επίπεδο.
Δράση 1. Βελτίωση της γνώσης για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας και της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής σε αυτή και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες.
Σκοπός της Δράσης είναι η συλλογή της υφιστάμενης πληροφορίας και ει δυνατόν η
συμπλήρωση της γνώσης για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας, και τις επιδράσεις της
κλιματικής αλλαγής σε αυτήν, τόσο σε επίπεδο οικοσυστημάτων όσο και ειδών. Επιπλέον σκοπός της Δράσης είναι η αναζήτηση πληροφοριών για τις επιδράσεις της
κλιματικής αλλαγής και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες, καθώς και η συμπλήρωση
των διαπιστούμενων κενών των δεδομένων, με στόχο τον προσδιορισμό της τρωτότητας της βιοποικιλότητας και την εκτίμηση της απόκρισής τους στις αναμενόμενες
αλλαγές του κλίματος. Το αποτέλεσμα αυτής της δράσης θα είναι η δημιουργία μιας
δυναμικής βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει τη διαθέσιμη πληροφορία τόσο
για την ερευνητική δραστηριότητα που αφορά στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα, όσο και τα αποτελέσματα οικολογικών μοντέλων που θα
συνοψίζουν την τρωτότητα των ειδών και των οικοσυστημάτων σε διακριτά σενάρια
αλλαγής κλίματος.
Μέτρο 1.1. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων με τα αποτελέσματα ερευνητικών
και διαχειριστικών προγραμμάτων σε σχέση με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα
Σε πρώτο στάδιο θα αξιοποιηθούν διαθέσιμα δεδομένα για τη βιοποικιλότητα που
είναι καταχωρημένα σε διάφορες βάσεις π.χ. Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικτυακός Τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα.
Στη συνέχεια, θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων με δυνατότητα διαρκούς εμπλουτισμού. Στη βάση δεδομένων θα καταχωρηθούν τα αποτελέσματα ολοκληρωμένων
ερευνητικών και διαχειριστικών έργων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε πτυχές της βιοποικιλότητας (π.χ. LIFE).
Η βάση δεδομένων θα είναι προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο (επιστήμονες, ερευνητές, Δασαρχεία, Φορείς Διαχείρισης κλπ).
Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός νέων καταγραφών στη Βάση Δεδομένων σε ετήσια βάση ανά Περιφέρεια και ανά στοιχείο βιοποικιλότητας.
Μέτρο 1.2. Ένταξη προγραμμάτων προσαρμογής της βιοποικιλότητας στην
κλιματική αλλαγή στις εθνικές ερευνητικές προτεραιότητες
Ενίσχυση της έρευνας όσον αφορά την προσαρμογή στοιχείων της βιοποικιλότητας
στην κλιματική αλλαγή μέσω των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων.
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Δείκτες παρακολούθησης: ο αριθμός των χρηματοδοτουμένων προγραμμάτων, ο
αριθμός των παραγομένων δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια ή ημερίδες σε ετήσια βάση.
Μέτρο 1.3. Εκτίμηση επικινδυνότητας και δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης
τρωτότητας
Συγκεντρώνεται το σύνολο των καταγεγραμμένων/αναμενόμενων επιδράσεων της
κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα (Βήμα 1), διερευνάται η τρωτότητα τους σε σχέση με αυτές τις επιδράσεις (Βήμα 2), αναγνωρίζεται ένα
υποσύνολο επιδράσεων ιδιαίτερης σημασίας (κύριες απειλές), το οποίο και επιλέγεται για περαιτέρω ανάλυση (Βήμα 3), και τέλος εκτιμάται η επικινδυνότητα των
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας σε αυτές τις κύριες απειλές μέσω της δημιουργίας μοντέλων πρόβλεψης τρωτότητας σε εθνική κλίμακα, η οποία στην πορεία μεταφέρεται σε επίπεδο Περιφέρειας, με βάση και τις εκάστοτε κλιματικές
προβλέψεις.
Δείκτες παρακολούθησης: κατάλογος οικοσυστημάτων και ειδών που παρουσιάζουν ευαισθησία σε κλιματικές μεταβολές (θερμοκρασία, βροχόπτωση). Προσδιορισμός προτεραιοτήτων σε Περιφερειακό επίπεδο.
Δράση 2. Ενίσχυση προσαρμογής στοιχείων της βιοποικιλότητας στις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής.
Με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων επιμέρους στοιχείων της βιοποικιλότητας
να αποκριθούν αποτελεσματικά στην κλιματική αλλαγή είναι απαραίτητη αφενός η
γνώση και η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και αφετέρου η ενεργός εφαρμογή του εθνικού θεσμικού πλαισίου για την προστασία, τη διατήρηση ή/ και
την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων και την προσαρμογή τους στην
κλιματική αλλαγή, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας. Η αποτελεσματική διαχείριση, η οικολογική συνοχή και
διασύνδεση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 συμβάλλουν στην προσαρμογή
των στοιχείων της βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή.
Μέτρο 2.1. Εφαρμογή εθνικού θεσμικού πλαισίου για την προστασία της βιοποικιλότητας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο
Οριοθέτηση και θεσμική κατοχύρωση περιοχών που περιλαμβάνουν τρωτά οικοσυστήματα ή/και είδη. Επαναξιολόγηση δικτύου προστατευόμενων περιοχών ως προς
την επάρκειά του για την διασφάλιση της προσαρμογής στοιχείων της βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή.
Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός σημαντικών περιοχών των οποίων έχει ολοκληρωθεί η οριοθέτηση και η θεσμική κατοχύρωση ανά Περιφέρεια.
Μέτρο 2.2. Εποπτεία-φύλαξη, διατήρηση και αποκατάσταση στοιχείων βιοποικιλότητας
Αξιολόγηση προγραμμάτων εποπτείας και φύλαξης που υλοποιούνται σε τοπικό
επίπεδο (π.χ. προστατευόμενες περιοχές με Φορείς Διαχείρισης). Αξιολόγηση δράσεων διατήρησης ή/και αποκατάστασης, σε σχέση με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
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Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός οικοσυστημάτων που αποκαταστάθηκαν, αριθμός οικοσυστημάτων των οποίων βελτιώθηκε η διατήρηση , ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης προγραμμάτων εποπτείας - φύλαξης Φ.Δ.
Μέτρο 2.3. Διατήρηση και αειφορική διαχείριση τρωτών οικοσυστημάτων
και ειδών εντός περιοχών του Δικτύου Natura 2000
Το μέτρο αυτό σχετίζεται και με την υλοποίηση του Μέτρου 1.3, το οποίο θα επιτρέψει τον προσδιορισμό των πλέον τρωτών στην κλιματική αλλαγή τύπων οικοτόπων - ενδιαιτημάτων και ειδών χλωρίδας και πανίδας. Στη συνέχεια και λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» θα γίνει προσδιορισμός των στόχων και των προτεινόμενων μέτρων διατήρησης ανά Περιφέρεια και
ανά περιοχή του Δικτύου Natura 2000, σε σχέση με την προσαρμογή των πλέον
τρωτών τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας στις προβλεπόμενες κλιματικές μεταβολές. Εφαρμογή προσαρμοζόμενης διαχείρισης σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000, η οποία ενδείκνυται σε σύνθετες καταστάσεις με μεγάλο βαθμό
αβεβαιότητας, όπως είναι η κλιματική αλλαγή.
Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός στόχων διατήρησης που έχουν διατυπωθεί και
μέτρων και δράσεων που έχουν υλοποιηθεί και σχετίζονται με την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή.
Μέτρο 2.4. Ενίσχυση της οικολογικής συνοχής του Δικτύου Natura 2000.
Το μέτρο αυτό αφορά σε πρόβλεψη σχεδιασμού και ανάπτυξης οικολογικών διαδρόμων μεταξύ των περιοχών του Δικτύου, ώστε να διευκολύνονται οι μετακινήσεις
των τρωτών ειδών σε καταλληλότερα για αυτά ενδιαιτήματα, λόγω κλιματικής αλλαγής. Αρχικά, θα εξειδικευθεί η μέθοδος για τον εντοπισμό, τη χαρτογράφησηοριοθέτηση, τη διατήρηση και διαχείριση των οικολογικών διαδρόμων. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να αξιοποιηθούν διοικητικά οι προβλέψεις του άρθρου 10 της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι υφιστάμενες
προστατευόμενες περιοχές σε εθνικό επίπεδο (π.χ. καταφύγια άγριας ζωής). Θα ακολουθήσει η εξειδίκευση και η εφαρμογή σε πιλοτικό επίπεδο (π.χ. ανά Περιφέρεια).
Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν, αριθμός πιλοτικών
εφαρμογών.
Δράση 3. Ενίσχυση οικοσυστημικών λειτουργιών.
Μέτρο 3.1. Σκοπός της δράσης είναι η προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων (δάση, υγρότοποι κλπ) και η προαγωγή της αειφορικής τους διαχείρισης, ώστε να θωρακιστεί η προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Η αντιμετώπιση απειλών και πιέσεων και η αειφορική διαχείριση των ημιφυσικών οικοσυστημάτων
(π.χ. ειδών που αυτοφύονται στα όρια καλλιεργειών, είδη ερπετοπανίδας στις ξερολιθιές εντός των καλλιεργειών κλπ) κατά την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων
αποτελούν προτεραιότητα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
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Επισημαίνεται ότι μέτρα αειφορικής διαχείρισης που αφορούν αγροοικοσυστήματα και δασικά οικοσυστήματα αναφέρονται στα αντίστοιχα κεφάλαια
(κεφ. 4.1, 4.2, 4.4, 4.6) μια και αφορούν γεωργία και δασοπονία.
Μέτρο 3.2. Προώθηση μέτρων αποκατάστασης φυσικών οικοσυστημάτων
(δάση, θαμνώνες, υγρότοποι κλπ)
Σκοπός του μέτρου είναι η επιλογή και προώθηση μεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης με στόχο την αύξηση της δέσμευσης του CO2 για την ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (π.χ. απομάκρυνση αδρανών υλικών από υγροτοπικά συστήματα, δράσεις αποκατάστασης καμένων δασικών εκτάσεων με απουσία της δυνατότητας φυσικής αναγέννησης).
Μέτρο 3.3. Προώθηση μέτρων διατήρησης της βιοποικιλότητας
Σκοπός του μέτρου είναι η διατήρηση και η ενίσχυση τρωτών στοιχείων της βιοποικιλότητας στο φυσικό τους περιβάλλον μέσω της δημιουργίας αποθεμάτων in situ
(π.χ. CRETAPLANT «Πιλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στη Δυτική Κρήτη»
LIFE04NAT_GR_000104), αλλά και η ex situ διατήρηση αυτών, μέσω της δημιουργίας τραπεζών σπερμάτων και γενετικού υλικού.
Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός διαχειριστικών μελετών και σχεδίων διαχείρισης
που έχουν ενσωματώσει μέτρα ορθής πρακτικής ανά έτος και ανά περιφέρεια. Αριθμός αποθεμάτων in situ και ex situ.
Δράση 4. Ρυθμίσεις χρήσεων γης.
Σκοπός της δράσης είναι η αναχαίτιση της περαιτέρω μείωσης και του κατακερματισμού των φυσικών οικοσυστημάτων, καθώς και της απώλειας κατάλληλων ενδιαιτημάτων σπάνιων, απειλούμενων ή/ και προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Ταυτοχρόνως, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ενισχύονται οι υπηρεσίες των
οικοσυστημάτων ως ασπίδα προστασίας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Για τον προσδιορισμό των μέτρων της Δράσης 4 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και
τα όσα αναφέρονται σε άλλους Τομείς (Γεωργία, Δομημένο Περιβάλλον κλπ). Στο
πλαίσιο αυτό, συνεκτιμώνται και ενισχύονται προσεγγίσεις πράσινης υποδομής και
ευρύτερα λύσεις που προσφέρουν τα οικοσυστήματα (ecosystem based
adaptation).
Δράση 5. Εκπαίδευση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κατάρτιση, ανάδειξη και
προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Σκοπός της δράσης 5 είναι η ενημέρωση- ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με
τη σημασία διατήρησης της βιοποικιλότητας και την προσαρμογή της στην κλιματική αλλαγή, η ενδυνάμωση των αρμοδίων υπηρεσιών, καθώς και η προβολή των σημαντικών στοιχείων κάθε περιοχής.
Μέτρο 5.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βιοποικιλότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
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Υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών και σχολικών προγραμμάτων με αντικείμενο τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή.
Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός σχολικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν, καθώς και εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων που
συμμετείχαν σε αυτά.
Μέτρο 5.2. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη βιοποικιλότητα και την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων σε επίπεδο Περιφέρειας σχετικών με την προσαρμογή της βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή. Στις δράσεις αυτές μπορούν
να περιλαμβάνονται: δημιουργία ιστοσελίδας, παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων, διοργάνωση ημερίδων και ειδικών εκδηλώσεων, εθελοντικών δράσεων και εκστρατειών ενημέρωσης επιλεγμένων κοινωνικών ομάδων κ.ά.
Δείκτες παρακολούθησης: Ετήσιος αριθμός παραγόμενων εντύπων, ειδικών εκδόσεων, ημερίδων και εκδηλώσεων, ετήσια επισκεψιμότητα ιστοσελίδων κ.λπ.
Μέτρο 5.3. Ενδυνάμωση των αρμοδίων υπηρεσιών
Παροχή των απαιτούμενων μέσων, συμπεριλαμβανόμενης της επαρκούς στελέχωσης, της διαρκούς κατάρτισης του προσωπικού και της διαθεσιμότητας των αναγκαίων επιστημονικών και τεχνικών εργαλείων και οικονομικών πόρων σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να σχεδιάσουν ορθώς και να εφαρμόσουν αποτελεσματικώς μέτρα προσαρμογής της βιοποικιλότητας
στην κλιματική αλλαγή στο πεδίο αρμοδιότητάς τους (θεματικό ή χωρικό). Διευκόλυνση πρόσβασης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης στην
αναγκαία περιβαλλοντική και κλιματική πληροφορία για διαμόρφωση συνεκτικών
και αποτελεσματικών πολιτικών και παρεμβάσεων.
Δείκτες παρακολούθησης: Ετήσιος αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης κλπ.
Μέτρο 5.4. Ανάδειξη σημαντικών περιοχών και προώθηση εναλλακτικών
μορφών τουρισμού.
Δυνατότητες προώθησης του οικοτουρισμού και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (παρατήρηση πουλιών κλπ.) σε προστατευόμενες και άλλες περιοχές.
Δείκτες παρακολούθησης: Αριθμός περιοχών με νέα σχέδια ανάδειξης και αναψυχής, αριθμός δράσεων που υλοποιήθηκαν (μονοπάτια, παρατηρητήρια, ενημερωτικά περίπτερα και πινακίδες) ανά περιοχή και Περιφέρεια.
Δράση 6. Ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στα αναπτυξιακά σχέδια και στα εργαλεία παρακολούθησης της βιοποικιλότητας.
Η δράση αυτή σχετίζεται με την υλοποίηση της Δράσης 1.
Μέτρο 6.1. Ενίσχυση υφιστάμενων εργαλείων παρακολούθησης της βιοποικιλότητας ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Το μέτρο αυτό σχετίζεται με το Μέτρο 1.2 της Δράσης 1 και αποσκοπεί στην ενίσχυση των προγραμμάτων παρακολούθησης της βιοποικιλότητας, έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μεταξύ άλλων προτείνονται:
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Ενημερώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα των χαρτών εύρους εξάπλωσης ειδών
και τύπων οικοτόπων, που παρήχθησαν από το έργο Εποπτείας για την παρακολούθηση των όποιων αλλαγών
Δημιουργία εξειδικευμένων και επικαιροποιημένων δεικτών παρακολούθησης των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα.
Δημιουργία δικτύου μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών παρακολούθησης των
ειδών και των οικοσυστημικών λειτουργιών ενδιαφέροντος με στόχο τη διαχρονική
καταγραφή της απόκρισης των στοιχείων της βιοποικιλότητας στην κλιματική αλλαγή. Πρόβλεψη δυνατότητας έκτακτων καταγραφών/μετρήσεων έπειτα από ακραία
καιρικά φαινόμενα.
Δείκτες παρακολούθησης: Συχνότητα ενημέρωσης και επικαιροποίησης χαρτών και
δεικτών
Μέτρο 6.2. Ενσωμάτωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα αναπτυξιακά σχέδια.
Το σύνολο των αναπτυξιακών σχεδίων, καθώς και οι διάφορες μελέτες που εκπονούνται για μελλοντικά έργα (π.χ. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα.
Δείκτες παρακολούθησης: π.χ. Ετήσιος αριθμός μελετών που εκπονήθηκαν και περιλαμβάνουν αναφορά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε στοιχεία της βιοποικιλότητας.

4.4 Αλιεία
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ελληνικές θάλασσες και ειδικότερα στην
αλιεία, επηρεάζουν (α) την βιοποικιλότητα των θαλάσσιων περιοχών, (β) την βιολογία των τοπικών ειδών επιδρώντας, κυρίως, στην επιβίωση και θνησιμότητα τους,
(γ) τα θεμελιώδη ενδιαιτήματα των ψαριών, (δ) την κατανομή της αλιευτικής προσπάθειας, (στ) την εφαρμογή των αλιευτικών διαχειριστικών σχεδίων και τη δυσκολία επιβολής τους στους εμπλεκόμενους στην αλιεία και (ζ) την αύξηση του κόστους
της αλιευτικής παραγωγής και των διαχειριστικών μέτρων.
Για την επιλογή των σημαντικότερων δράσεων προσαρμογής όσον αφορά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθούν όλες οι παραπάνω παράμετροι. Εν τούτοις, η αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης
της γεωγραφικής και τοπογραφικής ποικιλομορφίας των ελληνικών ακτών/θαλασσών στον καθορισμό των δράσεων προσαρμογής, σε συνδυασμό με τη διασπορά
της αλιευτικής ισχύος σε μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες ενίοτε περιλαμβάνουν και θαλάσσιες εκτάσεις γειτονικών κρατών με κοινά σύνορα, καθιστά το
εγχείρημα αυτό ιδιαίτερα σύνθετο. Οι σημαντικότερες δράσεις που δύνανται να
περιληφθούν στο πλαίσιο αυτό είναι:
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Δράση 1. Συγκέντρωση της γνώσης της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία.
Σκοπός της δράσης αυτής είναι η συγκέντρωση της συνολικής υφιστάμενης πληροφορίας που αφορά στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία, συμπεριλαμβάνοντας τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τα θαλάσσια αλιευτικά ιχθυοαποθέματα και την ιχθυοπανίδα.
Μέτρο 1.1 Δημιουργία βάσεων δεδομένων στις οποίες περιλαμβάνονται οι
διαχρονικές διακυμάνσεις των θαλάσσιων περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή, όχι μόνο στις ελληνικές θάλασσες, αλλά και
στις γειτονικές. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός δημοσιεύσεων και σχετικών
τεχνικών εκθέσεων σε ετήσια βάση.
Μέτρο 1.2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων στις οποίες περιλαμβάνονται οι
διαχρονικές διακυμάνσεις των αλιευτικών ιχθυοποθεμάτων και της αλιευτικής παραγωγής στις ελληνικές θάλασσες. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός δημοσιεύσεων και σχετικών τεχνικών εκθέσεων σε ετήσια βάση.
Μέτρο 1.3 Δημιουργία βάσεων δεδομένων στις οποίες περιλαμβάνονται
στοιχεία ή δεδομένα που επηρεάζουν τις διαχρονικές διακυμάνσεις της αλιευτικής
παραγωγής των γειτονικών θαλασσών που συνορεύουν με τις ελληνικές θάλασσες.
Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός δημοσιεύσεων και σχετικών τεχνικών εκθέσεων σε ετήσια βάση.
Μέτρο 1.4 Δημιουργία βάσεων δεδομένων στις οποίες καταγράφεται η διαχρονική και γεωγραφική εξέλιξη των αλιευτικών τεχνικών της χώρας και η αντίστοιχη αλιευτική παραγωγή τους. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός δημοσιεύσεων και σχετικών τεχνικών σε ετήσια βάση.
Μέτρο 1.5 Καταγραφή των ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί την τελευταία δεκαετία από εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς φορείς
και στοχεύουν στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός προγραμμάτων, βαθμός αξιολόγησης και κόστος επένδυσης.
Δράση 2. Προσαρμογή στη νέα κατάσταση της αλιείας, που θα δημιουργηθεί από
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Μέτρο 2.1 Αποτίμηση και ενσωμάτωση της κοινωνικής και οικονομικής διαφοροποίησης που θα προκαλέσει η κλιματική αλλαγή στην αλιεία σε περιφερειακό
και οικοσυστημικό επίπεδο σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός δημοσιεύσεων και σχετικών τεχνικών εκθέσεων σε ετήσια
βάση.
Μέτρο 2.2 Αποτίμηση των αλλαγών που θα προκληθούν στις προτιμήσεις
των καταναλωτών εξαιτίας της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός δημοσιεύσεων και σχετικών τεχνικών σε ετήσια
βάση.
Μέτρο 2.3 Οργάνωση διεθνών θεσμικών διοικητικών μηχανισμών που θα
ενεργοποιούν και θα ενισχύουν την επέκταση των αλιευτικών συμφερόντων εκτός
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των εθνικών συνόρων σε συμφωνία με τα όμορα κράτη, με στόχο τη διασπορά της
αλιευτικής ισχύος σε μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση, την ορθολογική διαχείριση
της αλιείας των κοινών διεθνών ιχθυοπληθυσμών και την εκμετάλλευση περισσότερων αλιευτικών πόρων που θα προκύψουν εξ αιτίας της δράσης της κλιματικής αλλαγής. Δείκτες αποτελεσματικότητας : Αριθμός νομοθετημάτων, κανονισμών, διεθνών αποφάσεων και τεχνικών εκθέσεων σε ετήσια βάση.
Μέτρο 2.4 Μελέτη της εφαρμογής διαχρονικών αποτελεσματικών εθνικών
και διεθνών σχεδίων αλιευτικής διαχείρισης των νέων αλιευτικών πόρων που σταδιακά θα εξαπλωθούν στις ελληνικές θάλασσες και της οργάνωσης συναφών συστημάτων παρακολούθησης της εφαρμογής τους, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η
βαθμιαία προσαρμογή του συστήματος της αλιευτικής εκμετάλλευσης στην κλιματική αλλαγή. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός νομοθετημάτων, κανονισμών,
διεθνών αποφάσεων και ερευνητικών μελετών (δημοσιεύσεις, τεχνικές εκθέσεις) σε
ετήσια βάση.
Δράση 3. Αειφόρος διαχείριση θαλάσσιων βιολογικών πόρων.
Μέτρο 3.1 Θεσμοθέτηση ή βελτίωση υφισταμένων συστημάτων καταγραφής
(monitoring) βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλασσίου οικοσυστήματος
απαραιτήτων για την εκτίμηση της τρωτότητας του εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός νομοθετημάτων, υπουργικών αποφάσεων και ερευνητικών μελετών (δημοσιεύσεις, τεχνικές εκθέσεις) σε ετήσια βάση.
Μέτρο 3.2 Θεσμοθέτηση μέτρων αειφορικής διαχείρισης των αλιευτικών
πόρων τα οποία θα απαιτηθούν . Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός νομοθετημάτων, κανονισμών, διεθνών αποφάσεων και ερευνητικών μελετών (δημοσιεύσεις, τεχνικές εκθέσεις) σε ετήσια βάση.
Μέτρο 3.3 Μελέτη της γεωγραφικής εξάπλωσης και αφθονίας των θαλάσσιων «εισβολέων» στις ελληνικές θάλασσες. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός
νομοθετημάτων, κανονισμών, διεθνών αποφάσεων και ερευνητικών μελετών (δημοσιεύσεις, τεχνικές εκθέσεις) σε ετήσια βάση.
Μέτρο 3.4 Θεσμοθέτηση μέτρων αειφόρου διαχείρισης της βιοποικιλότητας
στα θαλάσσια οικοσυστήματα που θα απαιτηθούν στις ελληνικές θάλασσες.Δείκτες
αποτελεσματικότητας: Αριθμός νομοθετημάτων, κανονισμών, διεθνών αποφάσεων
και ερευνητικών μελετών (δημοσιεύσεις, τεχνικές εκθέσεις) σε ετήσια βάση.
Μέτρο 3.5 Εκτίμηση επικινδυνότητας και δημιουργίας μοντέλων πρόβλεψης
τρωτότητας των αναμενομένων επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια
οικοστήματα.
Δράση 4. Κατανόηση της δράσης των φυσικών και οικολογικών παραμέτρων που
καθορίζουν τους μηχανισμούς επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία.
Μέτρο 4.1 Μελέτη και ερμηνεία των παραμέτρων (π.χ. αλατότητα, θερμοκρασία, εκπομπές CO2 κλπ) που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και έχουν
επιπτώσεις στην αλιεία.
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Μέτρο 4.2 Χαρτογράφηση της μετακίνησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων
και ιχθυοπληθυσμών ανάλογα με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Δράση 5. Αποτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην
αλιεία
Μέτρο 5.1 Αποτίμηση της μεταβολής του κόστους της ελληνικής αλιευτικής
παραγωγής σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους που απορρέει από τις προτιμήσεις των καταναλωτών.
Μέτρο 5.2 Αποτίμηση των δράσεων της δημόσιας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας οι οποίες κατά τη διάρκεια της κλιματικής αλλαγής θα ενισχύσουν κίνητρα για
τη διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τη μεταστέγασή τους, λαμβάνοντας υπόψη προβλέψεις και σχεδιασμό υποδομών προσαρμογής.
Μέτρο 5.3 Αποτίμηση κόστους για την ταχεία αντικατάσταση του διαχειριστικού αλιευτικού συστήματος με ένα νέο, το οποίο α) καλύπτει το σύνολο της χώρας, β) θα λαμβάνει υπόψη τις νέες προσεγγίσεις στην αλιεία, γ) θα ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγής και, δ) θα είναι αποδεκτό από τους απασχολούμενους στην αλιεία.
Μέτρο 5.4 Οργάνωση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για εκείνους τους αλιευτικούς τομείς (τεχνικές) που δεν θα είναι σε θέση να μετακινηθούν από τις περιοχές
που θα πληγούν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή π.χ. παράκτια αλιεία, αλιεία μικρών πελαγικών.
Δράση 6. Εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν την επίδραση των κλιματικών
αλλαγών στην αλιεία.
Μέτρο 6.1 Εκπαιδευτικά προγράμματα στους επαγγελματίες αλιείς για την
προσαρμογή της αλιείας στην κλιματική αλλαγή.Δείκτες αποτελεσματικότητας : Αριθμός ετησίων προγραμμάτων, αριθμός ετησίων εντύπων, ημερίδων και εκδηλώσεων, επισκεψιμότητα ιστοσελίδων.
Μέτρο 6.2 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση δημοσίων λειτουργών και κοινού για την αλιεία και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός ετησίων προγραμμάτων, ημερίδων και εκδηλώσεων, επισκεψιμότητα ιστοσελίδων.
Μέτρο 6.3 Ανάδειξη εναλλακτικών μορφών αλιευτικού τουρισμού στα οικοσυστήματα που θα προκύψουν από τις κλιματικές αλλαγές. Δείκτες αποτελεσματικότητας: Αριθμός αδειών αλιευτικού τουρισμού.
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4.5 Υδατοκαλλιέργειες
Οι προτάσεις αφορούν πρωτίστως στην αντιμετώπιση των συνεπειών (αύξηση της
θερμοκρασίας και του διοξειδίου του άνθρακα και διαφαινόμενη αύξηση ή και μείωση της στάθμης των υδάτων των θαλάσσιων και λιμνοθαλάσσιων περιοχών, καθώς και στην αλλαγή της βιοποικιλότητάς τους, αβεβαιότητα εμφάνισης-διάρκειας
και έντασης ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και ανέμων κλπ.) της ήδη παρατηρηθείσας κλιματικής αλλαγής, κυρίως σε παράκτιες και παρόχθιες, καθώς και σε
περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Γενικά, οι αναμενόμενες συνέπειες της κλιματικής
αλλαγής για τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών αφορούν τόσο σε πιθανές επιπτώσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων κατασκευών, όσο και στη
μεταβολή των περιβαλλοντικών παραμέτρων (βιολογικών, χημικών, φυσικών, υδρολογικών) των εγκαταστάσεων των μονάδων εκτροφής.
Δράση 1. Μελέτη και καταγραφή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους και τεχνικές υδατοκαλλιεργειών με στόχο την ανάπτυξη
νέων πλέον ανθεκτικών μεθόδων και τεχνικών ή/και την μετατόπιση υφιστάμενων
μονάδων σε θέσεις μικρότερης τρωτότητας.
Μέτρο 1.1. Ενδεικτικά μέτρα προσαρμογής: Εξέταση αναγκαιότητας σταδιακής ή άμεσης (καθορίζεται από το εκτρεφόμενο είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία εκτροφής, και τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής) απομάκρυνσης υδατοκαλλιεργητικών μονάδων από περιοχές που εκτιμάται ότι θα θιγούν περισσότερο.
Μέτρο 1.2. Διερεύνηση αναγκαιότητας σταδιακής ή άμεσης ύπαρξης τεχνολογικών συνθηκών-προϋποθέσεων εφαρμογής υπερεντατικών συστημάτων παραγωγής (γνωστά ως κλειστά ή ημίκλειστα) ελέγχοντας και ρυθμίζοντας τα επίπεδα
των βιολογικών, φυσικών, χημικών και υδρολογικών παραμέτρων του χρησιμοποιούμενου ύδατος (περιβάλλον εκτροφής).

4.6 Υδάτινοι πόροι
Η σημαντικότητα των υδάτων στη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού
περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων αλλά και στην κοινωνική και οικονομική
ευημερία είναι αδιαμφισβήτητη. Η ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί δικλείδα ασφαλείας απέναντι στις πολυάριθμες και συνεχόμενες πιέσεις που δέχεται το υδατικό περιβάλλον. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη
κλιματική μεταβλητότητα, οι πιέσεις αυτές θα παρουσιάσουν ραγδαία αύξηση με
την κλιματική αλλαγή να επηρεάζει άμεσα τον υδρολογικό κύκλο και τις διεργασίες
που τον απαρτίζουν, όπως την εξάτμιση, συμπύκνωση, κατακρήμνιση, απορροή,
διήθηση κλπ.
Από πλευράς κλιματικής αλλαγής οι παράμετροι που κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη είναι 1) η μείωση συχνότητας των βροχοπτώσεων αλλά και η πα40

ράλληλη αύξηση της έντασης αυτών με επιπτώσεις όπως: αύξηση πλημμυρικών
φαινομένων, μείωση απορροής και δευτερογενούς κατείσδυσης, μείωση πρωτογενούς κατείσδυσης, προέλαση των μετώπων υφαλμύρωσης στην ενδοχώρα, εντατικοποίηση των αρδεύσεων, μείωση αποθηκευμένου όγκου νερού στους ταμιευτήρες, κλπ., και 2) η αύξηση της θερμοκρασίας με επιπτώσεις όπως: παρατεταμένες
αρδεύσεις, εντονότερες εξατμίσεις και διαπνοές, παρατεταμένες και εντονότερες
οικιακές χρήσεις νερού, ετεροχρονισμένο λιώσιμο του χιονιού, περιορισμένη χιονοκάλυψη, κλπ.
Οι προτεινόμενες δράσεις και μέτρα αφορούν στο μετριασμό των επιπτώσεων που
είναι ήδη εμφανείς, μέσω μεθοδικού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη διατήρηση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων σε καλή κατάσταση, με παράλληλη
κάλυψη των ανθρωπογενών αλλά και περιβαλλοντικών αναγκών σε νερό.
Ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα της ΕΣΠΚΑ, όσον αφορά στους υδάτινους πόρους,
είναι η προώθηση και προάσπιση πολιτικής, καθώς και καινοτόμων τεχνολογιών και
πρακτικών που βασίζονται στις αρχές υδρολογικής και οικολογικής διαχείρισης και
στοχεύουν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων μέσω μέτρων εξοικονόμησης
ύδατος και εξασφάλισης πιο αποτελεσματικής χρήσης του.
Τα παραπάνω, σε πολλές περιπτώσεις, δύνανται να συνδυαστούν με τεχνικά μέτρα,
όπως π.χ. βελτίωση υποδομών (αρδευτικά συστήματα, υδρευτικά συστήματα), με
απώτερο σκοπό τον έλεγχο της υπερκατανάλωσης και την εξοικονόμηση νερού.
Δράση 1. Δημιουργία γεωπύλης (geo-portal) ενσωμάτωσης πληροφορίας σχετικά με
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους.
Σκοπός της δράσης είναι η συγκέντρωση του συνόλου της πληροφορίας (δεδομένα,
μελέτες, περιγραφική πληροφορία) που αφορά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους και τη διάθεση της πληροφορίας στο διαδίκτυο.
Μέτρο 1. Συλλογή και συγκέντρωση μελετών, δημοσιεύσεων, ερευνητικών
έργων και παραγόμενων αποτελεσμάτων σχετικά με την κλιματική αλλαγή στους
υδατικούς πόρους στον ελλαδικό χώρο.
Μέτρο 2. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και κατάλληλης γεωπύλης με καταγραφή των πληροφοριών του μέτρου 1 ανά Υδατικό Διαμέρισμα και μέσω εργαλείων εύρεσης πληροφορίας με χρήση λέξεων κλειδιών.
Η εν λόγω γεωπύλη μπορεί να ενσωματωθεί στη γεωπύλη πληροφοριακού οδηγού
σχετικά με τη χωρικά δομημένη πληροφορία που έχει αναπτυχθεί από άλλους φορείς και περιέχει δεδομένα ποιότητας και ποσότητας ύδατος (π.χ. σύνδεσμος (link)
για την εφαρμογή αποτελεσμάτων του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων, που εποπτεύεται από την ΕΓΥ).

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

41

Άνοδος της στάθμης της θάλασσας /Παράκτιες ζώνες
Εκτίμηση επιπτώσεων σε παράκτιες περιοχές από άνοδο της στάθμης της θάλασσας
ή/και διάβρωση ακτών και υποστήριξη φορέων για σχεδιασμό και υλοποίηση κατάλληλων έργων (δες ενότητα 4.7. «Παράκτιες ζώνες»)
Μείωση (ποσοτική και ποιοτική) της απόδοσης των υδροληπτικών έργων.
Η ποσοτική μείωση της απόδοσης των παράκτιων υδροληπτικών έργων (κύριο μέτρο αποτροπής ή μείωσης της υφαλμύρωσης).
Αντιμετώπιση: Η αποφυγή ή ο περιορισμός του φαινομένου, συνίσταται στη μείωση
ή ολική διακοπή των αντλήσεων των παράκτιων υδροφορέων, αλλά και των απολήψεων επιφανειακού νερού που εκβάλλει στη θάλασσα.
Μεταβολή του επιπέδου βάσης της απορροής.
Η μεταβολή του επιπέδου βάσης της απορροής, που είναι μια μεταβολή του καθεστώτος διαβρώσεων και αποθέσεων, σχετίζεται με το διαβρωτικό ή αποθετικό καθεστώς των ανάντη κλάδων του υδρογραφικού δικτύου.
Αντιμετώπιση: Οι επιπτώσεις μπορούν να εντοπιστούν και να ποσοτικοποιηθούν με
τη χρήση ειδικών μοντέλων, για διάφορα σενάρια του φαινομένου.
Μεταβολή του φαινομένου βάρους κατασκευών.
Η είσοδος της θάλασσας στην ενδοχώρα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του επιπέδου της υπόγειας υδροφορίας, με μεταβολή του φαινόμενου βάρους των κατασκευών (άνωση). Οι αυξομειώσεις της στάθμης και της άνωσης με παράκτια έργα,
θα προκαλέσει καταπόνηση των θεμελιώσεων.
Αντιμετώπιση: Η μελέτη του φαινομένου, όπως προηγουμένως.
Προληπτικά μέτρα
Μελέτη τρωτότητας υπόγειων υδατικών συστημάτων και σωμάτων.
Απαιτείται σύνταξη χαρτών τρωτότητας, εσωτερικής ή φυσικής τρωτότητας (natural
or intrinsic vulnerability) και ειδικής ή ολοκληρωτικής τρωτότητας (specific or
integrated vulnerability).
Μελέτη υδρογραμμάτων πηγαίων εκφορτίσεων.
Κατασκευή, ανάλυση και μελέτη υδρογράμματος βασικών πηγαίων εκφορτίσεων.
Βασικό μέλημα η εκτίμηση της διαθέσιμης παροχής την ξηρή περίοδο του έτους.
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Αντιδιαβρωτική προστασία εδαφών.
Το φαινόμενο είναι αρκετά συχνό και ενοχλητικό από τους κυματισμούς και τις μικροκαταστροφές του ερπυσμού, μέχρι και της μεγάλης κλίμακας ολισθήσεις, καταπτώσεις, καθιζήσεις και άλλες μορφές εδαφικής αστάθειας.
Αντιμετώπιση: Όπως δράση 5 του κεφ. 4.1 «Γεωργία και Κτηνοτροφία).
Ερημοποίηση
Οι παράγοντες που προκαλούν το φαινόμενο της ερημοποίησης είναι: το κλίμα, η
φυσιογραφία, η γεωλογία, το έδαφος, η Υδρολογία και Υδρογεωλογία, καθώς και οι
ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως για παράδειγμα η γεωργική υπερεκμετάλλευση, η υπερβόσκηση. Η Ελλάδα όπως και οι υπόλοιπες χώρες της λεκάνης της
Μεσογείου αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης του εδάφους (εκτιμάται σε
τουλάχιστον 35% του χερσαίου χώρου). Περιοχές υψηλού κινδύνου θεωρούνται τα
νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, ένα μέρος της Θεσσαλίας, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα
και η Ανατολική Πελοπόννησος.
Αντιμετώπιση: Όπως δράση 5 του κεφ. 4.1 «Γεωργία και Κτηνοτροφία).
Επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της Απερήμωσης (ΚΥΑ 99605/3719/2001, ΦΕΚ 974 Β).
Διατήρηση οικολογικής παροχής
Κάθε υδατικό σώμα επιτελεί ένα συγκεκριμένο ρόλο στη διατήρηση του οικοσυστήματος και επηρεάζεται από την έλλειψη της οικολογικής παροχής: μια συγκεκριμένη
παροχή που συνεχίζει τη ροή της όταν υπάρχει διακοπή της φυσικής απορροής για
συγκεκριμένους λόγους και δεν πάει, τουλάχιστον στο σύνολό της, «χαμένη» στη
θάλασσα.
Αντιμετώπιση: Η αναγκαιότητα (σωστής) εκτίμησης της οικολογικής παροχής, με τα
δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, καθίσταται πλέον επιτακτική. Το κενό, στην Ελλάδα, καλύπτεται προσωρινώς από την ΚΥΑ για τις ΑΠΕ.
Αρδευτικό νερό
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα αναφέρονται στη μείωση της
προσφοράς και στο αρδευτικό νερό. Αν αυτό συνδυαστεί με την αύξηση των θερμοκρασιών, επαπειλείται εντατικοποίηση της άρδευσης και μεγαλύτερη διάρκεια αρδεύσεων.
Αρδευτικά δίκτυα
Τα αρδευτικά δίκτυα, όπου αυτά υπάρχουν, εμφανίζουν σημαντικές υδατικές απώλειες λόγω παλαιότητας, κακής, ελλιπούς ή ανύπαρκτης συντήρησης, τύπου κατασκευής κλπ. (αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων ή αλλαγή αρδευτικής μεθόδου,
ακόμα και αλλαγή καλλιεργειών).
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Αντιμετώπιση: Σε συνεργασία με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα επισκευής αρδευτικών δικτύων, επέκτασης
χρήσης αρδευτικών δικτύων, διερεύνησης δυνατότητας επιλογής ποικιλιών που
απαιτούν λιγότερο νερό, επιλογή ποικιλιών που ευδοκιμούν εκτός θέρους, κατάργησης δωρεάν χορήγησης αρδευτικού νερού, άρδευσης με επαναχρησιμοποιούμενα νερά, τοποθέτησης υδρομετρητή στην κεφαλή αναγκαστικώς λειτουργουσών ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων και έλεγχος απολήψεων με βάση προηγηθείσα
μελέτη της περιοχής.
Επιστρεφόμενη αρδευτική ροή
Πρόκειται για πρόβλημα που εντοπίζεται σε περιοχές άρδευσης με νερό που αντλείται από την ίδια περιοχή που αρδεύεται, ιδιαιτέρως όταν η άρδευση είναι συχνή. Μετά από κάθε άντληση – άρδευση, ένα υπόλοιπο αρδευτικού νερού επιστρέφει στον υδροφόρο ορίζοντα, έχοντας υποστεί τέσσερις διαδικασίες ρύπανσης, Αν
ληφθεί υπ’ όψη ότι οι ταχύτητες του υπόγειου νερού στα πορώδη μέσα είναι της
τάξης των μερικών μέτρων ή δεκάδων μέτρων κατ’ έτος, γίνεται αντιληπτό ότι, μετά
από κάποιες αρδεύσεις, το αρδευτικό νερό είναι σοβαρώς ρυπασμένο.
Αντιμετώπιση: Εναλλαγή χρήσης αρδευτικού νερού, όπου είναι δυνατό, μερικώς ή
στο σύνολό του.
Υδρευτικά δίκτυα
Οι απώλειες νερού από τα υδρευτικά δίκτυα των πόλεων είναι σημαντικές. Αυτό
οφείλεται στην παλαιότητα μεγάλων τμημάτων των δικτύων. Ένα άλλο πρόβλημα
στο θέμα αυτό είναι η αντικατάσταση των τμημάτων των δικτύων που αποτελείται
από σωλήνες αμιαντοτσιμέντου για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
Αντιμετώπιση: Συνεργασία Περιφερειών και ΟΤΑ, συνιστάται επισκευή φθαρμένων
τμημάτων και αντικατάσταση τμημάτων αμιαντοσωλήνων υδρευτικών δικτύων.
Εμφιαλωμένα νερά
Εμφιαλωμένα νερά είναι πόσιμα νερά τα οποία πρέπει να τηρούν ποιοτικές προδιαγραφές.
Οι ζώνες περιμετρικής προστασίας υδροληψιών και εγκαταστάσεων εμφιαλώσεως
νερού αποτελούν καθημερινή πρακτική, για δεκαετίες, στις ανεπτυγμένες χώρες και
πριν απ’ όλες, στην Ευρώπη. Ο λόγος της ύπαρξής τους είναι η αποφυγή ρύπανσης
του υπόγειου νερού, με το οποίο υδρεύονται ομάδες πληθυσμών, από ανθρώπινες
δραστηριότητες. Οι ζώνες αυτές, μετά από ειδική υδρογεωλογική μελέτη, καθορίζονται ως Ζώνη Ι (άμεσης προστασίας – direct protection zone,) Ζώνη ΙΙ (βιολογικής
προστασίας – biological protection zone), Ζώνη III (χημικής προστασίας – chemical
protection zone).
Καθορίζεται, επίσης, η Γραμμή Χ Ημερών για τους βασικούς παθογόνους μικροοργανισμούς (pathogenic microorganisms), ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης του κάθε μικροοργανισμού.
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Σε καμία υδροληψία στην Ελλάδα, είτε ως αρχή υδρευτικού δικτύου, είτε σε μονάδες εμφιαλώσεως νερού, δεν υπάρχουν ζώνες περιμετρικής προστασίας.
Διασυνοριακά νερά.
Το θέμα αφορά επιφανειακά (κυρίως) και υπόγεια νερά με την Ελλάδα να βρίσκεται
σε θέση κατάντη (Έβρος, Στρυμόνας, Νέστος, Αξιός), με εξαίρεση την περίπτωση του
Αώου, όπου η Ελλάδα βρίσκεται ανάντη. Τα προβλήματα εντοπίζονται στον ποσοτικό τομέα (έλλειψη νερού ή πλημμυρικές παροχές) και στον ποιοτικό τομέα (χημισμός και ρύπανση νερού). Στα υπόγεια νερά έχουν εντοπισθεί περιοχές ενδιαφέροντος στην Ήπειρο (υδρογεωλογική λεκάνη των πηγών Χειμάρρας, κυρίως, ευρισκόμενη στην Ελλάδα), στις Πρέσπες (διαφυγές υπόγειων νερών, μαζί με τα επιφανειακά) και αλλού.
Αφαλατώσεις
Σήμερα, το πρόβλημα ύδρευσης στα νησιά αντιμετωπίζεται, επικουρικώς, με τη
χρήση μικρών μονάδων αφαλάτωσης, που όμως εμφανίζουν σημαντικά προβλήματα, όπως το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης, η ενεργοβόρος λειτουργία τους,
η διάθεση του αλμόλοιπου και οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του αφαλατωμένου
νερού, που επιβάλλουν την ανάμιξή του με το υπόγειο νερό πριν από την είσοδό
του στο υδρευτικό δίκτυο.
Μέτρο 1. Εφαρμογή ενός δικτύου παρακολούθησης των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στα υπόγεια ύδατα.
Μέτρο 2. Βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μετεωρολογικών δικτύων, προκειμένου να οικοδομηθεί η επαγρύπνηση και η ικανότητα συναγερμού για την κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος και να συνεισφέρει στην προσαρμογή της
χρήσης των διαθέσιμων πόρων.
Μέτρο 3. Δημιουργία ενιαίου οργανισμού, ο οποίος θα συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο και θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των αλλαγών στη ζήτηση του νερού με τη σύγχρονη δημιουργία μιας εθνικής βάσης δεδομένων.
Μέτρο 4. Αλλαγές κατευθύνσεων στη ζήτηση νερού με πιθανή εγκατάσταση
μιας εθνικής βάσης δεδομένων υδατικών απολήψεων.
Δράση 3. Εξοικονόμηση νερού – Αποτελεσματική χρήση του νερού – Μείωση της
άντλησης των υδροφόρων οριζόντων. Αφορά κυρίως περιοχές όπου παρατηρείται
έλλειψη νερού τόσο το χειμώνα, όσο και το καλοκαίρι.
Μέτρο 1. Προώθηση της εξοικονόμησης νερού σε όλους τους τομείς και τις
χρήσεις, ιδίως σε περιοχές αντιμετωπίζουν ελλείψεις και υποστήριξη της ανακύκλωσης των όμβριων υδάτων.
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Μέτρο 2. Ενθάρρυνση της επεξεργασίας αποβλήτων και χρήσης ανακυκλωμένου νερού στη φυτική παραγωγή ή σε χώρους πράσινου, ιδιαίτερα στις περιοχές
που παρουσιάζουν ελλείψεις.
Μέτρο 3. Βελτίωση της αποδοτικότητας στον τομέα της ενέργειας με όρους
υδατικής απόληψης και κατανάλωσης και μελλοντικών υδροηλεκτρικών ενεργειακών σταθμών.
Μέτρο 4. Βελτιστοποίηση του υφιστάμενου υδατικού αποθέματος στον γεωργικό τομέα και δημιουργία τεχνητών ταμιευτήρων σε συμφωνία με περιβαλλοντικούς περιορισμούς, επιπροσθέτως των μέτρων βελτίωσης για την υδατική χρήση.
Μέτρο 5. Ενθάρρυνση αλλαγής καταναλωτικών προτύπων και νοοτροπιών
ιδιωτών
Δράση 4. Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και των χρήσεων γης που είναι συμβατές
με τους τοπικούς διαθέσιμους υδάτινους πόρους. Αυτό περιλαμβάνει προσδιορισμό σεναρίων δυνητικής προσαρμογής για δραστηριότητες που περιέχουν βαριές
υδατικές καταναλώσεις, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ελλείψεις, βελτιστοποιώντας τα υδατικά αποθέματα, αναπτύσσοντας αποδοτικές γεωργικές δραστηριότητες
και μειώνοντας την αδιαπερατότητα των εδαφών, επομένως προωθώντας την κατείσδυση του νερού.
Μέτρο 1. Προσδιορισμός των σεναρίων δυνητικής προσαρμογής για τις δραστηριότητες που χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες νερού σε περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν ελλείψεις.
Μέτρο 2. Βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων αποθήκευσης νερού
και δημιουργία νέων, εάν απαιτείται, ιδίως με την αντικατάσταση αντλήσεων κατά
τη διάρκεια των περιόδων χαμηλής ροής.
Μέτρο 3. Ορθολογική χρήση του νερού σε δραστηριότητες όπως ο γεωργικός τομέας, ο τουρισμός κλπ.
Μέτρο 4. Βελτίωση του δυναμικού κατείσδυσης στα εδάφη, ώστε να χρησιμοποιείται και το νερό της βροχής.
Δράση 5. Ένταξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον υδατικό σχεδιασμό
και την υδατική διαχείριση, ιδιαιτέρως στα επόμενα προγράμματα παρέμβασης υπηρεσιών υδάτων (2013-2018) και προγράμματα ανάπτυξης της υδατικής διαχείρισης (2016-2021). Η δράση αυτή έχει ως στόχο να ενσωματώνονται οι αναμενόμενες
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τα μέτρα προσαρμογής που απαιτούνται στα
εργαλεία σχεδιασμού διαχείρισης των υδάτων σε κλίμακα υδρογραφικής λεκάνης.
Δράση 6. Αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Εφόσον το "καύσιμο" των υδροηλεκτρικών έργων είναι το νερό, σκοπός της παρούσας δράσης είναι η μελέτη, και αξιολόγηση των επιπτώσεων λόγω επικείμενης μεί46

ωσης της επιφανειακής απορροής στα υδροηλεκτρικά έργα της χώρας, τόσο από
οικονομικής πλευράς (μείωση παραγόμενης ενέργειας), όσο και από κοινωνικοοικονομικής (μείωση διαθέσιμου νερού για γεωργική χρήση) και περιβαλλοντικής
πλευράς (διατήρηση οικολογικής παροχής)
Δράση 7. Εκπαιδευτικά προγράμματα που να αφορούν την επίδραση των κλιματικών αλλαγών στους υδατικούς πόρους

Το ειδικό πρόβλημα των νησιών του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους
Τα νησιά του Αιγαίου, ιδιαιτέρως τα μικρά, έχουν συγκεκριμένα υδρολογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά, που είναι:
 το μικρό ύψος βροχοπτώσεων, μικρή, επομένως, προσφορά νερού,
 οι υψηλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια και άνεμοι, που ευνοούν μεγάλη εξάτμιση,
 η μικρή έκταση των νησιών, που περιορίζει την ποσότητα του νερού που
μπορεί να συγκεντρωθεί,
 ο ορεινός χαρακτήρας που ευνοεί την απορροή σε σχέση με την κατείσδυση,
 η ολόπλευρη προσβολή του νησιού από τη θάλασσα, γεγονός που επιτείνει
την επιφανειακή και υπόγεια απορροή και τα φαινόμενα υφαλμυρώσεως,
 η καθοριστική αλλαγή χρήσεων γης, από τη (σχετικώς ξερική) γεωργία και
κτηνοτροφία, στον τουρισμό, κατ΄ εξοχήν υδροβόρο δραστηριότητα.
Για τα νησιά του Ιονίου, η μόνη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στο Ιόνιο οι βροχοπτώσεις είναι περισσότερες, όμως οι λοιποί χαρακτήρες τους είναι όμοιοι με εκείνους των νησιών του Αιγαίου.
Τα παραπάνω οδηγούν στην αναγκαιότητα εφαρμογής δύο βασικών αρχών της υδατικής διαχείρισης και διακυβέρνησης στις περιοχές αυτές:
 Οι υδατικές απαιτήσεις διαμορφώνονται σε συνδυασμό με τις υδατικές δυνατότητες κάθε περιοχής. Παράδειγμα: στις παραπάνω περιοχές δεν ενδείκνυται η εγκατάσταση υδροβόρων βιομηχανιών και, γενικώς, υδροβόρων
δραστηριοτήτων.
 Εφόσον υπάρχει εν λειτουργία δημόσιο υδρευτικό έργο, δεν ενδείκνυται η
λειτουργία ιδιωτικών έργων. Παράδειγμα: στα μικρά νησιά του Αιγαίου δεν
πρέπει να επιτρέπεται η ανόρυξη και λειτουργία ιδιωτικών υδρογεωτρήσεων. Αν αυτό συμβεί κατ’ εξαίρεση (π.χ. άρδευση), τότε οι γεωτρήσεις θα
πρέπει να είναι εξοπλισμένες με υδρομετρητή, για τον έλεγχο των απολήψεων.
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4.7 Παράκτιες ζώνες
Η ελληνική ακτογραμμή μπορεί να ταξινομηθεί γεωμορφολογικά, σύμφωνα με το
πρόγραμμα EUROSION (2001), σε τέσσερις βασικούς τύπους ακτών:
–

Δελταϊκές ακτές σε ποσοστό 6%. Οι δελταϊκές ακτές χαρακτηρίζονται από
απόθεση χαλαρών ιζημάτων σε χαμηλά υψόμετρα και είναι υψηλής τρωτότητας με μεγάλες μετατοπίσεις, ανάλογα με τη δυναμική ισορροπία διάβρωσης/απόθεσης (π.χ. Σπερχειός, Αχελώος). Η γεωφυσική εξέλιξή τους εξαρτάται από τις αλλαγές σε όλη τη λεκάνη απορροής κάθε μεγάλου υδρογραφικού δικτύου το οποίο εκβάλλει στο συγκεκριμένο δέλτα, που αυξομειώνουν
τη στερεοπαροχή (όπως αυξομείωση βλάστησης, ερημοποίηση με αύξηση
διάβρωσης, διαφοροποίηση ραγδαίων βροχοπτώσεων, δασικές πυρκαγιές
κλπ).

–

Ακτές μαλακών ιζημάτων του Νεογενούς και του Τεταρτογενούς σε ποσοστό
36%. Περιλαμβάνονται εδώ παράλιες ζώνες είτε μικρού μήκους (2001000m) που διαχωρίζονται από βραχώδη ακρωτήρια είτε εκτεταμένες παραλίες (>1km) ποικίλης κοκκομετρικής σύστασης καθώς και ακτογραμμές παράκτιων σχηματισμών θαλάσσιας απόθεσης (π.χ. barriers, spits ) συμπεριλαμβανομένων και των τεχνητά εμπλουτισμένων παραλιών. Οι ακτές αυτές
είναι μέσης τρωτότητας και σε περίπτωση ανόδου της στάθμης της θάλασσας υφίστανται έντονα φαινόμενα διάβρωσης (π.χ. ακτές Βόρειας Πελοποννήσου στον Κορινθιακό Κόλπο ή στην Βόρεια Αττική - Ωρωπός).
Βραχώδεις ακτές και/ή κρημνοί από σκληρό υλικό σε ποσοστό 44%. Οι βραχώδεις ακτές είναι χαμηλής τρωτότητας αλλά οι μεταβολές της θαλάσσιας
στάθμης μπορούν να επηρεάσουν την εκβολή των υπόγειων καρστικών υδάτων που εκβάλουν στην παράκτια ζώνη (π.χ. Κυβέρι ή Γαλαξίδι).
Κρημνοί από κροκαλοπαγή και/ή μαλακούς βραχώδεις σχηματισμούς που
συχνά εμπεριέχουν και μικρές (<200m) παραλίες κλειστής κυκλοφορίας
(pocket beaches), σε ποσοστό 14%.

–

–

Σε κάθε κατηγορία ακτών μπορούν να διακριθούν επιμέρους κατηγορίες με βάση
τον αναμενόμενο ρυθμό μεταβολής της στάθμης της θάλασσας και να κατηγοριοποιηθούν οι πιθανές περιπτώσεις αυξομείωσης της στερεοπαροχής από άλλους παράγοντες. Επίσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν οι πιθανές επιπτώσεις σε υποδομές και τουριστικές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των πιθανών επιπτώσεων σε περιορισμό-υποβάθμιση ακτών).
Ο δείκτης παράκτιας τρωτότητας (CVI) ως προς την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης
των Hammar-Klose and Thieler (2001) έχει εφαρμοστεί στις ακτές του Αιγαίου πελάγους από τους Alexandrakis et al (2011). Με βάση την εργασία αυτή βρέθηκε ότι
περίπου 32% των ακτών παρουσιάζει υψηλή, 58% πολύ υψηλή ενώ μόλις 10% μέτρια τρωτότητα. Καμία ακτή δεν χαρακτηρίζεται από χαμηλή και πολύ χαμηλή τρωτότητα. Όσον αφορά ειδικά τις παραλίες, οι Alexandrakis & Poulos (2014) εφάρμοσαν ένα δείκτη τρωτότητας των παραλιών (BVI) σε μια σειρά από ελληνικές παραλίες εκτιμώντας τη σχετική μεταξύ τους τρωτότητα, τόσο για τη τρέχουσα όσο και για
τη μελλοντική θαλάσσια στάθμη.
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Επιπροσθέτως, οι Monioudi et al 2014 ποσοτικοποίησαν ειδικά σε παραλίες την οπισθοχώρηση της ακτογραμμής υπό καθεστώς μελλοντικής αύξησης της στάθμης
της θάλασσας. Η έρευνα τους έδειξε ότι για άνοδο της θαλάσσιας στάθμης κατά
0,48 εκατοστά και σύμφωνα με τις χαμηλότερες εκτιμήσεις >60% των ελληνικών
παραλιών θα οπισθοχωρήσουν κατά το 20% του μέγιστου πλάτους τους και περίπου το 15% κατά το ήμισυ αυτού. Με βάση όμως τις υψηλότερες εκτιμήσεις, οι επιπτώσεις θα είναι αρκετά πιο σημαντικές, καθώς περίπου τα 2/3 κινδυνεύουν να αποκλεισθούν πλήρως (ΓΓΕΤ, BeachTour_ 11SYN_8_1466). Επιπλέον, η προέλαση της
θάλασσας στην ενδοχώρα θα προκαλέσει υφαλμύρωση υπόγειων νερών και εδαφών, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στις χρήσεις γης. Η υφαλμύρωση των παράκτιων
υδροφόρων οριζόντων δεν μπορεί να αποφευχθεί λόγω της αύξησης του υδραυλικού φορτίου στη θάλασσα και μπορεί, ίσως να περιοριστεί με την ελαχιστοποίηση ή
μηδενισμό των παράκτιων αντλήσεων γλυκού νερού. Για τους παραπάνω λόγους
απαιτείται η συστηματική παρακολούθηση της παράκτιας τρωτότητας μέσω ανάπτυξης λογισμικών εργαλείων εκτίμησης χαμηλού κόστους (βλέπε πρόγραμμα της
Horizon 2020 της ΕΕ με διακριτικό τίτλο CoMPi).
Ο σχεδιασμός των πολιτικών προσαρμογής στις προκαλούμενες επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας (ΑΣΘ) μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τις
τρεις ακόλουθες προσεγγίσεις:
-

-

-

Οπισθοχώρηση (Retreat): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις
στην κοινωνία ελαχιστοποιούνται με την προγραμματισμένη οπισθοχώρηση
όλων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και χρήσεων από τις παράκτιες περιοχές που πλήττονται.
Συμβιβασμός (Accommodation): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις στην κοινωνία ελαχιστοποιούνται με ανάλογη τροποποίηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και χρήσεων στις παράκτιες περιοχές που πλήττονται.
Προστασία (Protection): Το φαινόμενο της ΑΣΘ υλοποιείται και οι επιπτώσεις
αντιμετωπίζονται με την εφαρμογή σκληρών και ήπιων τεχνικών προστασίας,
με τις οποίες ελαχιστοποιούνται οι κοινωνικές επιπτώσεις που θα επέρχονταν
εάν δεν εφαρμόζονταν τα συγκεκριμένα μέτρα προστασίας.

Η προστασία μέσω κατασκευής παράκτιων τεχνικών έργων έχει εκτενώς καλυφθεί
από την τεχνική έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΜΕΚΑ, 2011). Η προσέγγιση της
σχεδιασμένης οπισθοχώρησης (managed retreat) αποτελεί μια από τις προτεινόμενες λύσεις για την αποτελεσματική προσαρμογή στους κινδύνους και τις ζημίες από
την ΑΣΘ στις παράκτιες περιοχές, αλλά και για την αποφυγή των ενδεχόμενων επιπτώσεων στα οικοσυστήματα από τον περιορισμό της έκτασης των παράκτιων περιοχών (coastal squeeze). Μερικές από τις ενέργειες που περιλαμβάνονται στη σχεδιασμένη οπισθοχώρηση είναι:
-

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ζωνών προστασίας μεταξύ του αιγιαλού και της οικιστικής ζώνης ανάπτυξης.
Αποθάρρυνση οικιστικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης σε παράκτιες περιοχές
που αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους διάβρωσης, έως και απαγόρευση
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-

χρήσεων γης (όπου είναι απαραίτητο) σε συγκεκριμένες παράκτιες περιοχές
που απειλούνται.
Μετεγκατάσταση κτηρίων και εγκαταστάσεων σε ασφαλέστερες και υψηλότερες τοποθεσίες. Οι νέες κατασκευές στις παράκτιες περιοχές πρέπει από την
αρχική κατασκευή τους να ενσωματώνουν τη δυνατότητα μετεγκατάστασης.

Η άμεση υιοθέτηση και εφαρμογή της ΕΣΠΚΑ είναι απαραίτητη για τη μείωση των
επιπτώσεων της ΑΣΘ. Οι βασικοί πυλώνες ενός τέτοιου ολοκληρωμένου σχεδίου
είναι:
α) η προσπάθεια κατάρτισης ακτολογίου
β) ο καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας (υψηλού, μεσαίου και χαμηλού κινδύνου)
ανάλογα με το χαρακτήρα κάθε παράκτιας περιοχής
γ) η εκτίμηση των κινδύνων και επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής κατά τομέα
και
δ) η θέσπιση ενός μηχανισμού συνεχούς παρακολούθησης των παράκτιων περιοχών ανά περιφέρεια.
Στο πλαίσιο αυτό, ο προσδιορισμός του κόστους εφαρμογής των διαφόρων πολιτικών προσαρμογής είναι απαραίτητος για την εκτίμηση της οικονομικής αποδοτικότητάς τους. Πέρα όμως από τις τεχνικές παρεμβάσεις, η ΕΣΠΚΑ οφείλει να αναγνωρίσει την ανάγκη, και να υποστηρίξει τις συναφείς δυνατότητες, για ήπιες, θεσμικές
και συμπεριφορικές πολιτικές προσαρμογής. Με τον τρόπο αυτόν ενισχύονται οι
σχετικές αγορές στην κατεύθυνση εσωτερίκευσης των κινδύνων από τις επιπτώσεις
της ΑΣΘ, ενώ ταυτόχρονα υποβοηθούνται οι προσπάθειες ενίσχυσης του κοινωνικού κεφαλαίου στη διακυβέρνηση των παράκτιων πόρων της χώρας μας.
Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να εξεταστεί η εφαρμογή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης βάσει των αρχών και των κατευθύνσεων του ομώνυμου
Πρωτοκόλλου ICZM (Integrated Coastal Zone Management) της Σύμβασης της Βαρκελώνης.

4.8 Τουρισμός
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό της χώρας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή ο τουρισμός είναι κατ’ εξοχήν δυναμικός κλάδος της
ελληνικής οικονομίας (16% του ΑΕΠ και 18% της απασχόλησης) και καλύπτει πάνω
από το 50% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας με πολλαπλές διασυνδέσεις με άλλους κλάδους (π.χ. μεταφορές, εμπόριο, κατασκευές, κλπ.).
Ο τουρισμός σε προορισμούς όπως η Ελλάδα βασίζεται, έως τώρα, κατά κύριο λόγο
στο μεσογειακό κλίμα και τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες καθώς και στο φυσικό περιβάλλον, παράγοντες που αν αλλάξουν, όπως προβλέπεται από τις προσομοιώσεις περιοχικών (περιφερειακών) κλιματικών μοντέλων, είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα της χώρας στο τουριστικό
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της προϊόν και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το χρόνο και τον τόπο των διακοπών.
Επισημαίνεται ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα διαφοροποιημένες χωρικά και χρονικά, με αποτέλεσμα οι υφιστάμενοι και οι εν
δυνάμει τουριστικοί προορισμοί να δεχτούν διαφορετικές επιδράσεις (θετικές ή αρνητικές) που θα επηρεάσουν και την κατανομή-διάχυση του τουρισμού στο γεωγραφικό χώρο και στο χρόνο (επηρεάζοντας και την εποχικότητα).
Η αυξανόμενη συχνότητα ολοένα και υψηλότερων θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η έλλειψη νερού είναι μόνο μερικές από τις επιπτώσεις που θα επηρεάσουν σημαντικά τον κλάδο του τουρισμού.
Σε ότι αφορά τον παραλιακό τουρισμό, οι επιπτώσεις από την διάβρωση των ακτών
και την οπισθοχώρηση των παραλιών έχουν μελετηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ClimaTourism στο οποίο υπολογίστηκαν οι απώλειες σε έσοδα για το σύνολο
των τουριστικών δραστηριοτήτων από την οπισθοχώρηση των παραλιών
(Alexandrakis et al 2015).
Πιο ευάλωτος στην αναμενόμενη αλλαγή του κλίματος αναμένεται να είναι ο χιονοδρομικός τουρισμός, λόγω της μειωμένης χιονόπτωσης και σε συντομότερα χρονικά
διαστήματα σε σχέση με το παρελθόν.
Επίσης υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μετακίνησης της τουριστικής περιόδου (για το
σύνολο των «μεσογειακών διακοπών») προς την άνοιξη και το φθινόπωρο. Από την
πλευρά της προσφοράς, η λειψυδρία, η μείωση της βιοποικιλότητας, οι επιδράσεις
στην αισθητική του τοπίου, οι επιδράσεις στην παράκτια ζώνη και στις υποδομές
(γενικές και τουριστικές) καθώς και οι επιδράσεις στην αγροτική παραγωγή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα.
Για την επιλογή των δράσεων προσαρμογής απαιτείται κατανόηση της σχέσης τουρισμού και κλιματικής αλλαγής στις διαφορετικές περιφέρειες-περιοχές της χώρας.
Οι κύριες δράσεις και μέτρα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:
Δράση 1. Επίδραση στην ελκυστικότητα της περιοχής-προορισμού λαμβάνοντας
υπόψη τους δείκτες θερμικής άνεσης.
Μέτρο 1.1 Εξέταση αναγκαιότητας βελτίωσης προδιαγραφών τουριστικών
εγκαταστάσεων.
Μέτρο 1.2 Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος.
Μέτρο 1.3 Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου (προγράμματα προβολής
και διαφήμισης, κλπ.).
Δράση 2. Επίδραση στους παράγοντες που στηρίζουν την τουριστική δραστηριότητα και σχετίζονται με τα υδάτινα και ενεργειακά αποθέματα της χώρας και τις απαιτούμενες δράσεις υποστήριξης.
Μέτρο 2.1 Πιθανά έργα υποδομών.
Μέτρο 2.2 Κίνητρα για τις επιχειρήσεις για μείωση των καταναλώσεων.
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Μέτρο 2.3 Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση.
Δράση 3. Επίδραση στην ανταγωνιστικότητα/ελκυστικότητα των περιφερειών/τουριστικών προορισμών σε σχέση με την εποχικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση
στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
Μέτρο 3.1 Ανάπτυξη και προώθηση εξειδικευμένων μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, εκκλησιαστικός, αναρριχητικός, φυσιολατρικός, οικοτουρισμός, κ.λπ.)
λαμβάνοντας υπόψη και τον ανταγωνισμό από άλλες χώρες.
Μέτρο 3.2 Αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών (capacity) σε διάφορες περιφέρειες και σύνδεσή τους με εποχικές δραστηριότητες.
Μέτρο 3.3 Δημιουργία σχεδίου αντιμετώπισης της μετατόπισης της τουριστικής περιόδου προς την άνοιξη και φθινόπωρο.
Μέτρο 3.4 Επανατοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος (branding).
Δράση 4. Επίδραση στα κόστη των έργων προστασίας σε βασικές υποδομές τουριστικού ενδιαφέροντος.
Μέτρο 4.1 Ανάπτυξη των βασικών προδιαγραφών για έργα προστασίας,
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας.
Μέτρο 4.2 Καταγραφή των απαραίτητων δημόσιων επενδύσεων.
Μέτρο 4.3 Επισήμανση των απαραίτητων πόρων και των πηγών χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων.
Δράση 5. Επίδραση στα κόστη των τουριστικών μονάδων.
Μέτρο 5.1 Επισήμανση των απαραίτητων επενδύσεων σε υποδομές και τεχνολογίες ώστε να αντιμετωπιστούν π.χ. οι υψηλές θερμοκρασίες, η έλλειψη νερού,
κλπ., με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.
Μέτρο 5.2 Επισήμανση των απαραίτητων επενδύσεων για τη μετάβαση του
τουριστικού προϊόντος σε χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα ώστε να μειώνεται το
κόστος λειτουργίας και να είναι ανταγωνιστικό σε ευαισθητοποιημένους τουρίστες.
Δράση 6. Δράσεις υποστήριξης.
Μέτρο 6.1 Δημιουργία οδηγιών, σε περιφερειακό επίπεδο ώστε να αντανακλούν τις διαφοροποιήσεις, σχετικά με τον τουρισμό και την κλιματική αλλαγή που
θα απευθύνονται ξεχωριστά σε εκπροσώπους δημόσιων φορέων, στους επιχειρηματίες του κλάδου και στο κοινό. Ενημέρωση και υποστήριξη για την αντιμετώπιση
ακραίων φαινομένων (καύσωνες, πυρκαγιές κ.λπ.)
Μέτρο 6.2 Διοικητική υποστήριξη, οργάνωση και ευαισθητοποίηση για τις
κλιματικές αλλαγές στους τουριστικούς προορισμούς.
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4.9 Ενέργεια
Όπως είναι γνωστό το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
είναι διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπεται από καύση ορυκτών καυσίμων για ενεργειακούς σκοπούς. Στην Ελλάδα ο τομέας με τις μεγαλύτερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι η ηλεκτροπαραγωγή, λόγω της καύσης των λιγνιτών.
Οι πολιτικές μετριασμού του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής επιδιώκουν τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και επομένως αφορούν πρωτίστως στον ενεργειακό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωκόταν προφανώς η μείωση
της χρήσης λιγνιτών στην ηλεκτροπαραγωγή υπέρ μορφών ενέργειας χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Η ανάλυση πολιτικών μετριασμού και επομένως μείωσης των εκπομπών, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν κείμενο, διότι δεν άπτεται των πολιτικών προσαρμογής.
Για αναλυτικούς καθαρά λόγους, γίνεται η υπόθεση ότι δεν εφαρμόζεται πολιτική
μετριασμού ή τουλάχιστον δεν εφαρμόζεται πολιτική δραστικής μείωσης των εκπομπών. Επομένως στο πλαίσιο της πολιτικής προσαρμογής τίθεται ζήτημα προστασίας ορισμένων ενεργειακών εγκαταστάσεων, όπως οι λιγνιτικοί σταθμοί και τα ορυχεία, παρά το γεγονός ότι αν ακολουθείτο πολιτική δραστικής μείωσης των εκπομπών ενδεχομένως θα μειωνόταν σημαντικά η χρήση τους.
Στο πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης του ζητήματος, θα ακολουθηθεί στην πράξη μεικτή πολιτική προσαρμογής και μετριασμού. Τότε η προστασία ορισμένων ενεργειακών εγκαταστάσεων μπορεί να μην χρειάζεται τουλάχιστον στην έκταση που προβλέπεται στο πλαίσιο της αμιγούς πολιτικής προσαρμογής. Η ανάλυση συνδυασμένων πολιτικών εκφεύγει των σκοπών του παρόντος κειμένου.
Η ανάλυση τρωτότητας των ενεργειακών υποδομών πρέπει να προσδιοριστεί σε
μεγάλη γεωγραφική λεπτομέρεια. Η τρωτότητα ορισμένων υποδομών επηρεάζει σε
σημαντικό βαθμό το σύνολο του ενεργειακού συστήματος δεδομένης της μεγάλης
συσχέτισης των ενεργειακών υποδομών. Αναφέρονται επιγραμματικά οι ακόλουθες
περιπτώσεις τρωτότητας:
-

-

-

Η μειωμένη διαθεσιμότητα υδάτων μειώνει την ενεργειακή διαθεσιμότητα
θερμοηλεκτρικών μονάδων που ψύχονται από ύδατα λιμνών και ποταμών. Θα
απαιτηθούν έργα αποκατάστασης του ψυκτικού δυναμικού. Το πρόβλημα αυτό
αφορά τους σταθμούς λιγνίτη και τους περισσότερους σταθμούς φυσικού αερίου του διασυνδεδεμένου συστήματος.
Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας δημιουργεί προβλήματα σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς που ψύχονται από θαλασσινό νερό και για το λόγο αυτό
γειτνιάζουν με τη θάλασσα. Κατά περίπτωση απαιτούνται έργα προστασίας. Το
πρόβλημα αυτό θα είναι ιδιαίτερα έντονο στα νησιά.
Οι πετρελαϊκές υποδομές (διυλιστήρια, μεγάλου μεγέθους αποθηκευτικοί χώροι) καθώς και ορισμένες υποδομές φυσικού αερίου (τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου αερίου) γειτνιάζουν με τη θάλασσα, για λόγους τροφοδοσίας με
πλοία. Επομένως παρουσιάζουν τρωτότητα σχετικά με την άνοδο της στάθμης
της θάλασσας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έργα προστασίας θα απαιτηθούν κατά περίπτωση.
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-

-

-

Τα παραπάνω ισχύουν και για θαλάσσιες εγκαταστάσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων.
Η παραγωγικότητα υδροηλεκτρικών σταθμών επηρεάζεται από τη μειωμένη
διαθεσιμότητα υδάτων. Έργα προσαρμογής συνδυάζονται σε αυτήν την περίπτωση με έργα προστασίας άρδευσης και εγγειοβελτίωσης.
Τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τα κέντρα
υψηλής τάσης, είναι υποδομές ιδιαίτερα τρωτές σε ακραία καιρικά φαινόμενα
και πλημμύρες. Επίσης η άνοδος της στάθμης της θάλασσας επηρεάζει δικτυακές υποδομές που γειτνιάζουν με τη θάλασσα, καθώς και τις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις. Τα έργα προστασίας των δικτύων είναι μεγάλης σημασίας για την
αποτροπή διακοπών τροφοδοσίας λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και άλλων παραγόντων.
Τρωτές είναι επίσης και οι εγκαταστάσεις παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές,
κυρίως από αιολικά και δευτερευόντως από ηλιακά. Ο λόγος είναι τα ακραία
καιρικά φαινόμενα που αναμένονται να είναι έντονα στο πλαίσιο της μεταβολής του κλίματος.

Η αύξηση της θερμοκρασίας θα έχει επίσης επιπτώσεις στις ανάγκες θέρμανσης
(μείωση) και στις ανάγκες ψύξης (μεγάλη αύξηση ιδίως στις πόλεις λόγω μικροκλίματος). Η μεγάλη διακύμανση φορτίων που θα συντελεστεί λόγω των μεταβολών
αυτών θα επηρεάσει τις ανάγκες (αύξηση) για ευέλικτες μονάδες παραγωγής και θα
αυξήσει το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής. Το μικρο-κλίμα στις αστικές περιοχές θα
επιβαρυνθεί με αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των φορτίων για ψύξη. Τα φορτία αυτά έχουν μεγάλη διακύμανση εποχιακά και ημερήσια. Για την κάλυψή τους
θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις ηλεκτροπαραγωγής με μικρό βαθμό χρήσης τους
σε ετήσια βάση και με δυνατότητα ταχείας ανόδου και καθόδου φορτίου. Οι μονάδες αυτές επομένως θα έχουν ακριβότερο μέσο συνολικό κόστος από τη συμβατική
ηλεκτροπαραγωγή, με αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών.
Ορισμένες από τις περιπτώσεις τρωτότητας έχουν τοπικό ή περιφερειακό χαρακτήρα. Όμως αφενός δεν πρέπει να αγνοηθούν λόγω των επιπτώσεών τους στο συνολικό ενεργειακό σύστημα, αφετέρου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται απομονωμένα,
αλλά στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου προστασίας του ενεργειακού συστήματος.
Οι πιθανότητες δυσμενών επιπτώσεων στις ενεργειακές υποδομές κατά είδος υποδομής δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά παρουσιάζουν σημαντική συνδιακύμανση. Αυτό οφείλεται στη συσχέτιση των διαφόρων τύπων υποδομής μεταξύ
τους στο πλαίσιο του ενεργειακού συστήματος.
Η ταυτόχρονη επίδραση πολλαπλών αιτιών τρωτότητας των ενεργειακών υποδομών
είναι πιθανό να έχει όχι σωρευτική αλλά μη γραμμική επίπτωση στο ενεργειακό σύστημα. Για παράδειγμα, τυχόν σύμπτωση ακραίων φαινομένων πλημμυρών, με υψηλές θερμοκρασίες και μειωμένη διαθεσιμότητα αποθήκευσης υδάτων, μπορεί να
οδηγήσει σε εκτεταμένες διακοπές τροφοδοσίας.
Σχετικά με τα υποψήφια έργα προσαρμογής, οι παρεμβάσεις ταξινομούνται ως εξής:
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Δράση 1. Προστασία Υποδομών Ενέργειας κυρίου συστήματος.
Μέτρο 1.1 Ειδική μελέτη τρωτότητας για υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς/διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και κέντρα υψηλής τάσης, και εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων σε έργα προστασίας.
Μέτρο 1.2 Εξέταση αναγκαιότητας τροποποίησης προγραμμάτων ΑΔΜΗΕ
και ΔΕΔΔΗΕ για μελλοντικά έργα δικτύων, ώστε αυτά να είναι προληπτικά προστατευμένα, και εκπόνηση προγράμματος μετεγκατάστασης δικτυακών υποδομών, εφόσον απαιτείται.
Μέτρο 1.3 Ειδική μελέτη τρωτότητας εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, περιλαμβανομένης της Ρεβυθούσας, και εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων σε έργα
προστασίας.
Μέτρο 1.4 Εξέταση αναγκαιότητας τροποποίησης προγραμμάτων ΔΕΣΦΑ για
μελλοντικά έργα φυσικού αερίου ώστε αυτά να είναι προληπτικά προστατευμένα.
Μέτρο 1.5 Ειδική μελέτη τρωτότητας διυλιστηρίων και εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαίου, και εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων σε έργα προστασίας που τυχόν απαιτούνται.
Μέτρο 1.6 Εξέταση αναγκαιότητας τροποποίησης κανονισμών σχετικά με τα
αποθέματα ασφαλείας πετρελαιοειδών ώστε το σύστημα αποθήκευσης να είναι
προληπτικά προστατευμένο.
Δράση 2. Έργα προστασίας παράκτιων εγκαταστάσεων ενέργειας και νησιωτικών
συστημάτων.
Μέτρο 2.1 Ειδική μελέτη τρωτότητας για υφιστάμενα δίκτυα και μονάδες
ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά και εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων
σε έργα προστασίας που τυχόν απαιτούνται. Αντίστοιχα και για δίκτυα διασύνδεσης
νησιών.
Μέτρο 2.2 Εξέταση αναγκαιότητας τροποποίησης προγραμμάτων ΔΕΔΔΗΕ
για μη διασυνδεδεμένα νησιά ώστε οι μελλοντικές υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας
(μονάδες, νησιωτικά δίκτυα και διασυνδέσεις νησιών) να είναι προληπτικά προστατευμένες.
Μέτρο 2.3 Ειδική μελέτη τρωτότητας για υφιστάμενες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που είναι παράκτιες (εκτός νησιών) και χρησιμοποιούν θαλασσινό νερό
για ψύξη, και εκπόνηση προγράμματος επενδύσεων σε έργα προστασίας τους.
Μέτρο 2.4 Εξέταση αναγκαιότητας τροποποίησης κανονισμού αδειών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και τροποποίησης υφισταμένων αδειών, ώστε οι παράκτιες
μονάδες να είναι προληπτικά προστατευμένες.
Δράση 3. Έργα επέκτασης και προστασίας υδάτινων πόρων

55

Μέτρο 3.1 Ειδική μελέτη τρωτότητας υδροηλεκτρικών μονάδων και εφόσον
απαιτούνται εκπόνηση προγραμμάτων προστασίας υδάτινων πόρων σε συνδυασμό
με αρδευτικές υποχρεώσεις των μονάδων αυτών.
Μέτρο 3.2 Ειδική μελέτη τρωτότητας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που ψύχονται από εγκαταστάσεις με υδάτινους πόρους και εφόσον απαιτούνται εκπόνηση
προγραμμάτων προστασίας των υδάτινων πόρων.
Δράση 4. Έρευνα και Ανάπτυξη.
Μέτρο 4.1 Έρευνα σχετικά με τεχνολογίες ψύξης θερμικών μονάδων με μεγάλη απόδοση σχετικά με τους υδάτινους πόρους.
Μέτρο 4.2 Έξυπνα δίκτυα και διαχείριση της ζήτησης με σκοπό το μετριασμό
των επιπτώσεων της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω αύξησης της
θερμοκρασίας.
Μέτρο 4.3 Σύγχρονες μέθοδοι προστασίας δικτύων από ακραία καιρικά φαινόμενα.
Δράση 5. Οριζόντιες και συντονιστικές δράσεις.
Μέτρο 5.1 Ενσωμάτωση προληπτικών μέτρων προστασίας σχετικά με τη χωροθέτηση ενεργειακών έργων (θερμικών μονάδων, μονάδων ΑΠΕ, υποδομών φυσικού αερίου και υποδομών πετρελαίου) και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Τα προληπτικά μέτρα θα αφορούν στην αποφυγή χωροθέτησης σε θέσεις με μεγάλη τρωτότητα στην κλιματική μεταβολή, όπως σε παράκτιες περιοχές, σε περιοχές με κίνδυνο πλημμυρών και τυχόν ευάλωτες σε επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα.
Μέτρο 5.2 Συντονισμός μέτρων με τους τομείς γεωργίας, υδάτινων πόρων
και παρεμβάσεων στο δομημένο περιβάλλον.
Μέτρο 5.3 Επενδυτικά προγράμματα προστασίας
εγκαταστάσεων σε συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

ενεργειακών

4.10 Υποδομές και Μεταφορές
Οι αναμενόμενες από την αλλαγή του κλίματος μεταβολές θα επηρεάσουν τις υποδομές και τα δίκτυα λειτουργίας των μεταφορών, ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου.
Δράση 1. Οργάνωση και Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων
Οδικές Μεταφορές
Μέτρο 1. Ρύθμιση και εφαρμογή διεθνών προτύπων για πληροφορίες δελτίων καιρού και έκτακτης ανάγκης.
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Μέτρο 2. Δημιουργία δικτύων αστικών, περιφερειακών και εθνικών ενδιαφερόμενων φορέων: εταιρειών μεταφορών, αρχών και χρηστών.
Μέτρο 3. Έκδοση εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού για περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης.
Μέτρο 4. Διενέργεια δημόσιων εκστρατειών για την ενημέρωση της κοινής
γνώμης σχετικά με την κατάσταση κινδύνου σε τοπικό επίπεδο.
Σιδηροδρομικές Μεταφορές:
Μέτρο 1. Σχεδιασμός διαδρομών έκτακτης ανάγκης ή εκτροπές, λόγω αποκοπής δικτύων σε περιοχές ή σημεία υψηλής τρωτότητας.
Αεροπορικές Μεταφορές:
Μέτρο 1. Ένταξη των πτυχών (παραμέτρων) της κλιματικής αλλαγής στο
ρυθμιστικό σχέδιο αεροδρομίων ΑΤΜ.
Μέτρο 2. Βελτίωση της χωρητικότητας του εξοπλισμού περιστολής (π.χ. εκχιονιστικά, κλιματιστικά).
Μέτρο 3. Σχεδιασμός διαδρομών έκτακτης ανάγκης ή εκτροπές λόγω αποκοπής δικτύων.
Πλωτές και Θαλάσσιες Μεταφορές:
Μέτρο 1. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ναυσιπλοΐας, καθώς και περαιτέρω τυποποίηση και επέκταση των πληροφοριών που σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα.
Μέτρο 2. Δημιουργία «task force» για τους σκοπούς της ταχείας αντίδρασης
σε περιπτώσεις σοβαρών διαταραχών στην πλοήγηση που προκαλούνται από υδρολογικά / μετεωρολογικά φαινόμενα.
Μέτρο 3. Αύξηση ευαισθητοποίησης (ενημερότητας) των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πλωτή
ναυσιπλοΐα.
Μέτρο 4. Συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών καιρού, ωκεανογραφικών ινστιτούτων και άλλων φορέων που παρέχουν εμπειρία και πόρους.
Δράση 2. Τεχνικό περιεχόμενο
Οδικές Μεταφορές
Μέτρο 1. Εξέταση αναγκαιότητας κατασκευής φραγμάτων και αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία έναντι του νερού.
Μέτρο 2. Βελτιωμένη αποχέτευση σε διασταυρώσεις.
Μέτρο 3. Εξέταση αναγκαιότητας ανύψωσης των παράκτιων οδικών δικτύων
σε περιοχές ή σημεία υψηλής τρωτότητας.
Μέτρο 4. Σχεδιασμός και επενδύσεις σε νέα υλικά με δυνατότητα ''γρήγορης
αποκατάστασης''.
Μέτρο 5. Παροχή καταφυγίων για μη μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς.
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Μέτρο 6. Προετοιμασία για επαρκή αποθέματα αλατιού και διαθεσιμότητα
εξοπλισμού εκκαθάρισης οδικού δικτύου πριν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή
εποχών καταιγίδων.
Μέτρο 7. Ανάπτυξη σχεδίων έγκαιρης επικοινωνίας και συντονισμού με
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και εταιρειών εμπορευματικών μεταφορών.
Μέτρο 8. Σχεδιασμός νέων ασφαλτικών μιγμάτων ανθεκτικών στη θερμότητα και με ιδιότητες ταχύτερης αποστράγγισης των λιμναζόντων υδάτων.
Μέτρο 9. Ενίσχυση της οδικής διαστρωμάτωσης για την πρόληψη πλημμυρών.
Μέτρο 10. Νέα σχεδιαστικά πρότυπα που αφορούν στα συστατικά του οδικού δικτύου (πινακίδες, φωτισμός) για την ενίσχυση της προστασίας των χρηστών.
Μέτρο 11. Τακτικός καθαρισμός ποδηλατοδρόμων και πεζοδρομίων κατά τη
διάρκεια του χειμώνα.
Σιδηροδρομικές Μεταφορές:
Μέτρο 1. Εξέταση αναγκαιότητας κατασκευής αναχωμάτων για την προστασία της υποδομής από την υψηλή στάθμη του νερού σε περιοχές ή σημεία υψηλής
τρωτότητας.
Μέτρο 2. Βελτιωμένος αερισμός σε υπόγεια δίκτυα και σταθμούς.
Μέτρο 3. Βελτίωση σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης σιδηροτροχιών
(π.χ. προστασία κατά της καθίζησης των πρανών γύρω από τα σιδηροδρομικά δίκτυα για την αποφυγή αποκοπής σιδηροδρομικών τμημάτων, κ.λπ)
Μέτρο 4. Προστασία των υπαίθριων σιδηροδρομικών υποδομών από τους
ανέμους (άνεμος-φράκτης).
Αεροπορικές Μεταφορές:
Μέτρο 1. Εξέταση αναγκαιότητας κατασκευής φραγμάτων-αναχωμάτων για
την προστασία της υποδομής στα παράκτια αεροδρόμια από τις πλημμύρες.
Μέτρο 2. Εξέταση αναγκαιότητας επανασχεδιασμού / βελτίωσης διαδρόμων
προσγείωσης – απογείωσης (π.χ. κατασκευή μακρύτερων διαδρόμων για να διευκολύνουν τα αεροσκάφη που προσγειώνονται σε υψηλής πυκνότητας αέρα, μετεγκατάσταση διαδρόμων που κατασκευάστηκαν πάνω σε επιφάνειες που επηρεάζονται
από την τήξη, επανευθυγράμμιση διαδρόμων λόγω μεταβαλλόμενων πλευρικών
ανέμων, βελτίωση ασφαλτομιγμάτων, κ.λπ).
Πλωτές και Θαλάσσιες Μεταφορές:
Μέτρο 1. Εξέταση αναγκαιότητας μετεγκατάστασης, επανασχεδιασμού και
ενίσχυσης των κυματοθραυστών για την προστασία των λιμανιών και γενικότερα
των υποδομών θαλάσσιων μεταφορών από μεγαλύτερα κύματα.
Μέτρο 2. Παροχή επαρκών θέσεων ελλιμενισμού, αγκυροβολίων και εξοπλισμού ακτής για το χειρισμό (εξυπηρέτηση) μεγαλύτερου αριθμού σκαφών.
Μέτρο 3. Παροχή επαρκών συστημάτων προφύλαξης (για σκάφη ελαφριάς
κατασκευής ευαίσθητων σε μεγαλύτερη ζημία).
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Μέτρο 4. Μελέτη για αναγκαιότητα απομάκρυνσης ιζημάτων από το βυθό
της θάλασσας, λόγω μεγάλων κυμάτων και πλημμυρών και προγραμματισμός σχετικών έργων σε περιοχές αυξημένης τρωτότητας .
Δράση 3. Νομοθετικό περιεχόμενο
Οδικές Μεταφορές
Μέτρο 1. Αυστηρή επιβολή ορίου ταχύτητας κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
Μέτρο 2. Επανεξέταση συμβάσεων διαδικασιών συντήρησης ώστε να καταστούν ευέλικτες και αποτελεσματικές ακόμα και κάτω από ταχέως μεταβαλλόμενες
καιρικές συνθήκες.
Σιδηροδρομικές Μεταφορές:
Μέτρο 1. Σύσταση για μειωμένα όρια ταχύτητας κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
Αεροπορικές Μεταφορές:
Μέτρο 1. Εξέταση αναγκαιότητας αναθεώρησης επιτρεπόμενων χρήσεων και
όρων δόμησης γύρω από αεροδρόμια.
Πλωτές και Θαλάσσιες Μεταφορές:
Μέτρο 1. Ασφάλιση των υποδομών για την αντιστάθμιση πιθανών ζημιών.
Μέτρο 2. Έκδοση κατευθυντήριων οδηγών για εφαρμογή άμεσων μέτρων
δράσης
Δράση 4. Ροή πληροφοριών και χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής
Οδικές Μεταφορές
Μέτρο 1. Ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων για την παροχή
συστημάτων πληροφοριών έκτακτης ανάγκης. Τυποποίηση των πληροφοριών καιρού και των προειδοποιήσεων κινδύνου (π.χ. πλημμυρισμένο δίκτυο, κ.λπ).
Μέτρο 2. Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων ανάδρασης στα οχήματα για να επικοινωνούν τις ανάγκες των χρηστών.
Μέτρο 3. Υιοθέτηση επιχειρησιακής, φυσικής, τεχνικής, διαδικαστικής και
θεσμικής ενσωμάτωσης των υπηρεσιών ελέγχου καιρού και κυκλοφορίας.
Σιδηροδρομικές Μεταφορές:
Μέτρο 1. Ενσωμάτωση διαφόρων τύπων παρακολούθησης δεδομένων σχετικών με την κίνηση των τραίνων.
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Μέτρο 2. Συστήματα παρακολούθησης-προειδοποίησης θερμοκρασίας σε
υπόγειες υποδομές.
Αεροπορικές Μεταφορές:
Μέτρο 1. Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης για την αξιολόγηση και σύγκριση
της ευπάθειας (τρωτότητας) των αερολιμένων και του εναέριου χώρου.
Μέτρο 2. Βελτίωση πρόβλεψης τοπικών καιρικών συνθηκών και διαταραχών
(προβλέψεις με βελτιωμένη γεωγραφική και χρονική ακρίβεια μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιδράσεων των διαταραχών).
Πλωτές και Θαλάσσιες Μεταφορές:
Μέτρο 1. Συνεχής παρακολούθηση των θερμοκρασιών περιβάλλοντος των
έργων υποδομής (υποδομών).
Μέτρο 2. Συλλογή, καταγραφή, απεικόνιση και ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικά με το βάθος νερού.

4.11 Υγεία
Δεδομένης της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και στην ποιότητα
ζωής των ανθρώπων, ο τομέας της υγείας καλείται να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα και να υποστηρίξει ένα σύστημα υγείας τέτοιο που να μπορεί να εγγυηθεί την
αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη προσφορά υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, ακόμα και κάτω από τις νέες αυτές συνθήκες. Τόσο με ενέργειες προσαρμογής,
όσο και με κατάλληλες ενέργειες μετριασμού, ο τομέας της υγείας (ΤΥ) μπορεί όχι
μόνο να συνεισφέρει θετικά στην αναγκαία αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, αλλά και να αποδώσει ένα πλήθος από οφέλη κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα
(WHO and HCWH, 2009).
Για την πραγματοποίηση των κατάλληλων ενεργειών προσαρμογής απαιτείται κατανόηση των επιπτώσεων στην υγεία όπως αυτές διαμορφώνονται από τις κλιματικές αλλαγές (Portier et al, 2010).
Πιο συγκεκριμένα, συνδέονται με την κλιματική αλλαγή τα εξής:
-

νοσηρότητα και θνησιμότητα λόγω των καιρικών συνθηκών
προβλήματα του αναπνευστικού συστήματος
ζωονόσοι και ασθένειες που μεταδίδονται μέσω ξενιστών
ασθένειες που μεταδίδονται μέσω τροφής και νερού
παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος
νευρολογικές διαταραχές και ασθένειες
καρκίνος
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-

επιδράσεις στην ανθρώπινη ανάπτυξη
επιδράσεις στην ψυχική υγεία

Η ταυτοποίηση των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη τρωτότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως οι υπερήλικες και
άτομα που ήδη εμφανίζουν αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, αποτελεί
σημαντική προϋπόθεση για την κατάλληλη αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών.
Σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ο Υγειονομικός Χάρτης (που αναπτύχθηκε
από το Υπουργείο Υγείας, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και την Εθνική
Σχολή
Δημόσιας
Υγείας
/
διαθέσιμος
στην
ιστοσελίδα:
http://ygeiamap.gov.gr/) ο οποίος και αντιπροσωπεύει το βασικό εργαλείο για τον
προγραμματισμό και την άσκηση της εθνικής πολιτικής υγείας. Αποτελεί έναν μηχανισμό διαρκούς συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων, αναφορικά με το επίπεδο
υγείας, τη νοσηρότητα και τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία, τη μέτρηση των αναγκών σε ειδικές ομάδες του
πληθυσμού κλπ. Αναλύοντας τα στοιχεία αυτά, αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες σε πρωτοβάθμιες και νοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας, καθώς επίσης και σε
υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας.
Το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), στο θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, εστιάζει στα νοσήματα που δύναται να μεταδοθούν με
διαβιβαστές, νοσήματα τα οποία συνδέονται άμεσα με τις κλιματικές αλλαγές. Ο
τρόπος επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στα λοιμώδη νοσήματα ποικίλει, καθώς
επηρεάζεται τόσο ο αναπαραγωγικός ρυθμός των διαβιβαστών όσο και η δραστηριότητα τους.
Παρακάτω αναλύονται ορισμένα παραδείγματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Κοινά χαρακτηριστικά των παραδειγμάτων αυτών είναι η ανάγκη συντονισμένης δράσης τόσο εντός του τομέα της υγείας, όπως οι ενέργειες στους χώρους υγείας, όσο και εκτός αυτού, όπου απαιτείται συνεργασία με φορείς, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και οι δράσεις για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των
πολιτών σχετικά με την αυτοπροστασία τους.
Ακραία καιρικά φαινόμενα
Βελτίωση των σχεδίων δράσης που έχουν εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία (βλ. και σχετική
αναφορά στο υποκεφάλαιο 5.8 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων»).
Για την κατάλληλη προετοιμασία ενόψει των επιπτώσεων των κυμάτων καύσωνα,
απαιτούνται:
-

Συνεργασία με φορείς (χώροι πράσινου, χώροι με κλιματισμό και διευκόλυνση
πρόσβασης σε αυτούς, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, δίκτυα υποστήριξης των ευπαθών ομάδων).
61

-

Δράσεις σε χώρους του τομέα της υγείας (εκπαίδευση –π.χ. εξοικείωση με συμπτώματα, ενημέρωση ασθενών, προετοιμασία για να δεχθούν αυξημένα περιστατικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες– αριθμός προσωπικού και εγκαταστάσεις).

Μέτρα αυτοπροστασίας (προσωπικές συνήθειες, αναζήτηση σκιερών χώρων, κατανάλωση υγρών που δεν περιέχουν αλκοόλ / καφεΐνη).
Επισημαίνεται ότι ήδη οι Περιφέρειες ορίζουν κλιματιζόμενους χώρους στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. Οι κλιματιζόμενοι χώροι για το κοινό στην Περιφέρεια Αττικής αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας:
http://patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=5006&Ite
mid=323
Αντίστοιχα, παρουσιάζονται και οι θερμαινόμενοι χώροι, στην ιστοσελίδα:
http://patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=6280&Ite
mid=357
Ρύπανση του αέρα
Ο εμπλουτισμός του αέρα με ρυπαντές, όπως τα αιωρούμενα σωματίδια και το
τροποσφαιρικό όζον, με επιβεβαιωμένες αρνητικές επιδράσεις στην υγεία, απαιτεί
ανάληψη δράσης από τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και πιο συγκεκριμένα είναι
απαραίτητα τα εξής:
-

Συνεργασία με φορείς (εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της ρύπανσης του αέρα – όζον/αιωρούμενα σωματίδια).
Δράσεις σε χώρους του Τομέα Υγείας (ΤΥ) (προετοιμασία των εγκαταστάσεων
και του προσωπικού).
Μέτρα αυτοπροστασίας (αποφυγή εξωτερικών δραστηριοτήτων, κλειστά παράθυρα, άσκηση νωρίς το πρωί ή σε μέρες με χαμηλά επίπεδα ρύπανσης).

Ασθένειες που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών
Οι ασθένειες που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών, όπως η ελονοσία και ο δάγκειος
πυρετός, επηρεάζονται τόσο εποχικά όσο και γεωγραφικά από τις κλιματικές αλλαγές. Για τη συνεισφορά του τομέα της υγείας στην προσαρμογή στις νέες συνθήκες,
απαιτούνται:
-

-

Συνεργασία με φορείς (εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης
και παρακολούθησης της δραστηριότητας φορέων ασθενειών, όπως τα έντομα).
Δράσεις σε χώρους του τομέα της υγείας (προετοιμασία των εγκαταστάσεων
και του προσωπικού).
Μέτρα αυτοπροστασίας (αποφυγή έκθεσης κατά το σούρουπο/αυγή, απομάκρυνση στάσιμων υδάτων, κατάλληλη ενδυμασία, π.χ. μακριά παντελόνια κατά
την πεζοπορία σε περιοχές με ψύλλους / τσιμπούρια).
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Αυξημένα περιστατικά αλλεργιών λόγω της κλιματικής αλλαγής
Η κλιματική αλλαγή επιδρά στη γυρεοφορία των φυτών με πιθανό αποτέλεσμα την
αυξημένη έκθεση των ανθρώπων σε αλλεργιογόνα φυσικής προέλευσης. Για την
αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού απαιτείται:
-

-

Συνεργασία με φορείς (ταυτοποίηση των ζωνών με υψηλά επίπεδα γύρης και
παρακολούθηση της πιθανής αυξημένης γυρεοφορίας των φυτών εξαιτίας των
νέων κλιματικών συνθηκών, εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, επιλογή κατάλληλων φυτών για τους πράσινους χώρους).
Δράσεις σε χώρους του τομέα της υγείας (προετοιμασία των εγκαταστάσεων
και του προσωπικού).
Μέτρα αυτοπροστασίας (προσαρμογή των προσωπικών συνηθειών, όπως ελαχιστοποίηση των εξωτερικών δραστηριοτήτων, κλείσιμο των παραθύρων, πλύσιμο μετά από τις εξωτερικές δραστηριότητες, κατάλληλος καθαρισμός εσωτερικών χώρων).

4.12 Δομημένο περιβάλλον
Οι πόλεις βρίσκονται στο μέτωπο των ταχύτερα εξελισσόμενων περιβαλλοντικών
και κλιματικών αλλαγών. Αυτό οφείλεται στις αλλαγές των χρήσεων γης, σε πολεοδομική ανάπτυξη που δεν βασίζεται σε περιβαλλοντικές αρχές, στην αστική επέκταση αλλά και στην αυξημένη ανθρωπογενή δραστηριότητα που ενισχύει, χωρικά και
χρονικά, τις πηγές θερμότητας, κ.λπ. Συνεπώς η δυνατότητα των πόλεων να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή οφείλει να αποτελεί αντικείμενο μελέτης.
Η σχέση των πόλεων με την κλιματική αλλαγή είναι πολύπλευρη:
-

-

-

Οι πόλεις καταναλώνουν περίπου το 60 έως 80% της παραγόμενης ενέργειας σε
παγκόσμια κλίμακα και αποτελούν κύριες πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Η κλιματική αλλαγή θέτει κινδύνους στις αστικές υποδομές και στην ποιότητα
της ζωής εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, ακραίων καιρικών
φαινομένων, ξηρασίας εδαφών και καυσώνων.
Οι κτιριακές υποδομές είναι ευάλωτες σε ακραία καιρικά φαινόμενα που ενδεχομένως οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.
Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται και λειτουργούν οι πόλεις, επηρεάζει τη
ζήτηση ενέργειας και κατά συνέπεια τις εκπομπές διοξειδίου άνθρακα.
Οι ροές ενέργειας στο αστικό περιβάλλον εξαρτώνται από τις χρήσεις/κάλυψη
γης (land use and land cover). O ρυθμός θέρμανσης σε περιφερειακή ή τοπική
κλίμακα, είναι δυνατόν να επιβραδυνθεί μέσα από την επιλογή χρήσεων/καλύψεων γης.

Ειδικότερα, η συνεχής επέκταση των πόλεων και η ραγδαία αύξηση των ενεργειακών αναγκών ιδιαίτερα κατά την εποχή του καλοκαιριού έχουν συντελέσει στη δη63

μιουργία ενός εξαιρετικά επικίνδυνου ενεργειακού αποτυπώματος το οποίο έχει
άμεσες επιπτώσεις στο κλίμα.
Ένα μέτρο που αξίζει να επισημανθεί και διερευνηθεί η εφαρμογή του περαιτέρω
είναι και αυτό των «πράσινων στεγών ή πράσινων δωμάτων».
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις είναι
η έλλειψη χώρων πρασίνου. Η κατάληψη του αστικού χώρου από το τσιμέντο έχει
σημαντικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις αφού τα κτίρια ευθύνονται, σε μεγάλο ποσοστό, για την ενεργειακή κατανάλωση, αλλά και για την εκπομπή ρύπων και αερίων. Στην Ελλάδα, ειδικότερα, τα κτίρια ευθύνονται για το 40%
της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και για το 45% των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, η έλλειψη πράσινων επιφανειών επηρεάζει τη δημόσια υγεία, αλλά και επιβαρύνει τη συλλογική ψυχολογία των κατοίκων της πόλης εντείνοντας ένα αίσθημα δυσφορίας.
Ήδη από το 2011 το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε υπουργική απόφαση σχετικά με «Όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες
και υπαίθριους χώρους κτιρίων» http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/
uploads/downloads/2011/12/Y.A.-fytemenes-epifaneies.pdf
Η αύξηση της ποσόστωσης των πράσινων επιφανειών συμβάλει στην αισθητική,
μορφολογική και ποιοτική αναβάθμιση των πόλεων, αλλά και στη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής μας. Oι φυτεμένες επιφάνειες βελτιώνουν το μικροκλίμα των
αστικών περιοχών, μειώνουν τη σκόνη και το νέφος, ενισχύουν και προστατεύουν
τη μόνωση των κτιρίων, αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και δημιουργούν φυσικό περιβάλλον για την αστική χλωρίδα και πανίδα, τους λεγόμενους
«πράσινους διαδρόμους». Επίσης, συμβάλλουν στην ισοκατανομή των χώρων πρασίνου και εξισορροπούν τις ανισότητες στις επιβαρημένες αστικές περιοχές. Ειδικά
για τις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές όπου παρατηρείται υπερδόμηση και στις
οποίες κατοικούν τα πιο αδύναμα στρώματα του πληθυσμού, η δημιουργία πράσινων επιφανειών μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διαχείριση των πλημμυρικών
φαινομένων. Και ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος: επειδή το νερό της βροχής δεν
βρίσκει γη για να απορροφηθεί, πέφτοντας στο τσιμέντο, κυλάει πιο ορμητικά και
πλημμυρίζει υπόγεια και καταστήματα.
Η Απόφαση αναφέρει επίσης ότι θα τηρείται Ειδικό Μητρώο Φυτεμένων Επιφανειών, δηλαδή δημιουργείται μια πρώτη τράπεζα δεδομένων που θα ενημερώνεται
διαρκώς με τις γνωστοποιήσεις κατασκευής φυτεμένων επιφανειών που θα υποβάλλονται στα κατά τόπους υπηρεσίες δόμησης.
Ειδικά για την περιοχή της Αθήνας και το Νομό Αττικής στο νέο Ρυθμιστικό σχέδιο
(νόμος 4277/2014, ΦΕΚ 156 Α΄) περιγράφονται, μεταξύ άλλων, στόχοι και κατευθύνσεις σχετικά με το αστικό περιβάλλον και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Στην συνέχεια, αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις προσαρμογής :
Δράση 1. Προσαρμογή του αστικού σχεδιασμού στην κλιματική αλλαγή και βελτίωση των θερμικού περιβάλλοντος στις πόλεις με την αλλαγή του μικροκλίματος του
δομημένου περιβάλλοντος (αστικά κέντρα).
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Μέτρο 1. Προσδιορισμός ολιστικής μεθοδολογίας για την εκτίμηση της τρωτότητας των κτηριακών υποδομών στο χερσαίο και παράκτιο περιβάλλον.
Μέτρο 2. Κατάλληλος αρχιτεκτονικός και πολεοδομικός επανασχεδιασμός
των χώρων με κατάλληλη διάταξη και αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων (με χρήση
σκίασης, αερισμού, κ.λπ.)
Μέτρο 3. Εξέταση αναγκαιότητας επικαιροποίησης του Κτιριοδομικού Κανονισμού και του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) λαμβάνοντας
υπόψη το μικροκλίμα των πόλεων και τις κλιματικές αλλαγές που παρατηρούνται ή
εκτιμάται ότι θα προκύψουν.
Μέτρο 4. Αύξηση του αστικού πρασίνου. Η σχέση δομημένου χώρου και
πρασίνου θα πρέπει να αλλάξει για να εξισορροπήσει τις επερχόμενες κλιματικές
αλλαγές. Αυτό θα συμπεριλάβει την αξιοποίηση αναξιοποίητων περιοχών, την ανακατανομή και αποκατάσταση του πρασίνου στο δομημένο περιβάλλον. Τέλος, όπως
προαναφέρθηκε, η ενσωμάτωση του πράσινου σε υπάρχουσες κατασκευές (οροφές, κάθετες επιφάνειες κ.λπ.) θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.
Μέτρο 5. Χρήση καινοτόμων και ενεργειακά φιλικών υλικών, τόσο για την
ανακαίνιση παλαιών κτηρίων όσο και για την δόμηση νέων (μηδενικής ενεργειακής
κατανάλωσης) καθώς και αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας και άλλων τεχνικών εξοικονόμησης που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη σύγχρονη νομοθεσία.
Δράση 2.Μείωση των θερμικών και ενεργειακών αναγκών των κτηρίων προς την
κατεύθυνση του μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος.
Μέτρο 1. Συνδυασμένη χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, αποδοτικά συστήματα φωτισμού και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Μέτρο 2. Αποδοτική αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου και υλικού δυναμικού.
Μέτρο 3. Εκπαίδευση χρηστών κτιρίων και βελτιωμένη απόδοση μέσω συμπεριφοριστικών αλλαγών.

4.13 Εξορυκτική βιομηχανία
Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην οικονομία της Ελλάδας, σε σχέση με
το παρελθόν, έχει μειωθεί σημαντικά και ανέρχεται σε ένα ποσοστό μεταξύ 3-5%
του ΑΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη και το μεταποιητικό τομέα των ορυκτών υλών (Τζεφέρης, 2009). Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές προοπτικές βελτίωσης, καθώς η χώρα
διαθέτει αξιόλογο ορυκτό πλούτο.
Σύμφωνα με στοιχεία της US Geological Survey (2015), η Ελλάδα, το 2014, ήταν η
μεγαλύτερη παραγωγός περλίτη παγκοσμίως (40% της παγκόσμιας παραγωγής), η
πρώτη σε μέγεθος παραγωγός μπεντονίτη στην Ε.Ε. και η δεύτερη παγκοσμίως (9%
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της παγκόσμιας παραγωγής), η πρώτη παραγωγός βωξίτη στην Ε.Ε. και ενδέκατη
παγκοσμίως, η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός λιγνίτη στην Ε.Ε. και η πέμπτη παγκοσμίως, η πρώτη χώρα σε παραγωγή νικελίου στην Ε.Ε. (40% της παραγωγής της
Ε.Ε.), η πρώτη χώρα σε εξαγωγές λευκόλιθου – μαγνησίας στην Ε.Ε., η τρίτη χώρα σε
εξαγωγές μαρμάρου στην Ε.Ε. (μετά από Ιταλία, Ισπανία) και ανάμεσα στις έξι πρώτες χώρες του κόσμου και η μοναδική χώρα παραγωγής χουντίτη. Αξίζει επίσης να
αναφερθεί ότι διαθέτει και σημαντικά κοιτάσματα χρυσού καθώς και σημαντικότατο γεωθερμικό δυναμικό.
Ο εξορυκτικός κλάδος θεωρείται εθνικής σημασίας, δεδομένου ότι συμβάλλει (ΣΜΕ,
2015, Δαμίγος, 2011, Οικονομόπουλος κ.ά., 2011):
-

-

-

στην εξισορρόπηση του εμπορικού ισοζυγίου λόγω του έντονου εξαγωγικού
χαρακτήρα (οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% των πωλήσεών
του),
στην ενεργειακή ασφάλεια και αυτοδυναμία της χώρας (είναι χαρακτηριστικό
ότι το 50% και πλέον της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από
τον εγχώριο λιγνίτη),
στην απασχόληση (περίπου 15.000 άμεσες θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις
του κλάδου και σε συνεργαζόμενους υπεργολάβους),
στην ανάπτυξη εθνικών υποδομών.

Εκτός των άλλων, ο κλάδος αποτελεί αναπτυξιακό μοχλό άλλων δραστηριοτήτων
αφού είναι αλληλένδετος με άλλους κλάδους της οικονομίας, από τον κλάδο των
κατασκευών μέχρι τον τριτογενή τομέα, όπως αποδεικνύεται και από τους πολλαπλασιαστές εκροής (2-2,4), εισοδήματος (1,4-1,7) και απασχόλησης (1,8-4,2)
(Menegaki & Damigos, 2012).
Η εξορυκτική βιομηχανία, ωστόσο, όπως και άλλες οικονομικές δραστηριότητες που
σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους, θα αντιμετωπίσει ένα φάσμα προκλήσεων
και προβλημάτων εξαιτίας των αλλαγών του κλίματος (π.χ. Pearce et al., 2009 &
2011, Ford et al., 2010 & 2011). Η μέχρι σήμερα ανταπόκριση της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε διεθνές επίπεδο (και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα), δεν φαίνεται να
είναι αντίστοιχη των δυνητικών επιπτώσεων.
Είναι χαρακτηριστικό πως λιγότερο από το 50% των Καναδικών μεταλλευτικών εταιρειών λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, αν και το 50% περίπου δηλώνει ότι ήδη επηρεάζεται από αυτή και το
60% εκτιμά πως στο μέλλον οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές (Ford et al., 2010).
Οι δυνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον εξορυκτικό κλάδο αφορούν
στις ‘εισροές’ της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. ενέργεια, νερό, εργατικό δυναμικό), στην εφοδιαστική αλυσίδα (π.χ. χερσαίες ή θαλάσσιες οδοί μεταφοράς πρώτων
υλών και προϊόντων) και στην αγορά των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) (π.χ. αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση ζήτησης συγκεκριμένων ΟΠΥ). Αναμένεται δε να επηρεάσουν όλα τα στάδια της δραστηριότητας (π.χ.
έρευνα και ανακάλυψη κοιτάσματος, ανάπτυξη μεταλλείου και κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, φάση λειτουργίας και αποκατάστασης του χώρου της εξορυκτικής δραστηριότητας, κ.ά.) (Nelson, and Schuchard, 2011, ICMM, 2013).
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Ενδεικτικά, οι επιπτώσεις αυτές μπορεί να σχετίζονται με (Οικονομόπουλος κ.ά.,
2011, BSR, 2011 Pitman et al., 2013):
- καταστροφές υποδομών (π.χ. διάβρωση οδικού δικτύου, κατολισθήσεις πρανών
εκμετάλλευσης και αποθέσεων, κ.λπ.) λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων,
- μείωση διαθέσιμων υδατικών πόρων λόγω χαμηλότερων βροχοπτώσεων και αύξηση της εξάτμισης,
- απώλεια ημερών εργασίας λόγω ακραίων θερμοκρασιών,
- ανάγκη ενίσχυσης μέτρων και δράσεων προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, π.χ. συντήρηση των έργων αποκατάστασης λόγω διάβρωσης εδαφικού καλύμματος και αυξημένων αναγκών άρδευσης, περαιτέρω αύξηση των
συντελεστών ασφάλειας κατά το σχεδιασμό φραγμάτων τελμάτων κ.λπ.,
- αύξηση του λειτουργικού κόστους π.χ. λόγω αυξήσεων του κόστους ενέργειας,
του κόστους των υποδομών, της αποκατάστασης ζημιών από ακραία καιρικά
φαινόμενα, κ.λπ.,
- επιβάρυνση των σχέσεων μεταξύ εξορυκτικής δραστηριότητας και τοπικής κοινωνίας λόγω του «ανταγωνισμού» στη χρήση των πόρων (π.χ. των υδατικών αποθεμάτων της περιοχής), της μεγέθυνσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(π.χ. αύξηση εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων λόγω χαμηλότερης υγρασίας
και υψηλότερης θερμοκρασίας), της πραγματικής ή εκλαμβανόμενης αύξησης
των κινδύνων για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία (π.χ. αύξηση της ανησυχίας για ατυχήματα που σχετίζονται με χώρους απόθεσης τελμάτων και άλλων εξορυκτικών αποβλήτων).
Στη βάση των παραπάνω, το παρόν κείμενο επικεντρώνεται στους βασικούς άξονες
των πολιτικών προσαρμογής που πρέπει να εφαρμοστούν από την εξορυκτική βιομηχανία και την Πολιτεία, ώστε να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του
κλάδου.
Η αντιμετώπιση των αναμενόμενων προβλημάτων προϋποθέτει το σχεδιασμό και
την εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στους ακόλουθους δύο άξονες:
Δράση 1. Ενίσχυση της πληροφόρησης του κλάδου για την κλιματική αλλαγή.
Μέτρο 1. Προετοιμασία αξιόπιστων κλιματικών μοντέλων κατάλληλης χωρικής και χρονικής κλίμακας.
Μέτρο 2. Προετοιμασία μοντέλων «υποβάθρου» για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην εξορυκτική βιομηχανία (π.χ. εκτίμηση επιπτώσεων σε υδατικούς πόρους, αύξηση εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, αύξηση δείκτη επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών, κ.λπ.).
Μέτρο 3. Εκτίμηση των φυσικών και οικονομικών επιπτώσεων για την εξορυκτική δραστηριότητα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο βάσει των κλιματικών
μοντέλων σε σχέση με (ενδεικτικά):
- εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων,
- διαθεσιμότητα υδατικών και άλλων πόρων,
- εκδήλωση δασικών πυρκαγιών,
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- αύξηση του ετήσιου αριθμού ημερών με δείκτη humidex>38oC, κ.ά.
Δράση 2. Ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στη λειτουργία των εξορυκτικών δραστηριοτήτων.
Η Δράση αυτή απαιτεί την υλοποίηση μέτρων προσαρμογής τόσο από την πλευρά
των επιχειρήσεων του εξορυκτικού κλάδου όσο και από την πλευρά της Πολιτείας.
Τέτοια ενδεικτικά μέτρα είναι:
Μέτρο 1. Καθορισμός μέτρων προσαρμογής και ολοκληρωμένης διαχείρισης
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο στρατηγικό και λειτουργικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων, π.χ.:
- εθελοντικές δεσμεύσεις για λήψη μέτρων προσαρμογής,
- προετοιμασία σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε κρίσιμες ‘εισροές’ (π.χ. εξασφάλιση επαρκούς τροφοδοσίας υδατικών πόρων με πολιτικές ορθής διαχείρισης, επαναχρησιμοποίησης, κ.λπ.),
- προετοιμασία αναλύσεων εκτίμησης κινδύνου και σχεδίων έκτακτης ανάγκης από επιπτώσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή,
- διαφοροποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ. δημιουργία ενός
διευρυμένου portfolio ΟΠΥ για αντιμετώπιση της πτώσης ζήτησης) κ.ά.
Μέτρο 2. Ενίσχυση των υποδομών και των έργων κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης και μετά το πέρας αυτής (π.χ. υιοθετώντας κατάλληλους συντελεστές
ασφάλειας, αυξάνοντας το χρονικό εύρος της ανάλυσης κατά τη φάση του σχεδιασμού, κλπ) ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν μέτρα προσαρμογής για αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων .
Μέτρο 3. Επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη λύσεων που σχετίζονται με ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, με σχέδια διαχείρισης από κοινού με
την τοπική κοινωνία κρίσιμων πόρων της περιοχής (π.χ. υδατικών αποθεμάτων),
κλπ.
Μέτρο 4. Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων για την καταγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα εξορυκτικά έργα.
Μέτρο 5. Υποχρεωτική πληροφόρηση κοινού σε σχέση με τις αλληλεπιδράσεις των έργων και της κλιματικής αλλαγής τουλάχιστον για κρίσιμες παραμέτρους,
όπως οι υδατικοί πόροι (π.χ. μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης που θα ενσωματώνουν την κλιματική αλλαγή), κ.ά.
Μέτρο 6. Αναφορά-σύνδεση με την Εθνική πολιτική για την αξιοποίηση των
ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ) που εξαγγέλθηκε από το Υπουργείο το 2012.
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni%5B524%5D=1658&language=elGR
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4.14 Πολιτιστική κληρονομιά
Η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας έχει μία ιδιαίτερα μεγάλη έκταση, τόσο σε
χωρικό όσο και σε χρονικό επίπεδο. Καλύπτει μία περίοδο πλέον των 5.000 χρόνων
με ιδιαίτερα μεγάλη χωρική πυκνότητα καθώς σε κάθε της περιοχή υπάρχουν προϊόντα σημαντικής πολιτιστικής δραστηριότητας. Εκτός από εθνικό κεφάλαιο, ο μοναδικός πολιτιστικός χαρακτήρας της Ελλάδας και η εξαιρετική αρχιτεκτονική κληρονομιά προσελκύουν εκατομμύρια τουριστών κάθε χρόνο και αποτελώντας σημαντικό κεφάλαιο και της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας.
Η τρέχουσα κλιματική αλλαγή, οι αναμενόμενες μεταβολές στην ένταση και τη συχνότητα φυσικών φαινομένων καθώς και η συνέργεια όλων των παραπάνω, αναμένεται να επηρεάσουν στοιχεία του περιβάλλοντος που αποτελούν τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιστορικά μνημεία που είναι άμεσα εκτεθειμένα στο περιβάλλον αλλά και συλλογές που εκτίθενται σε χώρους μουσείων. Πλημμύρες, σεισμοί,
πυρκαγιές, ισχυροί άνεμοι και η μακροπρόθεσμη επίδραση αντίξοων κλιματικών
συνθηκών δύναται να καταστρέψουν, ακόμη και ολοσχερώς, χώρους και αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς ενώ σε πολλές περιπτώσεις, κομμάτι αυτής της καταστροφής έγκειται σε κακοδιαχείριση της κρίσης. Έως σήμερα, δεν έχει υπάρξει σε
εθνικό επίπεδο μία συνολική αντιμετώπιση του θέματος της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς από τους φυσικούς κινδύνους και τις καταστροφές ενώ και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο τονίζεται η έλλειψη εναρμόνισης των επιμέρους συστάσεων
(European Parliament, 2007).
Ενδεικτικές δράσεις προσαρμογής
Δράση 1. Γνώση και καταγραφή των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή στην πολιτιστική κληρονομιά (θεσμοθέτηση νέων και επικαιροποίηση υπαρχόντων συστημάτων καταγραφής παραμέτρων σχετικών με τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής).
Μέτρο 1.1 Ενσωμάτωση στο εκπαιδευτικό υλικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία της
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Μέτρο 1.2 Βελτίωση της ποιότητας της πληροφορίας σχετικά με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς με την εγκατάσταση συστημάτων καταγραφής και παρακολούθησης περιβαλλοντικών και καιρικών φαινομένων.
Μέτρο 1.3 Εκπόνηση, σε συνεργασία αρμόδιων Υπουργείων και φορέων,
των κατά περίπτωση απαιτούμενων προγραμμάτων επενδύσεων σε έργα προστασίας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Δράση 2. Διαχείριση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή στην πολιτιστική κληρονομιά.
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Μέτρο 2.1 Εξέταση δυνατότητας δημιουργίας Υπηρεσίας Προστασίας της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ελλάδα.
Μέτρο 2.2 Εκπόνηση μελετών και σχεδίων διαχείρισης για την πρόληψη κινδύνων από την κλιματική αλλαγή και αξιοποίησή τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Μέτρο 2.3 Εφαρμογή μη-παρεμβατικών τεχνικών σε μνημεία που θα εξασφαλίζουν τη συνεχή καταγραφή της άμεσης παραμόρφωσης, φθοράς ή αλλοίωσης
που προκαλούν οι συνεχόμενες περιβαλλοντικές αλλαγές.
Μέτρο 2.4 Συνεργασία και συντονισμός υπό την αρμόδια υπηρεσία (βλ. μέτρο 2.1) όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των Δ/νσεων και Υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ στο σχεδιασμό προγράμματος στρατηγικού πλαισίου πρόληψης και αντιμετώπισης των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά.
Μέτρο 2.5 Σχεδιασμός προγραμμάτων δράσης αυξημένης ετοιμότητας σε
περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.
Δράση 3. Ενσωμάτωση της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και των προσαρμοστικών πολιτικών σε ευρύτερες εθνικές πολιτικές.
Μέτρο 3.1 Κυρώσεις ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων για την προστασία των μνημείων, την εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης και Πρόληψης κινδύνων που
προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.
Μέτρο 3.2 Δημιουργία προϋποθέσεων για την εξασφάλιση διεπιστημονικής
συνέργειας με στόχο τη διερεύνηση και πιλοτική εφαρμογή μεθοδολογιών για την
ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών βιώσιμης προσαρμογής στα νέα απειλητικά καιρικά φαινόμενα.
Μέτρο 3.3 Κατάρτιση βάσης δεδομένων αναφορικά με την επίδραση της
κλιματικής αλλαγής στα υλικά των μνημείων, η οποία μπορεί να αποτελέσει το υπόβαθρο για την υιοθέτηση αποτελεσματικών αποτρεπτικών πολιτικών.
Δράση 4. Εκπαίδευση επαγγελματιών και ενημέρωση κοινού.
Μέτρο 4.1 Επιμορφωτικά Σεμινάρια για την πρόληψη των κινδύνων σε στελέχη των αρμόδιων φορέων και Υπηρεσιών.
Μέτρο 4.2 Ενημέρωση του κοινού για τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής
μέσω προγραμμάτων και δράσεων σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σχολεία.
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4.15 Ασφαλιστικός τομέας
4.15.1 Η ασφάλιση ως προσαρμογή
Πρόσφατες εκτιμήσεις κλιματικών υποδειγμάτων τεκμηριώνουν την τάση αύξησης
της συχνότητας, έντασης, χωρικής επίδρασης και διάρκειας των ακραίων καιρικών
φαινομένων (ιδιαίτερα καυσώνων, έντονων βροχοπτώσεων, ξηρασιών και τροπικών
κυκλώνων) (IPCC, 2012). Η ταυτόχρονη αύξηση της έκθεσης στα ακραία καιρικά
φαινόμενα, και συνεπώς της τρωτότητας ευάλωτων πληθυσμών παγκοσμίως, θα
οδηγήσει σε αυξημένες πιέσεις για μηχανισμούς αποφυγής, μετριασμού και αποκατάστασης των ζημιών και συνεπώς για πολιτικές μετακύλισης και επιμερισμού του
κινδύνου. Οι πολιτικές αυτές ‘κλιματικής ασφάλισης κινδύνου’ (θα πρέπει να) βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σύγχρονης στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Ανεπίσημες μορφές αλληλεγγύης για τον μετριασμό των ζημιών ακραίων καιρικών
φαινομένων είναι μεν ισχυρά ‘δίκτυα προστασίας’ για ευάλωτα κράτη και πληθυσμιακές ομάδες αλλά δεν παρέχουν την προστασία που παρέχει ένα οργανωμένο
σύστημα ασφάλισης κατά των κλιματικών κινδύνων.
Για τις ανάγκες της εθνικής στρατηγικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ο
ασφαλιστικός τομέας μπορεί να ιδωθεί από τρεις διαφορετικές οπτικές: ως αγορά,
ως εργαλείο κλιματικής προσαρμογής και ως επενδυτής. Υπό τις ιδιότητες αυτές, ο
ασφαλιστικός τομέας μπορεί να υποστηρίξει προσαρμοστικές πρακτικές α) βοηθώντας την διαχείριση κλιματικών κινδύνων, β) εφαρμόζοντας κίνητρα για την πρόληψη τους και γ) παρέχοντας πληροφορίες για τις οικονομικές διαστάσεις τόσο των
κινδύνων όσο και των μέτρων αποφυγής/μετριασμού των.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά την επάρκεια και τη διαθεσιμότητα κατάλληλης
κλιματικής ασφάλισης στα κράτη-μέλη ως συστατικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με στόχο την «μεταστροφή
προς μια γενική κουλτούρα πρόληψης και άμβλυνσης των επιπτώσεων από τους
κινδύνους καταστροφών» (European Commission, 2013). Τα κενά στον τομέα αυτό
είναι ήδη φανερά: παρά τον αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών στην Ευρώπη μόνο το
1/3 των ευάλωτων νοικοκυριών είναι ασφαλισμένα. Ως συνέπεια, από το σύνολο
των €4,3 δισ. της μέσης ετήσιας ζημιάς, μόνο τα €2,3 δισ. καλύπτονται από ασφαλιστικά συμβόλαια. Γενικότερα, η ασφάλιση έναντι καταστροφών εμφανίζει σήμερα
σε ορισμένα κράτη μέλη χαμηλό βαθμό διείσδυσης στην αγορά, με αποτέλεσμα οι
αγορές ασφάλισης έναντι καταστροφών να μη δύνανται να ανταποκριθούν πλήρως
στους υφιστάμενους κινδύνους (Κοινό Κέντρο Ερευνών, 2012 και αναθεώρηση,
σελ.: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weatherdisasters-2/assessment).
4.15.2 Η ποσοτική διάσταση των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα
Οι οικονομικές ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα μετρώνται ως άμεσες απώλειες οικονομικών παγίων και υποδομών και έμμεσες απώλειες οικονομικών ροών
(π.χ. ΑΕΠ). Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, κατά το διάστη71

μα 1980 – 2013, το οικονομικό τίμημα των φυσικών καταστροφών σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε €368 δισ. (τιμές 2013) ενώ οι δαπάνες για αποζημιώσεις λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων αυξήθηκαν από €9 δισ. τη δεκαετία του
1980 σε περισσότερα από €13 δισ. τη δεκαετία του 2000 (τιμές 2013), (Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2012).
Επισημαίνεται ότι για το ίδιο διάστημα (1980-2013) οι απώλειες σε ανθρώπινες
ζωές εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων ανέρχονται δυστυχώς στις 83.204.
Οι περισσότεροι θάνατοι, περίπου 70.000, οφείλονται στο κύμα καύσωνα που σάρωσε την Ευρώπη το 2003.
Από την ίδρυσή του το 2002 έως σήμερα, το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΤΑΕΕ) χρησιμοποιήθηκε σε 67 περιπτώσεις για την αντιμετώπιση καταστροφών, προσφέροντας βοήθεια πάνω από €3.7 δισ. σε 24 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Παγκοσμίως, οι ετήσιες υλικές ζημιές από καιρικά και κλιματικά φαινόμενα κατά τις δεκαετίες 1960 και 1990 αυξήθηκαν κατά οκτώ φορές, ενώ κατά το
ίδιο διάστημα, οι ζημιές υπό ασφαλιστική κάλυψη αυξήθηκαν κατά δεκαεπτά φορές (Mechler and Kundzewicz 2010). Στην Ελλάδα, οι συνολικές αποζημιώσεις της
ασφαλιστικής αγοράς για τις ζημιές από τις βροχοπτώσεις της 24ης Οκτωβρίου 2014
στην Αττική ξεπέρασαν τα €4 εκ. σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ένωσης Ασφαλιστικών
Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την περίοδο 1980-2013 στην Ελλάδα το ποσοστό ασφαλισμένου κεφαλαίου ως προς τις ζημιές από προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά είναι περίπου 1% ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος κυμαίνεται περίπου στο 32%.
4.15.3 Δυνατότητες συμβολής του ελληνικού ασφαλιστικού τομέα στην κλιματική
προσαρμογή
Ο ελληνικός ασφαλιστικό τομέας καλείται να ακολουθήσει το παράδειγμα των ασφαλιστικών κλάδων παγκοσμίως, προσφέροντας χρηματοοικονομικά προϊόντα
ασφάλισης και διάχυσης κλιματικών κινδύνων στη βάση μιας βελτιστοποιημένης
εκτίμησης και χρηματοδότησης των κλιματικών κινδύνων.
Κεντρική παράμετρο της μελλοντικής δυναμικής του κλάδου αποτελεί η θεσμοθέτηση υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών, ζήτημα το οποίο ήδη
έχει τεθεί και στην χώρα μας από την Οδηγία για την Περιβαλλοντική Ευθύνη
(2004/35/ΕΚ). Θα ήταν χρήσιμο να εκτιμηθεί κατά πόσο ορισμένοι ιδιωτικοί φορείς
και κλάδοι (όπως οι πάροχοι υπηρεσιών κοινής ωφελείας, οι διαχειριστές κρίσιμων
υποδομών ενέργειας και συγκοινωνιών, κ.ά.) πρέπει να καλυφθούν από υποχρεωτικά τυποποιημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια με όρους που να καλύπτουν τα καιρικά
φαινόμενα.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ασφάλιση – π.χ. για κτιριακές
εγκαταστάσεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου – ενδέχεται να απαιτούνται ασφαλιστικά συστήματα που τυγχάνουν της στήριξης του δημοσίου, υπό την μορφή χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων και/ή πρόσβασης στην πληροφόρηση κλιματικών
δεδομένων.
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Λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα της αλλαγής του κλίματος, ενδέχεται να προκύπτουν οφέλη από την προαγωγή μιας ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ, σε αντιδιαστολή
με τα εθνικά ή περιφερειακά συστήματα.
Σε όλες τις στρατηγικές προσαρμογής πρέπει να ενθαρρύνεται η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με προοπτική τον επιμερισμό των κινδύνων, των οφελών και
των ευθυνών σε σχέση με τα μέτρα προσαρμογής των επιχειρήσεων.
Η προοπτική της ανάπτυξης αποτελεσματικών κλιματικών ασφαλιστηρίων και αντίστοιχων προϊόντων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα μπορεί να περιλαμβάνει (European Commission, 2013):
-

-

ομαδοποίηση ασφαλιστικών προϊόντων,
δημιουργία ομίλων ασφάλισης έναντι καταστροφών,
ανάληψη ρόλου (αντ-)ασφαλιστή και (αντ-)ασφαλιστή τελευταίου βαθμού από
το ελληνικό Δημόσιο,
θεσμοθέτηση παραμετρικής ασφάλισης έναντι καιρικών φαινομένων βάσει
δεικτών,
δημιουργία χρεογράφων συνδεδεμένων με ασφαλίσεις,
καθιέρωση αποτελεσματικής τιμολόγησης βασισμένης στο μέγεθος του κινδύνου και προσαρμοσμένης στην αυτόνομη ανάληψη μέτρων προφύλαξης των
ασφαλισμένων,
σχεδιασμό μακροχρόνιων συμβάσεων ασφάλισης έναντι καταστροφών,
μείωση των κενών πληροφόρησης και ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη
και τον μετριασμό των επιπτώσεων των κλιματικών κινδύνων.

73

5. Η προσαρμογή στην πράξη
5.1 Ιεράρχηση και αξιολόγηση μέτρων προσαρμογής
Η πολιτική για την κλιματική αλλαγή τον 21ο αιώνα χαρακτηρίζεται από μια συνεχή
απαίτηση για αποκεντρωμένες, αποτελεσματικές και αποδοτικές πολιτικές. Για την
επίτευξη του στόχου αυτού, στο πλαίσιο της πολιτικής δημοσίων επενδύσεων και
άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, θα απαιτηθεί ένας τεράστιος όγκος πληροφόρησης έτσι ώστε να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, την υψηλότερη δυνατή συναίνεση και –στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό– συμβατότητα με τους υπόλοιπους στόχους της δημόσιας πολιτικής. Η
ανάγκη τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας ανάληψης δημοσίων επενδύσεων για την
κλιματική προσαρμογή –ιδιαίτερα σε περιόδους χρηματοπιστωτικής στενότητας και
ύφεσης– φέρνει επιτακτικά στο προσκήνιο το ζήτημα της αξιόπιστης στάθμισης των
συνεπειών τους και, συνεπώς, του ορισμού μετρήσιμων δεικτών απόδοσης των αναλαμβανόμενων επενδύσεων. Η απαίτηση αυτή παγκοσμίως αντανακλά τη σημερινή αναβάθμιση της περιβαλλοντικής και κλιματικής αξιολόγησης επενδύσεων σε
ένα ευρύτερο σύστημα ‘επίδοσης βιωσιμότητας’ (sustainability performance) και
προέρχεται από την αυξανόμενη επιθυμία των διεθνών donors για τεκμηρίωση και
επιβεβαίωση των αγοραίων, περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνεπειών της χρήσης των κεφαλαίων τους.
Σε θέματα περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου διαθέτουμε μια
ξεκάθαρη και παγκόσμια αποδεκτή φυσική μονάδα μέτρησης (ισοδύναμο τόνο μείωσης CO2), γεγονός το οποίο κάνει δυνατή μια σαφή ποσοτικοποίηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων μείωσης των εκπομπών και του συνεπαγόμενου κόστους/οφέλους. Στην περίπτωση της κλιματικής προσαρμογής αντιθέτως, δεν ισχύει
κάτι παρόμοιο: σε αντίθεση με το μετριασμό, στην προσαρμογή το φυσικό αποτέλεσμα μπορεί να ποικίλει ανά τομέα, τοποθεσία και τεχνολογία προσαρμογής. Συνεπώς, ενώ τα αποτελέσματα εναλλακτικών μέτρων και τεχνολογιών προσαρμογής
σε ένα συγκεκριμένο τομέα θα έπρεπε να είναι συγκρίσιμα, στην πραγματικότητα
αυτά εκφράζονται σε μια πλειάδα μετρικών μονάδων οι οποίες δυσχεραίνουν την
συγκρισιμότητα και συνεπώς την ιεράρχηση και την επιλογή τους.
Επισημαίνοντας ότι χρειάζονται επειγόντως περισσότερες ποσοτικοποιημένες πληροφορίες για το κόστος και τα οφέλη της προσαρμογής, η Λευκή Βίβλος
(COM(2009)39) τονίζει τα ειδικότερα προβλήματα ιεράρχησης και αξιολόγησης μέτρων προσαρμογής τα οποία συνεπάγεται η φύση του προβλήματος και τα κενά
πληροφόρησής μας:
-

ο έλεγχος του λόγου κόστους/αποδοτικότητας των μέτρων,
το πρόβλημα της ‘κακής’ προσαρμογής (maladaptation),
η ένταξη των μέτρων προσαρμογής στην ευρύτερη οικονομική πολιτική,
η συσχέτιση πολιτικών περιορισμού των εκπομπών CO2 και προσαρμογής,
οι διατομεακές επιπτώσεις της προσαρμογής,
το πρόβλημα της χρηματοδότησης των νέων επενδύσεων.
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Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο ιεράρχησης περιβαλλοντικών επενδύσεων αρχίζει
να σχηματοποιείται στις Κοινοτικές Οδηγίες για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων
(2000/60 ΕΚ) και Θαλάσσιας Στρατηγικής (2008/56/ΕΚ). Στοχεύοντας στην εκτίμηση
καταλληλότητας των προτεινόμενων «προγραμμάτων μέτρων» (programme of
measures) ανάκτησης και διατήρησης της “Καλής Οικολογικής Κατάστασης”, και οι
δύο Οδηγίες-Πλαίσιο απαιτούν από τα κράτη-μέλη τη χρήση οικονομικών προσεγγίσεων αξιολόγησης και ιεράρχησης (κόστους/αποτελεσματικότητας και κόστους/οφέλους). Μέρος αυτού του θεσμικού πλαισίου αποτελούν οι οδηγίες διεκπεραίωσης αναλύσεων κόστους/οφέλους στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών απαιτήσεων της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής (EC Guide to Cost Benefit Analysis of
Investment Projects, DG REGIO, 2008), οι οδηγίες προς τα κράτη-μέλη για την εκτίμηση κινδύνου και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών (Staff Working Paper on
Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management, 2010), οι οδηγίες στο Non-paper “Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments
climate resilient” καθώς και οι οδηγίες για την ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής
και της βιοποικιλότητας στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Guidance for
Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment).
Σε παρόμοιες καταστάσεις αβεβαιότητας και πολύ μεγάλων χρονικών οριζόντων, η
Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) προβάλλει την “ανάλυση
επικινδυνότητας” (risk analysis) ενώ στη βιβλιογραφία προτείνονται, ολοένα και περισσότερο, προσεγγίσεις από τον χώρο των χρηματιστηριακών αναλύσεων [Ανάλυση Πραγματικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Real Options)]. Υπό το πρίσμα των παραπάνω, η ‘κλιματική αξιολόγηση’ (climate proofing) έργων και πολιτικών αποτελεί
μια ευρύτερη ομάδα εργαλείων και εννοιών σχετικών με τον ex ante προσδιορισμό,
μέτρηση και συγκριτική ιεράρχηση των κλιματικών επιπτώσεων τους.

5.2 Ιδιαιτερότητες και κατηγορίες προσαρμοστικών επενδύσεων
Οι δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή μπορούν να κατηγοριοποιηθούν
σε τρία – εν μέρει αλληλεπικαλυπτόμενα – ζεύγη:
-

-

-

‘Σκληρές’ επεμβάσεις μηχανολογικού εξοπλισμού με σχετικά μεγάλο αλλά εύκολα μετρήσιμο κόστος έναντι χαλαρότερων επεμβάσεων αύξησης της προσαρμοστικής ικανότητας με σχετικά μικρό αλλά δύσκολα μετρήσιμο κόστος.
Εκ των υστέρων προστιθέμενα χαρακτηριστικά προσαρμογής (end-of-pipe) με
ορατό και εύκολα υπολογίσιμο κόστος έναντι εκ των προτέρων ενσωματωμένων στην παραγωγική διαδικασία χαρακτηριστικών προσαρμογής (integrated)
με σχετικά δύσκολα επιμεριζόμενο κόστος.
Επεμβάσεις εκσυγχρονισμού σε υπάρχουσες τεχνολογίες (retrofit) (π.χ. μόνωση
κατοικιών) έναντι σχεδιασμού νέων τεχνολογιών προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγής (π.χ. νέοι κατασκευαστικοί κανονισμοί για καλύτερη μόνωση κατοικιών). Αμφότερες οι επενδύσεις έχουν εύκολα υπολογίσιμο
κόστος.

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να αλλάξει δραστικά τη δομή των κεφαλαιακών επενδύσεων όπως διαφαίνεται στη συνεχή επίκληση της ανάγκης για “κλιματικά ανθεκτικές επενδύσεις” (climate resilient
investments). Στη σημερινή συγκυρία ύφεσης και δημοσιονομικής στενότητας όμως
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δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μια αυτόνομη πολιτική επενδύσεων προσαρμογής. Οι
“κλιματικά ανθεκτικές επενδύσεις” θα ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στις
επιμέρους κλαδικές πολιτικές (mainstreaming). Αυτό συνεπάγεται βαθιές αλλαγές
στον τρόπο λήψης επενδυτικών αποφάσεων, ιδιαίτερα σε επεμβάσεις στις υποδομές παραγωγής και διανομής ενέργειας και πόσιμου νερού, τομείς όπου τα κεφαλαιακά αγαθά τείνουν να έχουν αναμενόμενη οικονομική και φυσική ζωή πολλών
ετών (>50). Στην περίπτωση των δημόσιων υποδομών, η ανάπτυξη συστήματος
προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας, προσανατολισμένων στην πρόληψη
και απομείωση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, διευκολύνει σε μεγάλο
βαθμό την αξιολόγηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων. Στις περιπτώσεις όμως
προτάσεων δημόσιας χρηματοδότησης ιδιωτικών, Δημοτικών ή Περιφερειακών φορέων, τότε οι ιδιαιτερότητες των προσαρμοστικών επενδύσεων, όπως αναλύονται
παρακάτω, θέτουν σοβαρά ζητήματα τεχνογνωσίας και πληροφόρησης.
Ο μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας είναι μια βασική ιδιαιτερότητα των προσαρμοστικών επενδύσεων. Οι αβεβαιότητες για το χρόνο εμφάνισης και τη σοβαρότητα των
κλιματικών επιπτώσεων δυσχεραίνουν ουσιαστικά την αξιολόγηση των επενδυτικών
σχεδίων προσαρμογής και των πηγών χρηματοδότησής τους. Μέχρι πρόσφατα, η
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή εθεωρείτο αποκλειστικά ένα ζητούμενο των
μελλοντικών επιχειρηματικών αποφάσεων: με βάση μία κατά φάσεις διαχείριση του
κινδύνου (iterative risk management), προέκυπτε ένα “προσαρμοστικό” σχέδιο κλιματικής προσαρμογής (‘adaptive’ adaptation framework), συνήθως για τη χρονική
περίοδο 2030-2050. Σε αντίθεση με την παραπάνω αντίληψη, η κλιματική αλλαγή
θεωρείται σήμερα – μετά και από τη δημοσίευση της 5ης τεχνικής αναφοράς του
IPCC - ένας δυναμικά εξελισσόμενος παράγοντας κινδύνου: γίνεται αισθητός μέσω
της τρέχουσας κλιματικής μεταβλητότητας και μεταλλάσσεται σταδιακά προς μια
αβέβαιη βεντάλια μελλοντικών επιπτώσεων. Αντίστοιχα, η επιλογή του χρόνου και
του είδους των επενδύσεων προσαρμογής δεν αφορά μόνο το ερώτημα: τι είδους
επένδυση και πότε; αλλά επικεντρώνεται σε ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων για ένα
μεγαλύτερο χρονικό φάσμα ξεκινώντας από σήμερα μέχρι τους ορίζοντες 20302050. Το πρόβλημα επιλογής επενδύσεων προσαρμογής γίνεται ταυτόχρονα ένα
σημερινό πρόβλημα της επιχειρηματικής στρατηγικής και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Συνεπώς, το σύνολο των επενδυτικών επιλογών οφείλει να εμπλουτίζεται με μέτρα χαμηλής ή και μηδενικής πιθανότητας να χαρακτηριστούν εκ
των υστέρων ως λανθασμένες επιλογές (low/no regret measures).
Λόγω του μεγέθους τους, οι περισσότερες επενδύσεις προσαρμογής υπόσχονται
ένα διπλό μέρισμα: πέρα από τα οφέλη που παράγουν στο συγκεκριμένο τομέα και
για τη συγκεκριμένη επίπτωση για την οποία προορίζονται, πολλές φορές παράγουν
δευτερογενείς επιπτώσεις σε παραπλήσιους («γειτονικούς») τομείς ως «εξωτερικότητες» (Skourtos et al. 2014), όπως για παράδειγμα η κατασκευή προβόλων για την
προστασία των ακτών από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας μπορεί να έχει θετική επίδραση στην αλιεία (μέσω της δημιουργίας τεχνητών οικοτόπων για τα αλιεύματα) ή/και στον τουρισμό (λόγω αισθητικών παρεμβάσεων) ενώ οι διατομεακές αυτές επιπτώσεις μπορεί να είναι αρνητικές αν π.χ. η αισθητική των προβόλων
μειώνει την ελκυστικότητα των ακτών για τους τουρίστες. Σε κάθε περίπτωση, οι
διατομεακές επιπτώσεις των προσαρμοστικών επενδύσεων σπάνια λαμβάνονται
υπόψη στη διαδικασία κοστολόγησης, αξιολόγησης και τελικά ιεράρχησης των προ76

τεινόμενων επενδυτικών σχεδίων προσαρμογής. Εάν οι διατομεακές επιπτώσεις ενός έργου μπορούν εύκολα να εκφραστούν σε χρηματικούς όρους, τότε το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί προσθέτοντας (ή αφαιρώντας) κάθε θετική (ή αρνητική)
διατομεακή επίπτωση από το συνολικό κόστος του έργου. Αυτό όμως δεν είναι πάντα δυνατό με συνέπεια να απομένει μόνο η οδός της ποιοτικής (υποκειμενική) εκτίμησης των αντίστοιχων μεγεθών.
Ο προσδιορισμός του κόστους και του οφέλους των προσαρμοστικών επενδύσεων
στηρίζεται συνήθως στην εκτίμηση των αντίστοιχων χρηματοοικονομικών ροών
(Watkiss et al. 2015). Σε συνάρτηση με το χρονικό ορίζοντα του έργου, το επενδυτικό κόστος εκφράζεται ως Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) και/ή ως ετήσια ισοδύναμα
(annuities). Ο υπολογισμός τόσο της ΚΠΑ όσο και των ετησίων ισοδυνάμων προϋποθέτει την επιλογή επιτοκίων προεξόφλησης. Η επιλογή ενός κατάλληλου (κοινωνικού) επιτοκίου προεξόφλησης είναι ζωτικής σημασίας για παρόμοιες μακροχρόνιες εκτιμήσεις. Η οικονομική θεωρία και πρακτική δεν είναι σε θέση να δώσουν μια
τελική απάντηση σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου (κοινωνικού) επιτοκίου
προεξόφλησης καθότι, στην ουσία του, το θέμα αντανακλά την ηθική μας στάση
απέναντι στις μελλοντικές γενεές. Για παράδειγμα, ο ΟΟΣΑ προτείνει για τις μακροχρόνιες επενδύσεις επιτόκιο προεξόφλησης μεταξύ 3 και 12% (OECD, 2007). Η ΕΕ
συνιστά τη χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης ύψους 5% σε πραγματικές τιμές ως
ενδεικτική τιμή αναφοράς για τα έργα δημόσιων επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Γραμματεία
Επενδύσεων και Ανάπτυξης 2009) αλλά δέχεται και χαμηλότερα επιτόκια σε περιπτώσεις πολύ μακρινών οριζόντων, όπως αυτή της κλιματικής αλλαγής (European
Commission, 2005). Σε συμφωνία με τη διεθνή πρακτική στις αντίστοιχες μελέτες
διεθνώς θεωρούμε ένα επιτόκιο προεξόφλησης 1% έως 3% ως το πλέον κατάλληλο
για τις επενδύσεις κλιματικής προσαρμογής.
Επίσης, λόγω του μεγέθους τους, οι περισσότερες επενδύσεις προσαρμογής είναι
λογικό να δημιουργούν σε πολλές περιπτώσεις αισθητά ζητήματα ευθυδικίας και
περιφερειακών/κοινωνικών ανισοτήτων. Η ανταπόκριση των πολιτών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι από αυτούς ενεργοποιούμενες στρατηγικές αντιμετώπισής τους καθορίζονται από το κυρίαρχο πολιτισμικό πλαίσιο. Συνεπώς, η διερεύνηση των επιπτώσεων των επενδύσεων κλιματικής προσαρμογής στην κοινωνία (επιπτώσεις στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό) και η ενσωμάτωση
των επιπτώσεων αυτών στις προσεγγίσεις ιεράρχησης και αξιολόγησης που θα προκριθούν, είναι ζητήματα που πρέπει να στηρίζονται σε ευρεία και συστηματική διαβούλευση με τους θιγόμενους κοινωνικούς εταίρους. Μέσα από τη διαβούλευση θα
προκύψουν τα κριτήρια προσδιορισμού της κοινωνικής αποδοχής των μέτρων και
του βαθμού συμβολής τους στην ευρύτερη κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη του τομέα/περιφέρειας.
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5.3 Μέθοδοι αξιολόγησης και ιεράρχησης των επενδύσεων
Η αξιολόγηση και ιεράρχηση των επενδύσεων κλιματικής προσαρμογής αποτελεί,
σύμφωνα με τα παραπάνω, ένα σύνθετο πρόβλημα. Βασικές μέθοδοι αξιολόγησης
και ιεράρχησης είναι η ανάλυση κόστους-οφέλους, η ανάλυση κόστουςαποτελεσματικότητας, η ανάλυση κινδύνου, η πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων, η ανάλυση πραγματικών δικαιωμάτων προαίρεσης ενώ οι παραδοσιακές αναλυτικές τεχνικές εμπλουτίζονται με εργαλεία ποσοτικοποίησης της αβεβαιότητας,
των διατομεακών και κοινωνικών επιπτώσεων κ.ά. Επισημαίνεται, ότι από καθαρά
αναλυτική άποψη, οι μέθοδοι πρέπει να διακρίνονται από συστηματικότητα. Τα εργαλεία και οι υποθέσεις εργασίας της μεθόδου πρέπει να διακρίνονται για τη συστηματικότητα τους και άρα να μπορούν να εφαρμοσθούν σε παρόμοιες περιπτώσεις. Αυτό εξασφαλίζει την τυποποίηση και τη ‘μεταφορά’ των αποτελεσμάτων
προηγουμένων μελετών σε ανάλογες περιπτώσεις, εάν αυτό απαιτούν οι χρονικοί
και χρηματοδοτικοί περιορισμοί. Η συσσώρευση μελετητικής εμπειρίας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του μεθοδολογικού εργαλείου της μετά-ανάλυσης των εμπειρικών πρωτογενών δεδομένων, καθιστά σήμερα τη μεταφορά και προσαρμογή
παλαιότερων δεδομένων σε νέες, αντίστοιχες περιπτώσεις αξιολόγησης (data
transfer), μια αξιόπιστη εναλλακτική χαμηλού κόστους.
Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι πρέπει επίσης να διακρίνονται από πρακτικότητα:
Σε σχέση με τις μη οικονομικές, η εφαρμογή των οικονομικών μεθόδων μπορεί να
είναι χρονοβόρα και απαιτητική σε χρηματοδοτικά μέσα, ιδιαίτερα εάν περιλαμβάνουν τη διακίνηση ερωτηματολογίων σε δείγματα του πληθυσμού. Ταυτόχρονα όμως, η ποσοτική έκφραση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σε ένα χρηματικό
μέγεθος προσιδιάζει περισσότερο στη ‘γλώσσα’ του κοινού και των ληπτών αποφάσεων, καθιστώντας δυνατή τη σύγκριση κόστους/οφέλους του έργου. Συχνά βέβαια
η εκτίμηση του κόστους και του οφέλους ενός έργου εκφράζεται με ένα εύρος τιμών. Ένα μειονέκτημα όμως των οικονομικών μεθόδων είναι η παράλειψη μιας σειράς ‘μη απτών’ επιπτώσεων (π.χ. κοινωνικών) για τις οποίες ίσως μόνο ποιοτικές
εκτιμήσεις θα ήταν δυνατές. Στην περίπτωση αυτή οι πολυκριτηριακές προσεγγίσεις
μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά των μεθόδων κόστους οφέλους.
Με την παρούσα, ελλιπή κατάσταση της διαθέσιμης πληροφορίας μας για πολλές
πτυχές του περιβάλλοντος, μια τέτοια ‘μίξη’ οικονομικών μεγεθών και φυσικών δεικτών ίσως αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη μορφή παρουσίασης των αποτελεσμάτων της κλιματικής αξιολόγησης στους λήπτες αποφάσεων.
Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι πρέπει επίσης να διακρίνονται από συμβατικότητα
με στρατηγικές επιλογές. Η διαδεδομένη αντίληψη στο θέμα αυτό είναι ότι οι οικονομικές μέθοδοι δεν προωθούν όσο θα έπρεπε το στρατηγικό στόχο της βιώσιμης
ανάπτυξης και ότι η εμμονή σ’ αυτές μπορεί να οδηγήσει σε μία καθυστέρηση όσον
αφορά τη περιβαλλοντική και κλιματική πολιτική. Αδυνατώντας να συμπεριλάβουν
όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη διαδικασία αξιολόγησης, και
στηριζόμενοι αποκλειστικά στο κριτήριο της οικονομικής αποτελεσματικότητας, οι
μέθοδοι αυτοί μπορεί να αποκλείσουν προσαρμοστικές επενδύσεις, οι οποίες στη
βάση μιας πολυκριτηριακής ανάλυσης ίσως γινόταν αποδεκτές.
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Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης πρακτικής της αξιολόγησης επενδύσεων,
ο χρήστης είναι αναγκασμένος να επιλέξει μεταξύ των διαθέσιμων μεθόδων, στη
βάση δύο κρίσιμων μεταβλητών: α) της φύσης και του αριθμού των κριτηρίων αξιολόγησης και β) του είδους της διαθέσιμης πληροφορίας. Τα κριτήρια μπορούν να
αφορούν στην οικονομική αποτελεσματικότητα, στην κοινωνική ισότητα, στην άρση
περιφερειακών ανισοτήτων, κ.λπ. Η διαθέσιμη πληροφορία μπορεί να είναι ποσοτική ή ποιοτική. Παράλληλα, παράγοντες όπως η φύση του υπό αξιολόγηση έργου, οι
χρονικοί και χρηματοδοτικοί περιορισμοί, οι νομικές και διοικητικές απαιτήσεις συνεπηρεάζουν την επιλογή της μεθόδου.
Τα αποτελέσματα των μελετών ιεράρχησης και αξιολόγησης μπορούν να διαφέρουν
ως προς το εύρος τους, δηλαδή να αφορούν σε σχέδια ευρύτερης παρέμβασης ή σε
συγκεκριμένα έργα. Παρά τη διάκριση ως προς το εύρος, θα πρέπει να ακολουθούν
παρόμοια μεθοδολογία και να εντάσσονται σε ιεραρχικό σύστημα μελετών σκοπιμότητας προσαρμογής: α) μελέτες στρατηγικού χαρακτήρα με μακροοικονομικό περιεχόμενο (πρώτο επίπεδο), β) μελέτες σε περιφερειακό επίπεδο ή σε κλαδικό επίπεδο (δεύτερο επίπεδο), γ) μελέτες συγκεκριμένων παρεμβάσεων (τρίτο επίπεδο).
Η ιεραρχική δομή θα διασφαλίζει συνεκτικότητα και ολοκλήρωση των μελετών στο
πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την προσαρμογή. Οι μελέτες θα αναφέρονται χωριστά και με διαφορετική λεπτομέρεια ως προς τη μεθοδολογία στις δύο κατηγορίες πολιτικών προσαρμογής, δηλαδή στις πολιτικές που εντάσσονται σε τρέχουσες πολιτικές και σε εκείνες που έχουν κύριο στόχο την προσαρμογή και έχουν
αυτόνομο χαρακτήρα. Επίσης, οι μελέτες θα περιλαμβάνουν εκτίμηση των οικονομικών πόρων, την προέλευση των πόρων, τις επιπτώσεις σε κλάδους, οικονομικούς
παράγοντες και τη δραστηριότητα, τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από διαφορετική
χρήση των πόρων, καθώς και την οικονομική αποτίμηση της αποφυγής κινδύνων
και ζημιών από την κλιματική αλλαγή. Οι μελέτες θα πρέπει να συγκρίνουν εναλλακτικές λύσεις ενώ επίσης θα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την υιοθέτηση
πολιτικών και μέτρων προσαρμογής και θα τίθενται σε δημόσια διαβούλευση.
Οι μελέτες περιλαμβάνουν και εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων πορείας (roadmaps)
είτε κατά τομέα είτε συνολικά, τόσο για την προσαρμογή όσο και για το συνδυασμό
προσαρμογής και μετριασμού. Η εκπόνηση σχεδίων μακροχρόνιου σχεδιασμού είναι πιο αποδοτική και συνεκτική όταν χρησιμοποιούνται μαθηματικά μοντέλα οικονομικού περιεχομένου για τη συστημική ανάλυση και την ανάλυση επιπτώσεων. Τα
μαθηματικά μοντέλα υπολογίζουν ποσοτικά προβλέψεις εξέλιξης των συστημάτων
(οικονομίας, πληθυσμού, υποδομών κλπ) στο πλαίσιο σεναρίων εξέλιξης που ενσωματώνουν εναλλακτικές πολιτικές. Από τη σύγκριση των σεναρίων προκύπτουν ποσοτικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων, αρνητικών και θετικών. Οι εκτιμήσεις αυτές
τροφοδοτούν την ανάλυση κόστους-οφέλους. Το βασικό μοντέλο, στο οποίο ενσωματώνονται κατάλληλα μοντέλα κατά τομέα, είναι το μοντέλο γενικής οικονομικής
ισορροπίας, το οποίο περιλαμβάνει πολλούς τομείς της οικονομίας, τη διαμόρφωση
των εισροών στους παραγωγικούς τομείς κατά συντελεστή παραγωγής (με έμφαση
στο κεφάλαιο και την εργασία), τη διαμόρφωση της κατανάλωσης και των επενδύσεων καθώς και τα δημοσιονομικά στοιχεία και τα εργαλεία πολιτικής.
Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα απαιτήσει πολλαπλές επενδύσεις σε διαφορετικούς τομείς, με συχνά συμπληρωματικούς στόχους υπό το καθεστώς έντονης
αβεβαιότητας για κρίσιμες παραμέτρους του προβλήματος.
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Όπου οι επενδύσεις αφορούν επεμβάσεις σε κτιριακό ή μηχανολογικό εξοπλισμό, οι
οποίες πρέπει να συμμορφώνονται σε τεχνικούς ‘κανονισμούς’ και προδιαγραφές, η
ιεράρχηση και αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών διευκολύνεται τα μέγιστα
και, ίσως, η διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα αυτή να καθίσταται μη αναγκαία.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων όμως, οι επενδύσεις για την κλιματική προσαρμογή θα απαιτήσουν στο μέλλον μια διεξοδική συγκέντρωση τεχνοοικονομικών
δεδομένων με στόχο την ιεράρχηση και αξιολόγησή τους. Ιδιωτικοί και δημόσιοι
φορείς αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να επιλέξουν και να εφαρμόσουν μία από τις μεθόδους παίρνοντας υπόψη μια σειρά παραμέτρων κόστους
και αποτελέσματος.
Μία εκτίμηση των βασικών προσεγγίσεων αναφορικά με τις απαιτήσεις σε πληροφορία και τεχνογνωσία δίνεται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας τυποποίησης μεθόδων αξιολόγησης αναφορικά με τις απαιτήσεις σε πληροφορία και τεχνογνωσία.

5.4 Ενσωμάτωση προσαρμοστικών πολιτικών σε ευρύτερες πολιτικές
Οι προσαρμοστικές πολιτικές πρέπει να ενσωματώνονται σε ευρύτερες πολιτικές
όπως: πολιτικές διαχείρισης φυσικών καταστροφών, πολιτικές τροφίμων, πολιτικές
υποδομών, ενεργειακή πολιτική, πολιτική για τις μεταφορές, πολιτική για τον τουρισμό, πολιτική για την ποιότητα ζωής στις πόλεις, κλπ. (π.χ. η ΕΣΠΚΑ οφείλει να ενισχύει και συνδράμει την υλοποίηση των εθνικών στόχων για προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών ενδιαιτημάτων όπως αυτοί εκφράζονται στην Εθνική
Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα).
Η βασική οδός για την υλοποίηση της παραπάνω απαίτησης είναι η ενσωμάτωση
του κριτηρίου «κλιματικά ασφαλής επένδυση» σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων για αδειοδότηση και χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.
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Οικιστικές περιοχές, περιοχές τουρισμού, καθώς και ενεργειακές, συγκοινωνιακές,
εγγειοβελτιωτικές, υδρολογικές, κλπ. υποδομές αποτελούν επί μέρους τομείς για
τους οποίους εφαρμόζεται το κριτήριο της «κλιματικά ασφαλούς επένδυσης» ενώ
απαιτείται και εξειδίκευση του κριτηρίου κατά τομέα επένδυσης στη νομοθεσία και
τις κανονιστικές διατάξεις. Επιπλέον, λόγω του μεγάλου χρόνου ζωής των υποδομών και της εντάσεως κεφαλαίων που απαιτούνται, είναι αναγκαίο η ενσωμάτωση
να γίνει έγκαιρα.
Η πολιτική της προσαρμογής συνδυάζεται με την πολιτική του μετριασμού, δηλαδή
της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, με έμφαση στη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων. Η πολιτική του μετριασμού συνίσταται κυρίως σε επενδύσεις, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύγχρονες υποδομές δικτύων, παρεμβάσεις εξοικονόμησης στο οικιστικό περιβάλλον, εξηλεκτρισμός των μεταφορών, παραγωγή βιο-καυσίμων, κ.λπ. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις είναι εντάσεως κεφαλαίου
και επομένως είναι αναγκαίο και αυτές να ικανοποιούν το κριτήριο της ‘κλιματικά
ασφαλούς επένδυσης’.
Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός είναι εκ των πραγμάτων άμεσα συνυφασμένος με τη στρατηγική της προσαρμογής. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην
πολιτική της χωροταξίας, κυρίως για τις οικιστικές περιοχές, αλλά και τις τουριστικές και βιομηχανικές περιοχές. Αναμένεται οι οικιστικές περιοχές να επιβαρυνθούν
λόγω ανόδου θερμοκρασίας και του δυσμενούς μικροκλίματος στις πόλεις ενώ αυξημένοι είναι και οι κίνδυνοι για πλημμύρες και ακραία φαινόμενα.
Παράλληλα, η στρατηγική μετριασμού περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και ήπιας/πράσινης ανάπτυξης στις πόλεις. Οι παρεμβάσεις προσαρμογής και μετριασμού, ιδίως στις πόλεις, έχουν επομένως συνέργειες αλλά και ζητήματα συμβατότητας και επομένως πρέπει να σχεδιασθούν από
κοινού. Αντίστοιχες συνέργειες και συμβατότητες υφίστανται για τις πολιτικές αυτές
και για τη χωροταξία σχετικά με τουριστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Συμπερασματικά, είναι επιθυμητή η εκπόνηση τομεακών στρατηγικών σχεδίων και
κανονιστικών κειμένων ώστε να εξειδικευθεί η εφαρμογή του κριτηρίου της κλιματικά ασφαλούς επένδυσης σε κάθε τομέα επενδύσεων και υποδομών.
Σε ένα γενικότερο επίπεδο, η υλοποίηση της ΕΣΠΚΑ προϋποθέτει την ενσωμάτωση
των στόχων της στα ευρύτερα πλαίσια μιας στρατηγικής μετασχηματισμού για καινοτόμο και κυκλική ελληνική οικονομία. Αν και η κοινοτική στρατηγική για μια κυκλική οικονομία αφορά πρωτίστως την διαχείριση και ανακύκλωση των αποβλήτων
(βλ. EC 2015), η ΕΣΠΚΑ φιλοδοξεί να συνδέσει την έννοια της κυκλικότητας των παραγωγικών και καταναλωτικών μας επιλογών με ζητήματα κλιματικής προσαρμογής. Το ίδιο ισχύει και για τις δυνατές συνέργειες της ΕΣΠΚΑ με την Οδηγία-πλαίσιο
2008/56/ΕΚ για τη θαλάσσια στρατηγική (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?
tabid=254&language=el-GR). Βάσει των ανωτέρω, και τα ΠεΣΠΚΑ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις δυνατότητες της ΕΣΠΚΑ για οριζόντιες συνέργειες με ευρύτερες,
αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πολιτικές.
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5.5 Η διεθνής (διασυνοριακή) διάσταση της προσαρμογής
Η βάση της διεθνούς κλιματικής πολιτικής, αναφορικά με το συμβατικό της χαρακτήρα, αποτελείται από την Σύμβαση-Πλαίσιο των ΗΕ για τη Κλιματική Αλλαγή
(UNFCCC – UN Framework Convention on Climate Change) και το επισυναπτόμενο
αυτής Πρωτόκολλο του Κιότο. Η Σύμβαση-Πλαίσιο τέθηκε σε ισχύ δύο χρόνια μετά
την υπογραφή της και σήμερα αριθμεί 194 συμβαλλόμενα μέρη (http://unfccc.int/).
Το άρθρο 2 της Σύμβασης-Πλαίσιο αναφέρεται στην υποχρέωση των συμβαλλομένων μερών να σταθεροποιήσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, έτσι ώστε
να αποφευχθεί η επικίνδυνη ανθρωπογενής παρέμβαση στο κλιματικό σύστημα.
Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν
πως η προκληθείσα από τον άνθρωπο κλιματική αλλαγή δεν θα περιορίσει την ικανότητα προσαρμογής των οικοσυστημάτων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
(Sands, 1995).
Συνεπακόλουθα, η Σύμβαση-Πλαίσιο σε αυτό το σημείο εγκαθιδρύει τους δύο πυλώνες της διεθνούς κλιματικής πολιτικής: το μετριασμό των εκπομπών και την προσαρμογή. Τα επόμενα δύο άρθρα της αναφέρονται εμμέσως στην προσαρμογή. Το
άρθρο 3, στην τρίτη και τέταρτη παράγραφο, κάνει μνεία στην υποχρέωση των μερών, ιδίως των αναπτυγμένων, να συνεργαστούν και να μοιραστούν από κοινού το
κόστος της υιοθέτησης των μέτρων προσαρμογής. Ειδικότερα, το 3.1 αναφέρει ότι
τα Μέρη του Πρώτου παραρτήματος θα πρέπει να αναλάβουν τα απαραίτητα μέτρα
για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στο 3.2. ότι θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες αδυναμίες των αναπτυσσόμενων χωρών.
Οι στόχοι που θέτει το άρθρο 4 είναι περισσότερο ποιοτικοί και όχι ποσοτικοί. Η
μόνη δέσμευση που υπάρχει αφορά στον ορισμό έτους βάσης ως αναφορά για τη
μείωση των εκπομπών (1990)4. Το άρθρο 4.1 είναι κεντρικής σημασίας για τον πυλώνα της προσαρμογής, επειδή αναφέρει ότι τα Μέρη θα πρέπει να σχεδιάζουν,
εφαρμόζουν, δημοσιοποιούν και επικαιροποιούν εθνικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συμπεριλαμβανομένων μέτρων επαρκούς
προσαρμογής5. Στην πέμπτη παράγραφο του άρθρου 4.1 επισημαίνεται ότι η προσαρμογή είναι ζήτημα διεθνούς συνεργασίας και υποδεικνύει τα μέτρα που θα
πρέπει να αναλάβουν τα μέρη, όπως ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης,
ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, βιώσιμη γεωργία κλπ.

4

Προς αυτή την κατεύθυνση η γενική δέσμευση εξειδικεύεται μόνο στην υποχρέωση των
συμβαλλόμενων μερών να τηρούν αρχείο (inventory) των πηγών των εκπομπών τους, καθώς και των
φυσικών ταμιευτήρων τους. Επίσης, η χρήση της λέξης «επαρκούς» για τον προσδιορισμό της προσαρμογής είναι προβληματική, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη ερμηνεία για το πώς καθορίζεται η επαρκής προσαρμογή.
5
Βλ. Άρθρο 4.1. όπου ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι «τα συμβαλλόμενα μέρη προωθούν και
συνεργάζονται για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη διάδοση, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνολογιών, πρακτικών και διαδικασιών που ελέγχουν ή μειώνουν ή αποτρέπουν τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δεν ελέγχονται από το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, σε
όλους τους σχετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της ενέργειας, των μεταφορών, της
βιομηχανίας, της γεωργίας, της δασοκομίας και της διαχείρισης των αποβλήτων».
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Στην αμέσως επόμενη παράγραφο του άρθρου 4.1, το κείμενο της ΣύμβασηςΠλαίσιο καλεί τα Μέρη να σχεδιάσουν προσεκτικά τις δράσεις τους, καθώς ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος αντί να βελτιώσουν την κατάσταση να προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα και δυσλειτουργίες, κάτι το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως
κακή προσαρμογή (maladaptation).
Πολλές και σημαντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν περιφερειακό και
διασυνοριακό χαρακτήρα. Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις δημιουργούν αλληλεξαρτήσεις μεταξύ κρατών, όπως για παράδειγμα στα θέματα των υδάτων οι υδρολογικές αλλά και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, και επομένως θα πρέπει να
βρεθεί τρόπος από κοινού διαχείρισης. Καθώς η Ελλάδα μοιράζεται τόσο σημαντικούς υδάτινους πόρους όσο και ορεινούς όγκους με σημαντικές δασικές εκτάσεις με
τις βόρειες γείτονες χώρες είναι απαραίτητο να υφίστανται δίαυλοι επικοινωνίας
τόσο για την ανταλλαγή δεδομένων, όσο και διαδικασιών και πολιτικών προσαρμογής στις διασυνοριακές περιοχές (π.χ. το Διασυνοριακό Πάρκο των Πρεσπών απέκτησε
θεσμική υπόσταση τον Φεβρουάριο 2010 με την διεθνή συμφωνία που υπεγράφη από
την Ελλάδα, Αλβανία και ΠΓΔΜ, αλλά και υπό την «ομπρέλα» της Ε.Ε.

Δράσεις σε διασυνοριακό επίπεδο:
-

-

-

-

αναγνώριση και καταγραφή των διασυνοριακών θεμάτων προσαρμογής, αρχικά σε γενικό επίπεδο (υδάτινοι όγκοι, δάση, βιοποικιλότητα, γεωργία, αλιεία)
και κατόπιν σε επίπεδο παραδείγματος (Έβρος ποταμός),
δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με τις γείτονες χώρες για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών αρχικά, και κατόπιν για τη διαμόρφωση κοινών
δράσεων και στρατηγικών,
δημιουργία κοινών σταθμών συλλογής δεδομένων όπου η παρούσα υποδομή
δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί,
πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων στις διασυνοριακές περιοχές υψηλής
τρωτότητας και παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων,
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων θεσμικών οργάνων των χωρών με τις οποίες μοιραζόμαστε τα ίδια προβλήματα, με απώτερο σκοπό τη σύναψη συμφωνιών για τη διαχείρισή τους.

Δράσεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο:
- συμμετοχή και συνεργασία για τη διαμόρφωση στρατηγικών προσαρμογής σε περιοχές με παρόμοια προβλήματα (υδρολογικά προβλήματα στην λεκάνη της Μεσογείου),
- συμμετοχή, συνεργασία και προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για την κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπισή τους.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί η πιο σημαντική διεθνής διάσταση του θέματος που αφορά την “Συμφωνία των Παρισίων”.
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Τον Δεκέμβριο του 2015, κατά την διάρκεια της 21ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC, COP21) που διεξήχθη στο Παρίσι εγκρίθηκε η ιστορική πλέον “Συμφωνία των Παρισίων” που αποτελεί μια νέα παγκόσμια και
νομικά δεσμευτική συμφωνία, στόχος της οποίας είναι να τηρηθεί μια άνοδος της
μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας για αυτόν τον αιώνα, κάτω από τους 2 βαθμούς
Κελσίου και να οδηγήσει τις προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας ακόμη περισσότερο -ει δυνατόν-στους 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από
τα προ-βιομηχανικά επίπεδα. Τόσο στα κείμενα της Συμφωνίας των Παρισίων όσο
και της Απόφασης COP21 υπάρχουν πολλές αναφορές και υποχρεώσεις των κρατών
σε θέματα Κλιματικής Προσαρμογής (βλέπε την ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=447&language=el-GR με τα αποτελέσματα
της Διάσκεψης COP21 και της Συμφωνίας των Παρισίων).
Επισημαίνεται ότι και στην “Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη” των Ηνωμένων Εθνών τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί για την προστασία του πλανήτη από την
υποβάθμιση και οφείλουν να αναλάβουν επειγόντως δράση για την κλιματική αλλαγή. Έχουν αναπτυχθεί 17 ειδικοί στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης και 169 δράσεις που
δείχνουν το μέγεθος και τη φιλοδοξία της νέας αυτής παγκόσμιας πρωτοβουλίας
(https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld )
Στο πλαίσιο αυτό, σχετικός με θέματα προσαρμογής είναι ο 13ος στόχος της Αειφόρου Ανάπτυξης (https://sustainabledevelopment.un.org/topics/climatechange)
που συνδέεται με τους προηγούμενους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (Millennium Development Goals) και εστιάζει στο να “αναληφθεί επείγουσα δράση για
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της”, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του
κλίματος θα είναι το κύριο διεθνές, διακυβερνητικό φόρουμ διαπραγμάτευσης της
παγκόσμιας απάντηση στην κλιματική αλλαγή.

5.6 Ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας: Έρευνα, εκπαίδευση
και ευαισθητοποίηση
Η ιδιαιτερότητα και κρισιμότητα των κλιματικών φαινομένων απαιτεί θεσμούς και
πολίτες ενημερωμένους και ικανούς να σχεδιάσουν το μέλλον τους με ορίζοντα δεκαετιών. Η υπάρχουσα ικανότητά μας όμως να ανταποκρινόμαστε σε ακραίες κλιματικές καταστάσεις και στις σταδιακές, μη αντιστρεπτές αλλαγές που αυτές αναμένεται να επιφέρουν στον τρόπο ζωής μας, είναι περιορισμένη. Η επιτυχία της ΕΣΠΚΑ στηρίζεται ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητάς μας
στις αλλαγές του κλίματος έτσι ώστε να αποφευχθούν όσο γίνεται οι συνέπειές τους
στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας μας.
Η ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας είναι μια πολυδιάστατη έννοια και
περιλαμβάνει τόσο άυλες (π.χ. εκπαίδευση και επιμόρφωση) όσο και υλικές (π.χ.
κτιριακές προσαρμογές) παρεμβάσεις.
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Γενικά, η προσαρμοστική ικανότητα θεωρείται στενά συνδεδεμένη με τη δυνατότητα πρόσβασης (ατόμων και θεσμών) σε χρηματο-οικονομικούς πόρους και πληροφόρηση. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι από τη φύση της, η ενδυνάμωση της
προσαρμοστικής ικανότητας πρέπει να είναι μια δράση εκ των προτέρων και όχι μια
ανάδραση στα ήδη συμβαίνοντα καιρικά και κλιματικά φαινόμενα. Η ΕΣΠΚΑ μπορεί
να παίξει έναν καθοδηγητικό ρόλο στις δράσεις ενδυνάμωσης της προσαρμοστικής
ικανότητας, συνδέοντάς τις με την ευρύτερη στοχοθεσία της.
Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό μοχλό για τη δημιουργία «κλιματικής συνείδησης
και προσαρμοστικής ικανότητας», ιδιαίτερα δε όταν αυτή απευθύνεται στις νεαρότερες ηλικίες. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση να ενισχυθούν με προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
σε θεματολογία σχετιζόμενη με σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, πρέπει να δοθεί έμφαση σε ανάλογα
θέματα διδασκαλίας και έρευνας με τη δομική ενίσχυση από φορείς οι οποίοι ερευνούν τις κλιματικές αλλαγές, την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον γενικότερα.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει και στόχους για
θέσεις σταδιοδρομίας που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία. Έμφαση σε νέες
θέσεις στην πολιτική προστασία, στην προστασία των υποδομών κλπ.
Τρόποι ενδυνάμωσης της προσαρμοστικής ικανότητας επαγγελματικών ομάδων,
κρατικών φορέων και ομάδων ενδιαφέροντος μπορεί να είναι:
1.
2.
3.
4.

συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης
διάχυση της πληροφορίας και προσβασιμότητα στα κλιματικά δεδομένα
σύνδεση και συμπράξεις της επιστημονικής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα
επιμόρφωση και δια βίου μάθηση

Η πρόοδος στην ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητας θα πρέπει να παρακολουθείται με κατάλληλους δείκτες οι οποίοι ακολουθούν τα έξι (6) στάδια της προσαρμοστικής διαχείρισης (adaptive management):
Στάδιο 1 - αξιολόγηση του προβλήματος: προσδιορισμός των στόχων διαχείρισης,
δείκτες επιτυχίας, επιλογές για δράση, παραδοχές, σημαντικές αβεβαιότητες και
εναλλακτικές υποθέσεις
Στάδιο 2 - σχεδιασμός δράσεων για έλεγχο παραδοχών – πρόβλεψη αποτελεσμάτων
βάσει υφιστάμενου γνωστικού επιπέδου
Στάδιο 3 - υλοποίηση των σχεδιαζόμενων δράσεων
Στάδιο 4 - παρακολούθηση εφαρμογής και αποτελεσματικότητας: αν υπάρχουν αποκλίσεις από το σχέδιο, και που επετεύχθησαν οι στόχοι
Στάδιο 5 - αξιολόγηση των αποτελεσμάτων: ποιες ενέργειες ήταν πιο αποτελεσματικές, και ποιες παραδοχές πρέπει να γίνουν αποδεκτές (ή να απορριφθούν)
Στάδιο 6 - ρύθμιση και αναθεώρηση των αβεβαιοτήτων και παραδοχών και επανάληψη διαδικασιών. Παροχή των ευρημάτων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
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Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας μέσω της βελτίωσης της αντοχής των κοινωνικών, οικονομικών και φυσικών συστημάτων έτσι
ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στην κλιματική αλλαγή χωρίς να καταρρεύσουν, θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχή προσαρμογή της ΕΣΠΚΑ.
5.6.1 Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός είναι πλέον ένας διεθνώς καθιερωμένος θεσμός, που συμβάλλει
στην αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και αναπληρώνει τα κενά που υφίστανται λόγω αδυναμίας των κρατικών μηχανισμών. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν κάνει την
εμφάνισή τους πολλές ομάδες και ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) με πληθώρα εθελοντικών δράσεων, με κύρια πεδία εφαρμογής το περιβάλλον, τον πολιτισμό,
τις κοινωνικές υπηρεσίες κλπ. Ανεξαρτήτως πεδίου εφαρμογής, οι ΜΚΟ στηρίζουν
τη δράση τους στην εθελοντική προσφορά των μελών τους.
Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα, καθώς αφορά όλους, ανεξάρτητα από κοινωνικές και
οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη
και συνοχή.
Έτσι, σε μια εποχή ολοένα αυξανόμενων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών,
η έννοια του εθελοντισμού αποκτά εξέχουσα σημασία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη και ανιδιοτελή προσφορά στον τομέα της πολιτικής
προστασίας, όπου η άμεση παροχή βοήθειας κατά την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων είναι επιτακτική.
Οι ανάγκες της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή παρέχουν ένα ευρύ πεδίο
προσφοράς για τους εθελοντές και τις ΜΚΟ, τόσο όσον αφορά στις απαιτήσεις για
βοήθεια σε συγκεκριμένες δράσεις/ενέργειες, όσο και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, ενδείκνυται η οργάνωση και ο συντονισμός των εθελοντικών ΜΚΟ –σε περιφερειακό επίπεδο– ώστε να βελτιστοποιηθεί
η αποτελεσματικότητά τους αναλόγως των συνθηκών της προσαρμογής.
Με το Νόμο 3013/2002 περί Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας (δες
http://www.civilprotection.gr/) θεσμοθετήθηκε το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής
Προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, το οποίο λειτουργούσε πιλοτικά ήδη από το 2001.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αποτελεί τον εθνικό φορέα ένταξης Εθελοντικών Οργανώσεων (ΕΟ) και Ειδικευμένων Εθελοντών σε Μητρώο που τηρεί
για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού. Οι ΕΟ και οι Ειδικευμένοι Εθελοντές περιλαμβάνονται στο δυναμικό της πολιτικής προστασίας αναλαμβάνοντας την υποστήριξη δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης καταστροφών.
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5.7 Διαβούλευση κοινωνικών εταίρων για την προσαρμογή
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα η διαβούλευση κρίσιμων εθνικών επιλογών
με τους κοινωνικούς εταίρους αποτελεί τεκμήριο δημοκρατικότητας και παράγοντας επιτυχούς εφαρμογής.
Οι επιλογές τις οποίες καλούμαστε να αναλάβουμε μέσω της ΕΣΠΚΑ αποτελούν ζητήματα ζωτικής σημασίας για την σημερινή και μελλοντική ευημερία των πολιτών.
Η ΕΣΠΚΑ, η περαιτέρω εξειδίκευση με τα ΠεΣΠΚΑ, η υλοποίησή τους, η παρακολούθηση εφαρμογής τους, οι διαδικασίες επικαιροποίησής τους καθώς και κάθε τι άλλο
σχετικό, απαιτούν ενημερωμένους πολίτες και φορείς με ισχυρή προσαρμοστική
ικανότητα (βλ. ενότητα 5.6).
Η δημόσια διαβούλευση σε όλα τα στάδια υλοποίησης της ΕΣΠΚΑ και των ΠεΣΠΚΑ
και η εξασφάλιση συμμετοχικών διαδικασιών από το σύνολο της δημόσια διοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, των παραγωγικών τάξεων, των ενεργών πολιτών, κλπ είναι ουσιαστικοί παράγοντες που εγγυώνται την επιτυχή εφαρμογή.
Στο πλαίσιο της ανοικτής διακυβέρνησης και με σκοπό να εξασφαλιστεί η πληροφόρηση και συμμετοχή τόσο των πολιτών όσο και των φορέων στη διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρέχει τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβούλευσης των σχεδίων νόμων και αποφάσεων του
Υπουργείου.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΠΚΑ αναρτήθηκε για διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5.8 Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων
Σε ότι αφορά στην πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που προκαλούνται από την
κλιματική αλλαγή, επισημαίνεται ότι ήδη από το 1995, έχει θεσπιστεί ο θεσμός της
Πολιτικής Προστασίας (Νόμος 3013/2002), με σκοπό την « προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου, ο οποίος αποτελεί το βασικό νομοθέτημα της Πολιτικής Προστασίας.
Μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού αποτελούν κυρίως «η εκπόνηση σχεδίων
και προγραμμάτων πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, η λήψη μέτρων ετοιμότητας και η ανάληψη δράσεων πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης...» (άρθ. 2, παρ.2).
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Σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» (Υ.Α. 1299/2003), καθορίστηκαν οι θεμελιώδεις αρχές για τον Σχεδιασμό
Έκτακτης Ανάγκης, τα επίπεδα ελέγχου και συντονισμού επιχειρήσεων, αλλά και οι
υπόχρεοι κατάρτισης σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, στους οποίους περιλαμβάνονται τόσο φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όσο και της Αυτοδιοίκησης. Το Σχέδιο αυτό εκτιμά και αξιολογεί τους κινδύνους και επισημαίνει τις ευπαθείς περιοχές, με
σκοπό την πληρέστατη σχεδίαση και αποτελεσματικότερη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών.
Επίσης, με το σχέδιο αυτό, καθορίστηκαν αναλυτικά οι αρμοδιότητες των Περιφερειών και των Δήμων/ Κοινοτήτων, καθώς και οι υποχρεώσεις σχεδιασμού για όλους τους φορείς (κεντρικούς, περιφερειακούς και τοπικούς). Με το Σχέδιο αυτό
επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συστήματος αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων, με σκοπό την προστασία της ζωής, της υγείας και περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει συντάξει το Γενικό Σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/10-4-2003/Β) και εγκρίνει τα ειδικά σχέδια που συντάσσονται
από τα αρμόδια υπουργεία και τις περιφέρειες για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αποτίμηση Ασκήσεων Π.Π. στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ"
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει οριστεί ως Συντονιστής για την αντιμετώπιση των καταστροφών σε εθνικό επίπεδο, ενώ για τις καταστροφές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ορίζονται οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού αντίστοιχα.
Η αρχή της επικουρικότητας είναι σημαντική στην πολιτική προστασία, γιατί καθορίζει τα κριτήρια ενεργοποίησης του κάθε επιπέδου διοίκησης και την κατανομή
αρμοδιοτήτων για όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης έκτακτων αναγκών, μεταξύ κεντρικής διοίκησης, αποκεντρωμένης διοίκησης, περιφερειακής αυτοδιοίκησης
και δήμων.
Οι αλλαγές που δρομολογήθηκαν με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», δημιούργησαν
ένα διαφορετικό πλαίσιο για την πολιτική προστασία σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο, ανοίγοντας νέες προκλήσεις όσον αφορά στις δομές, τον σχεδιασμό, το προσωπικό, τις αρμοδιότητές του και τον εξοπλισμό που θα διαθέτουν οι νέες Περιφέρειες και οι νέοι Δήμοι.
Η Γενική Γραμματεία Προστασίας έχει προβεί εδώ από το 2009 στη σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης ανά φυσική καταστροφή (πλημμύρες κλπ) της κάθε Περιφέρειας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και έχει εκδώσει σχετικό εγχειρίδιο.
Το εγχειρίδιο ευρίσκεται στην ιστοσελίδα :
http://civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/EgxiridioSxedionEA_PerifNA2
009_el_GR_1.pdf.
Έχει επίσης εκδοθεί εγχειρίδιο σύνταξης και εναρμόνισης ειδικών σχεδίων ανά φυσική καταστροφή σε επίπεδο Υπουργείου ή άλλου κεντρικού φορέα.
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Η αντιμετώπιση των νέων αυτών προκλήσεων, τόσο σε περιφερειακό/τοπικό, στο
πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης του Προγράμματος «Καλλικράτης» όσο και
σε κεντρικό επίπεδο, στο πλαίσιο του αναμορφωμένου Μηχανισμού Πολιτικής
Προστασίας της Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα νέα δεδομένα από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής, αποτελούν μια από τις σημαντικές προκλήσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου.
Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην πρωτοβουλία “Sendai framework for disaster risk
reduction” (http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework)
Το “Sendai framework” για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών 2015-2030 (αναφέρεται και ως “Πλαίσιο-Σεντάι”) είναι η πρώτη μεγάλη διεθνής συμφωνία για
την “Ανάπτυξη μετά το 2015”, με επτά στόχους και τέσσερις προτεραιότητες για
δράσεις.
Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετά την 3η Παγκόσμια Διάσκεψη των
Ηνωμένων Εθνών το 2015 για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών (WCDRR).
Το “Sendai framework” είναι μια 15ετής, εθελοντική, μη δεσμευτική συμφωνία που
αναγνωρίζει ότι το κράτος έχει τον πρωτεύοντα ρόλο για τη μείωση του κινδύνου
καταστροφών, αλλά ότι η ευθύνη θα πρέπει να διαμοιραστεί με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων : του ιδιωτικού τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης,
και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων.
Το “Sendai framework” είναι το όργανο που διαδέχεται το “πλαίσιο δράσης του
Hyogo” (http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa) για την περίοδο 2005-2015 για
βελτίωση της ανθεκτικότητας των εθνών και κοινοτήτων στις καταστροφές. Είναι το
αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων που άρχισε τον Μάρτιο του 2012 και με διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν από τον Ιούλιο 2014-Μάρτιος 2015, οι
οποίες υποστηρίζονται από το UNISDR κατόπιν αιτήματος της Γενικής Συνέλευσης
των Ηνωμένων Εθνών.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΠΚΑ προσφέρει στην Πολιτική Προστασία ένα οδηγό τόσο
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής όσο και εναλλακτικών πιθανής αντιμετώπισης στα θέματα της προσαρμογής.

5.9

Οι ευρωπαϊκές προσπάθειες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Το 2013, συμφωνήθηκε η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τον Ιούνιο του 2013 υιοθετήθηκαν τα σχετικά Συμπεράσματα Συμβουλίου (στην ελληνική γλώσσα):
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EL&f=ST%2011151%202013%20INIT
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Η κοινοτική στρατηγική (που παρουσιάζεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm) υποστήριξε την ένταξη της διάστασης της προσαρμογής (η διαδικασία σύμφωνα με την
οποία οι ανησυχίες προσαρμογής ενσωματώνονται στις υφιστάμενες τομεακές πολιτικές της ΕΕ) και χρηματοδοτεί τις δράσεις προσαρμογής στις χώρες. Ενίσχυσε επίσης την έρευνα και την ανταλλαγή πληροφοριών.
Το Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή και την Προσαρμογή
Το Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή, τις επιπτώσεις, την ευπάθεια και την προσαρμογή (European Topic Centre for Climate Change &
Adaptation - ETC/CCA) http://cca.eionet.europa.eu/ είναι μια κοινοπραξία ευρωπαϊκών οργανώσεων υπό την ομπρέλα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος
(ΕΟΠ) για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων – όπως αυτά προσδιορίζονται στο ετήσιο σχέδιο δράσης του ETC/CCA (AP) – κατά τρόπο συνεπή με τη στρατηγική για το
Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών και ειδικά το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ΕΟΠ
στον τομέα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την ευπάθεια και την προσαρμογή για όλη την Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, το 2014-2018 η κοινοπραξία ETC/CCA αποτελείται από 14 οργανώσεις/εταίρους από χώρες μέλη του ΕΟΠ με επικεφαλής το Iταλικό Eυρωμεσογειακό
Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή (CMCC), που συνδυάζουν τη θεματική εμπειρογνωμοσύνη τους στον τομέα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της τρωτότητας και της προσαρμογής (Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation CCIVA): http://www.cmcc.it/
Ως εκ τούτου, το ETC/CCA αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου
πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (Eionet), το δίκτυο συνεργασίας για τον ΕΟΠ, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τη συλλογή και οργάνωση των δεδομένων και την ανάπτυξη και διάδοση των πληροφοριών.
Ειδικότερα, το ETC/CCA υποστηρίζει την ανάπτυξη και την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, βοηθώντας τον ΕΟΠ στη
διατήρηση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που υποστηρίζει μια ευρωπαϊκή προσαρμογή
στην
κλιματική
αλλαγή
(Κλίμα-ADAPT):
http://climateadapt.eea.europa.eu/
Από τον Ιούνιο του 2014, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες υιοθέτησαν εθνικές στρατηγικές προσαρμογής, ενώ πάνω από δέκα είχαν επίσης αναπτύξει ένα εθνικό σχέδιο
δράσης (EEA, 2014n).
Παρατίθενται ιστοσελίδες με πληροφορίες από ενδεικτικές Ευρωπαϊκές στρατηγικές
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (στην αγγλική γλώσσα):
-

Αυστρία: Austrian Strategy for Climate Change Adaptation (May 2013)

http://www.lebensministerium.at/dms/lmat/umwelt/klimaschutz/klimapolitik_natio
nal/anpassungsstrategie/strategiekontext/AustrianAdaptationStrategy_Context_FINAL_25092013_v02_online.pdf
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-

Βέλγιο: Belgian Strategy for Climate Change Adaptation (Dec. 2010)

http://www.lne.be/themas/klimaatverandering/adaptatie/nationale-adaptatiestrategie/Belgian%20National%20Adaptation%20Strategy.pdf
-

Γερμανία : German Strategy for Climate Change Adaptation (Dec. 2008)

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/bmuimport/files/english/pdf/application/pdf/das_gesamt_en_bf.pdf
-

Κύπρος: Ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή

http://cypadapt.uest.gr/wpcontent/uploads/20141222/MESIMERIS_presentation%201.pdf
-

Ιρλανδία: Irish Strategy for Climate Change Adaptation (Dec. 2012)

http://www.environ.ie/en/Publications/Environment/ClimateChange/FileDownLoad,
32076,en.pdf
-

Ηνωμένο Βασίλειο: United Kingdom Climate Change Risk Assessment (Jan. 2012)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69
487/pb13698-climate-risk-assessment.pdf
-

Φινλανδία: Finnish Strategy for Climate Change Adaptation (2005)

http://www.mmm.fi/attachments/ymparisto/5kghLfz0d/MMMjulkaisu2005_1a.pdf
Εκτιμήσεις σχετικά με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής ή την ευπάθεια είναι
διαθέσιμες για τουλάχιστον 21 χώρες, αλλά στις περισσότερες δεν υπάρχουν πληροφορίες όσον αφορά το κόστος σε συνδυασμό με τα τυχόν οφέλη της προσαρμογής. Υπάρχει επίσης έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις των ενεργειών
διαχείρισης της προσαρμογής στη βιοποικιλότητα, καθώς οι εμπειρικές μελέτες είναι αρκετά σπάνιες (Bonn et al., 2014).
Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί και το “Σύμφωνο των Δημάρχων” (Covenant of Mayors)
http://www.covenantofmayors.eu/The-Covenant-of-Mayors-for-Climate.html
που είναι ένα παράδειγμα προς ένα μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, για την
επιτυχή εφαρμογή των τοπικών πολιτικών για την κλιματική αλλαγή. Παρέχει ένα
σαφές αλλά ευέλικτο πλαίσιο για την ανάληψη δράσης από την δέσμευση και την
προετοιμασία έως και την υλοποίηση των σχεδίων δράσης που επιτρέπει στις τοπικές αρχές για την παρακολούθηση και δημοσιοποίηση των στοιχείων τους με ένα
δομημένο και συστηματικό τρόπο.
Επίσης, η πρωτοβουλία “Δημάρχων για την Προσαρμογή” (Mayors-Adapt)
http://mayors-adapt.eu/ που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, εστιάζει συγκεκριμένα στην προσαρμογή των υποδομών και των πολιτικών για
την οικοδόμηση πιο βιώσιμων πόλεων. Το Σύμφωνο αναμένεται ότι θα επεκταθεί
και πέραν των συνόρων της Ευρώπης.
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Τέλος, η προώθηση συνεργειών μεταξύ προσαρμογής και μείωσης του κινδύνου
καταστροφών είναι επίσης σημαντική. Στην ΕΕ, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνει συστηματικά την προσαρμογή ως μέρος της κατάρτισης του προσωπικού πολιτικής προστασίας και της οικονομικής βοήθειας που παρέχεται για την
υποστήριξη δράσεων των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την ανταπόκριση σε καταστροφές.
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en

5.10 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και διεθνής ασφάλεια
Τα πρόσφατα κύματα προσφύγων από την Συρία και οι δραματικές εξελίξεις που
διαδραματίζονται τόσο στα Ελληνικά νησιά που βρίσκονται στο ανατολικό Αιγαίο
όσο και σε αρκετές χώρες της ΕΕ έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης.
Προ ετών, η μαζική έξοδος των ανθρώπων από τη Σομαλία, την Κένυα και την Αιθιοπία (στα τέλη του 2010 και το 2011), ωθούμενη από τις αλληλένδετες επιπτώσεις
της σοβαρής ξηρασίας και του συνεχιζόμενου εμφύλιου πολέμου, ώθησε τα Ηνωμένα Έθνη και το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR, 2012) να μελετήσουν τις μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις
από την κλιματική αλλαγή στην Ανατολή και το Κέρας της Αφρικής. Η Ανατολή και
το Κέρας της Αφρικής αναμένεται να είναι μία από τις περιοχές που θα είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Η γεωργική παραγωγή και η ασφάλεια των τροφίμων είναι πιθανό να υπονομευτεί
σοβαρά. Οι πολίτες των χωρών τόσο της Ανατολικής όσο και του Κέρατος της Αφρικής έχουν ιδιαίτερα χαμηλές ικανότητες για να αντεπεξέλθουν και να προσαρμοστούν στις προβλεπόμενες τάσεις, καθώς αυτές αντιμετωπίζουν ήδη υψηλά επίπεδα φτώχειας και είναι κατ’ επανάληψη θύματα των βίαιων συγκρούσεων. Το γεγονός ότι τα κράτη της περιοχής συχνά δεν διαθέτουν τους πόρους για να συνδράμουν
τους πολίτες σε περιόδους κρίσης τα καθιστά ακόμα πιο ευάλωτα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις μετακινήσεις πληθυσμών.
Η ανθρώπινη κινητικότητα είναι μια σημαντική διαδικασία που έχει χρησιμοποιηθεί
για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι κλιματικές τάσεις και γεγονότα όχι
μόνο έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή και την ασφάλεια των
τροφίμων, αλλά επίσης, οδηγούν σε επιδείνωση της κοινωνικής συνοχής με εμφάνιση τοπικών συγκρούσεων για τη νομή και χρήση των φυσικών πόρων.
Παράλληλα με τις διαδικασίες υλοποίησης της παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα,
η διεθνής κοινότητα πρέπει επίσης να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των κοινωνιών
και των μελών τους που είναι ευάλωτες ή/και εκτεθειμένες σε κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή (Vitel 2015).
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6.

Σύνοψη και συμπεράσματα

Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) έχει ως
κύριο στόχο την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας διαμόρφωσης ενός κατάλληλου
θεσμικού και οικονομικού πλαισίου για την υποστήριξη των δημόσιων και ιδιωτικών δράσεων προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Η διεθνής εμπειρία και η διαθέσιμη πληροφόρηση από τα κράτη-μέλη της ΕΕ μας
παρέχουν ικανή πληροφόρηση για τον προβληματισμό πάνω στους βασικούς πυλώνες της ΕΣΠΚΑ: την ανάλυση κλιματικής επικινδυνότητας και τρωτότητας της ελληνικής επικράτειας, την κριτική ανασκόπηση των εναλλακτικών μέτρων προσαρμογής
σε 15 τομείς ενδιαφέροντος, τη παρουσίαση των κυριότερων εργαλείων αξιολόγησης προσαρμοστικών επενδύσεων και πολιτικών, τα εργαλεία ενσωμάτωσης της
προσαρμοστικής πολιτικής σε ευρύτερες πολιτικές, τη διεθνή διάσταση της προσαρμογής, την ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας, την διαβούλευση κοινωνικών εταίρων για την προσαρμογή και τέλος την παρακολούθηση και αναθεώρηση των προσαρμοστικών πολιτικών.
Το γενικό πλαίσιο της ΕΣΠΚΑ πρέπει να καταστεί λειτουργικό για τους φορείς υλοποίησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η λειτουργικότητα συνεπάγεται εξειδίκευση, η οποία με τη σειρά της απαιτεί λεπτομερή πληροφόρηση σε χωρική κλίμακα και στοχευμένη διαβούλευση με συγκεκριμένους κοινωνικούς εταίρους.
Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής με τη δημιουργία παρατηρητηρίου παρακολούθησης και ειδικού μηχανισμού επιστημονικής υποστήριξης εθνικών/περιφερειακών/τοπικών προσπαθειών και δράσεων προσαρμογής με την κατάρτιση κατάλληλων δεικτών και εργαλείων.
Εκτός από το παρατηρητήριο παρακολούθησης και τον μηχανισμό υποστήριξης, τα
επόμενα βήματα προς την υλοποίηση της ΕΣΠΚΑ πρέπει να εστιάζονται:
- στην επέκταση της γνωστικής και πληροφοριακής μας βάσης σε θέματα κλιματικών επιπτώσεων,
- στη σύνδεση της ΕΣΠΚΑ με το υπάρχον πλαίσιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών,
- στην αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτεινόμενων από τους φορείς μέτρων,
- στη διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των μέτρων από εθνικές και
διεθνείς πηγές,
- στην κατάρτιση εξειδικευμένων σεναρίων της Ελληνικής οικονομίας και των πλέον τρωτών κλάδων της,
- στην ενσωμάτωση των παραπάνω σε εξειδικευμένα περιφερειακά σχέδια δράσης και οδικούς χάρτες σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος,
- στη διερεύνηση συγκεκριμένων μέτρων για την ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας φορέων και πολιτών,
- στην κατάρτιση σχεδίου αναθεώρησης και προσαρμογής της ΕΣΠΚΑ.
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Νιαβής Δημήτρης, υπάλληλος Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:

2.1

Το κόστος της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής,
σε πίνακες και διαγράμματα (Πηγή: ΕΜΕΚΑ, 2011)

Ετήσιες επιπτώσεις στο ΑΕΠ και την ευημερία εξαιτίας της κλιματικής
αλλαγής
Ένταση κλιματικής αλλαγής
του 2050
Β1
Β2
Α1Β
Α2

Ένταση κλιματικής αλλαγής
του 2100
Β1
Β2
Α1Β
Α2

Επιπτώσεις στο έτος βάσης
Εκατοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ
Ισοδύναμη μεταβολή της ευημερίας,
σε εκατ. ευρώ σε
ετήσια βάση

-0,90

-1,56

-1,77

-2,03

-2,69

-4,03

-4,77

-6,50

-1.696

-2.831

-3.072

-3.409

-4.888

-7.638

-9.404

-14.207

Επιπτώσεις στο τελικό έτος της δυναμικής προσομοίωσης
Εκατοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ
Ισοδύναμη μεταβολή της ευημερίας,
σε εκατ. ευρώ σε
ετήσια βάση

-0,90

-1,53

-1,74

-2,00

-2,67

-3,92

-4,57

-6,01

-2.963

-4.803

-5.144

-5.666

-8.391

-13.002

-16.018

-24.435
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2.2

Συνολικό σωρευτικό κόστος της κλιματικής αλλαγής

Σωρευτικό κόστος (δισ. ευρώ του 2008)

A1B

A2

Σενάριο Μετριαο
σμού (2 C)

B1

B2

Περίοδος 2011 - 2050

17

Προεξοφλητικό επιτόκιο ίσο με 0%
59
67
78

13

Περίοδος 2051 - 2100

251

311

358

438

203

Περίοδος 2011 - 2100

268

371

425

516

216

Περίοδος 2011 - 2050
Περίοδος 2051 - 2100

9

Προεξοφλητικό επιτόκιο ίσο με 2%
34
38
45

66

81

93

112

55

Περίοδος 2011 - 2100

75

115

131

157

61

2.3

6

Συγκεντρωτικός πίνακας εκτιμήσεων του άμεσου κόστους των μέτρων
προσαρμογής (Σε εκατ. ευρώ του 2010, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
η

Τομείς

Μέτρα προσαρμογής

Μεταφορές

Δαπάνες για μετακίνηση
μέρους του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου σε μεγαλύτερη απόσταση από την
ακτογραμμή
Δαπάνες για προστασία του
χερσαίου δικτύου μεταφορών από τις πλημμύρες

Δαπάνες για προστασία των
παράκτιων συστημάτων
Παράκτια συ- (εκτός των λιμένων)
στήματα
Δαπάνες για την ανύψωση
κρηπιδωμάτων στα λιμάνια

1 φάση προσαρμογής,
2025-2050

η

2 φάση προσαρμογής,
2050-2070

Εναπομένουσες επιπτώσεις από την
κλιματική αλλαγή

Δεν αποφεύγεται το κόστος συντήρησης του οδικού δικτύου λόγω ανόδου της θερμοκρασίας.
Αποφεύγεται το κόστος που προκαλείται από την άνοδο της
στάθμης της θάλασσας και
184
276
από τα ακραία καιρικά φαισε ετήσια βάση σε ετήσια βάση
νόμενα.
3.300

-

1.864

1.482

Αποφεύγεται το 60-70% των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.

600

Δαπάνες σε έργα και παρεμ1
Υδάτινα απο- βάσεις για αποκατάσταση
70
42
Αποφεύγεται συνολικό κόστος €390
θέματα
αποθεμάτων και ορθολογική σε ετήσια βάση σε ετήσια βάση
εκατομμυρίων.
χρήση
Δάση

Επιπλέον κόστος διαχείρισης

50
30
σε ετήσια βάση σε ετήσια βάση
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Το μεγαλύτερο μέρος των επιπτώσεων στα δασικά οικοσυστήματα αποφεύγεται.

Δαπάνες για βελτίωση της
δασοπυρόσβεσης

80
46
σε ετήσια βάση σε ετήσια βάση

Κόστος έργων προστασίας

4.700

2.800

Τουρισμός

Εκατοστιαία αύξηση του
κόστους παροχής των τουριστικών υπηρεσιών, αφαιρουμένου του κόστους εργασίας

10%

10%

Γεωργία και
αλιεία

Δαπάνες για αρδευτικά έργα
72
42
Το μεγαλύτερο μέρος των επιπτώσεκαι έργα προστασίας
σε ετήσια βάση σε ετήσια βάση
ων στην αλιεία αποφεύγεται.
Η μείωση της παραγωγικότητας του
Κόστος για την προώθηση
γεωργικού τομέα διαμορφώβελτιωμένων πρακτικών
νεται στο 6% το 2050 (βελτί100
60
παραγωγής και για την προωση κατά 30%) και στο 15%
σε ετήσια βάση σε ετήσια βάση
στασία των υγροτοπικών
το 2100 (βελτίωση κατά 21%).
συστημάτων

Κόστος ενεργειακής αναΔομημένο πε- βάθμισης κτηριακού αποθέριβάλλον
ματος και ανάπτυξης πράσινων νησίδων

Αποφεύγεται το 20-30% των απωλειών των τουριστικών εσόδων.

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
για κλιματισμό κατά 20% συγκριτικά με το Σενάριο Μη
Δράσης.

20.000

Στην ανάλυση για τον τομέα των υδάτινων αποθεμάτων επισημαίνεται ότι το κόστος αυτό δεν αντανακλά το πλήρες
κόστος υλοποίησης της συγκεκριμένης πολιτικής. Ωστόσο, ελλείψει περισσότερων στοιχείων, στην παρούσα ανάλυση
χρησιμοποιήθηκε το μερικό αυτό κόστος.

2.4

Συνολικό κόστος του Σεναρίου Προσαρμογής για την ελληνική οικονομία,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προτύπου γενικής ισορροπίας GEM-E3

Ένταση
κλιματικής
αλλαγής
του 2050

Ένταση
κλιματικής
αλλαγής
του 2070

Ένταση
κλιματικής
αλλαγής
του 2100

Εκατοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ
Εφαρμογή μόνο των μέτρων
προσαρμογής

αρχικό έτος προσομοίωσης

-0,92

-0,55

-0,07

τελικό έτος προσομοίωσης

-1,10

-0,66

-0,08

Εναπομένουσες επιπτώσεις
λόγω κλιματικής αλλαγής

αρχικό έτος προσομοίωσης

-0,96

-2,16

-3,96

τελικό έτος προσομοίωσης

-0,97

-1,99

-3,59

Συνδυασμός μέτρων προσαρμογής και κλιματικών
επιπτώσεων

αρχικό έτος προσομοίωσης

-2,11

-3,02

-4,03

τελικό έτος προσομοίωσης

-2,30

-2,96

-3,67

Μεταβολή του μεγέθους του ΑΕΠ έτους βάσης, σε εκατ. ευρώ του 2008 ετησίως
Εφαρμογή μόνο των μέτρων
προσαρμογής

αρχικό έτος προσομοίωσης

-2.177

-1.303

-174

τελικό έτος προσομοίωσης

-3.249

-1.952

-250

Εναπομένουσες επιπτώσεις
λόγω κλιματικής αλλαγής

αρχικό έτος προσομοίωσης

-2.272

-5.125

-9.393

τελικό έτος προσομοίωσης

-2.863

-5.897

-10.646
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Συνδυασμός μέτρων προσαρμογής και κλιματικών
επιπτώσεων

αρχικό έτος προσομοίωσης

-4.989

-7.156

-9.553

τελικό έτος προσομοίωσης

-6.804

-8.764

-10.883

Ισοδύναμη μεταβολή της ευημερίας του έτους βάσης, σε εκατ. ευρώ του 2008 ετησίως
Εφαρμογή μόνο των μέτρων
προσαρμογής

αρχικό έτος προσομοίωσης

-857

-513

-72

τελικό έτος προσομοίωσης

-1.689

-1.013

-135

Εναπομένουσες επιπτώσεις
λόγω κλιματικής αλλαγής

αρχικό έτος προσομοίωσης

-1.132

-3.618

-7.246

τελικό έτος προσομοίωσης

-1.922

-6.136

-12.504

Συνδυασμός μέτρων προσαρμογής και κλιματικών
επιπτώσεων

αρχικό έτος προσομοίωσης

-2.278

-4.431

-7.311

τελικό έτος προσομοίωσης

-4.056

-7.656

-12.627
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2.5

Συνολικό ετήσιο κόστος για την ελληνική οικονομία βάσει του Σεναρίου Προσαρμογής και του Σεναρίου Μη Δράσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του
προτύπου γενικής ισορροπίας GEM-E3

(Ετήσιο συνολικό κόστος σε δισ. ευρώ του 2008, εκφρασμένο ως προς το μέγεθος
ΑΕΠ του έτους βάσης)

2.6

Σωρευτικό κόστος για την ελληνική οικονομία βάσει του Σεναρίου
Προσαρμογής και του Σεναρίου Μη Δράσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
του Πρότυπου Γενικής Ισορροπίας GEM-E3 σε δισ. ευρώ του 2008

Α2 χωρίς προσαρμογή
(Μη Δράση)

Α2 με προσαρμογή
(Σενάριο Προσαρμογής)

Διαφορά κόστους
της Προσαρμογής
από τη Μη Δράση

προεξοφλητικό επιτόκιο ίσο με 0%
Περίοδος 2011-2050

78,9

85,7

-6,8

Περίοδος 2051-2070

182,3

177,5

4,7

Περίοδος 2071-2100

439,4

314,4
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Περίοδος 2011-2100

700,5

577,7

122,8

προεξοφλητικό επιτόκιο ίσο με 2%
Περίοδος 2011-2050

40,5

43,6

-3

Περίοδος 2051-2070

65

63,8

1,2

Περίοδος 2071-2100

96,1

70

26,1

Περίοδος 2011-2100

201,6

177,3

24,3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Κλιματικά δεδομένα και αποτελέσματα προσομοιώσεων
Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η κλιματική παράμετρος της θερμοκρασίας,
όπως μελετήθηκε από το Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, για τους σκοπούς της σύνταξης της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.
Τα Σχήματα 3.1 (έτος), 3.2 (χειμώνας) και 3.3 (θέρος) που ακολουθούν στις επόμενες σελίδες παρουσιάζουν τη μέση ετήσια, χειμερινή και θερινή θερμοκρασία αέρος
στα 2 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους και σε βαθμούς Κελσίου (°C), για τη
χρονική περίοδο 1961-2010 (περίοδος αναφοράς διαιρεμένη στις αντίστοιχες δεκαετίες) καθώς και για τις μελλοντικές δεκαετίες: 2011-2020, 2021-2030 … 2091-2100.
Τα αποτελέσματα βασίζονται σε ένα σύνολο 12 προσομοιώσεων με Περιοχικά Κλιματικά Πρότυπα Προσομοίωσης (RCMs) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
ENSEMBLES (http://ensemblesrt3.dmi.dk/), με βάση το σενάριο εκπομπών αερίων
του Θερμο-κηπίου Α1Β και σε χωρική ανάλυση 25 km x 25 km. Πιο συγκεκριμένα
αναλύονται τα αποτελέσματα των ακόλουθων 12 προσομοιώσεων RCMs-AOGCMs:
RCA3 (HadCM3Q), RM5.1 (ARPEGE), HIRHAM5 (ARPEGE), HIRHAM5 (ECHAM5),
HIRHAM5 (BCM), CLM (Hadcm3Q0), RegCM3 (ECHAM5), RACMO2 (ECHAM5), REMO
(ECHAM5), RCA (BCM), RCA (ECHAM5), RCA (HadCM3Q3). Σημειώνεται ότι στην παρένθεση αναφέρεται το όνομα του Μοντέλου Γενικής Κυκλοφορίας GCM του οποίου οι υπολογισμοί χρησιμοποιούνται ως δεδομένα εισόδου κατά την προσομοίωση
καθενός από τα RCMs. Στον Πίνακα 3.1 υπάρχουν πληροφορίες για τα RCMs του
προγράμματος ENSEMBLES που επελέγησαν στην παρούσα μελέτη.
Οι περιφέρειες που μελετήθηκαν είναι:
- Ήπειρος
- Δυτική Μακεδονία
- Κεντρική Μακεδονία
- Ανατολική Μακεδονία - Θράκη
- Δυτική Ελλάδα
- Θεσσαλία
- Στερεά Ελλάδα
- Αττική
- Πελοπόννησος
- Ιόνιο
- Βόρειο Αιγαίο
- Νότιο Αιγαίο
- Κρήτη
Βασικά συμπεράσματα:
- η μέση ετήσια θερμοκρασία θα ανέβει έως και κατά 4,0 οC την περίοδο 20912100 (σε σύγκριση με την περίοδο 1961-1990),
- μεγαλύτερη προβλέπεται η άνοδος της θερμοκρασίας στις ηπειρωτικές σε σύγκριση με τις νησιωτικές περιφέρειες της Ελλάδος,
- μεγαλύτερη προβλέπεται η άνοδος της θερμοκρασίας το θέρος και το φθινόπωρο και μικρότερη την άνοιξη και το χειμώνα.
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Πίνακας 3.1: Τα Περιοχικά Κλιματικά Μοντέλα του προγράμματος ENSEMBLES.
Ακρωνύμιο του
RCM

Ινστιτούτο Ανάπτυξης
του RCM

C4IRCA3

SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Sweden)

0.22° x 0.22°

31

CNRM-RM5.1

CNRM (Centre National
de Recherches
Météorologiques,
France)

0.22° x 0.22°

31

DMI-HIRHAM5

DMI (Danish Meteorological Institute, Denmark)

0.22° x 0.22°

19

ETHZ-CLM

ETHZ (Swiss Federal
Institute of Technology, Zurich, Switzerland)

0.22° x 0.22°

32

0.22° x 0.22°

18

0.22° x 0.22°

40

ICTP-REGCM3

KNMI-RACMO2

ICTP (The Abdus Salam
International Centre
for Theoretical Physics,
Italy)
KNMI (Royal Netherlands Meteorological
Institute, the Netherlands)

Χωρική
Ανάλυση

Κατακόρυφα
Επίπεδα

MPI-M-REMO

MPI (Max-PlanckInstitute for Meteorology, Germany)

0.22° x 0.22°

27

SMHIRCA

SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Sweden)

0.22° x 0.22°

24
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3.1 Μέση Ετήσια Θερμοκρασία

110

Σχήμα 3.1: Εκτίμηση της χρονικής εξέλιξη της μέσης έτησιας θερμοκρασίας ανά δεκαετία για κάθε μια από της 13 περιφέρειες της Ελλάδας και για την Ελλάδα ως σύνολο για την περίοδο 1961-2100 (μέση τιμή -ράβδοι- και τυπική απόκλιση -error
bars- 12 RCMs του προγράμματος ENSEMBLES, με βάση το σενάριο εκπομπών Α1Β).
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3.2 Μέση Χειμερινή Θερμοκρασία

112

Σχήμα 3.2: Εκτίμηση της χρονικής εξέλιξης της μέσης χειμερινής θερμοκρασίας ανά
δεκαετία για κάθε μια από της 13 περιφέρειες της Ελλάδας και για την Ελλάδα ως
σύνολο για την περίοδο 1961-2100 (μέση τιμή -ράβδοι- και τυπική απόκλιση -error
bars- 12 RCMs του προγράμματος ENSEMBLES, με βάση το σενάριο εκπομπών Α1Β).
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3.3 Μέση Θερινή Θερμοκρασία
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Σχήμα 3.3: Εκτίμηση της χρονικής εξέλιξης της μέσης θερινής θερμοκρασίας ανά δεκαετία για κάθε μια από της 13 περιφέρειες της Ελλάδας και για την Ελλάδα ως σύνολο για την περίοδο 1961-2100 (μέση τιμή -ράβδοι- και τυπική απόκλιση -error
bars- 12 RCMs του προγράμματος ENSEMBLES, με βάση το σενάριο εκπομπών Α1Β).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σν θαηλφκελν ηεο απμαλφκελεο ζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε είλαη πιένλ αδηακθηζβήηεην. Σν γεγνλφο απηφ
εληζρχεηαη απφ ην φηη ην έηνο 2016 θαηαγξάθεθε σο ην ζεξκφηεξν ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπ
πιαλήηε, αθφηνπ άξρηζε ε ηήξεζε αξρείσλ ζηα ηέιε ηνπ 19 αηψλα.
Δπίζεο, ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, ε ελαιιαγή κεγάισλ πεξηφδσλ μεξαζίαο θαη έληνλσλ
βξνρνπηψζεσλ, ε ιεηςπδξία, νη θαχζσλεο, ε απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη νη ζπλεπαθφινπζεο
αζζέλεηεο θαη παζήζεηο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ ζπληζηνχλ δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο πνπ απαληψληαη κε κεγαιχηεξε έληαζε ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε
καο.
Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζα έρεη επηπηψζεηο ζε πνιινχο ηνκείο. ηε γεσξγία, νη πξνβιεπφκελεο
θιηκαηηθέο κεηαβνιέο ζα έρνπλ επηπηψζεηο ζηηο απνδφζεηο, ζηε δηαρείξηζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη
ζηνλ γεσγξαθηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξαγσγήο. Οη απμαλφκελεο πηζαλφηεηεο εθδήισζεο - θαη ν
βαζκφο ζνβαξφηεηαο – αθξαίσλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζα απμήζνπλ, κε ηε ζεηξά ηνπο, ηνλ θίλδπλν
δεκηψλ ηεο ζπγθνκηδήο.
Ζ θιηκαηηθή αιιαγή ζα επεξεάζεη εμάιινπ θαη ην έδαθνο, απνκαθξχλνληαο ηηο νξγαληθέο χιεο – έλα
βαζηθφ παξάγνληα ηεο γνληκφηεηαο ησλ εδαθψλ.
Οη επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο ζηα δάζε ζα πεξηιακβάλνπλ ελδερνκέλσο επηπηψζεηο ζηελ
πγεία θαη παξαγσγηθφηεηα ησλ δαζψλ θαη κεηαβνιέο ζηε γεσγξαθηθή εμάπισζε νξηζκέλσλ εηδψλ
δέλδξσλ.
Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζα αζθήζεη ζπκπιεξσκαηηθή πίεζε ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ησλ
πδαηνθαιιηεξγεηψλ. νβαξέο ζα είλαη επίζεο νη επηπηψζεηο ζηηο αθηέο θαη ζηα ζαιάζζηα
νηθνζπζηήκαηα. Οη ξπζκνί δηάβξσζεο ησλ αθηψλ ζα εληαζνχλ θαη νη ππάξρνπζεο άκπλεο ελδέρεηαη λα
απνδεηρζνχλ αλεπαξθείο.
ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζα έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ πξνζθνξά θαη ζηε
δήηεζε. Ζ κείσζε ησλ βξνρνπηψζεσλ θαη ηα θχκαηα θαχζσλα αλακέλεηαη, επίζεο, λα επεξεάζνπλ
αξλεηηθά ηε δηαδηθαζία ςχμεο ησλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο. Απφ πιεπξάο δεηήζεσο, ν
πνιιαπιαζηαζκφο ησλ αηρκψλ δήηεζεο γηα ζθνπνχο ςχμεο θαη νη επηπηψζεηο ησλ αθξαίσλ θιηκαηηθψλ
θαηλφκελσλ ζα επεξεάζνπλ ηδηαίηεξα ηελ δηαλνκή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.
Σα αθξαία θιηκαηηθά θαηλφκελα έρνπλ ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο. Θίγνληαη νη
ππνδνκέο (θηήξηα, κεηαθνξέο, παξαγσγή ελέξγεηαο θαη παξνρή λεξνχ) απεηιψληαο ηδηαίηεξα ηηο
ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Ζ θαηάζηαζε ζα κπνξνχζε λα επηδεηλσζεί κε ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο
ηεο ζάιαζζαο. Θα ρξεηαζηεί κηα ζηξαηεγηθφηεξε θαη πιένλ καθξνπξφζεζκε ρσξνηαμηθή πξνζέγγηζε,
ηφζν ζηηο ρεξζαίεο, φζν θαη ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαθνξψλ, ηεο
πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, ηεο βηνκεραλίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο ελέξγεηαο.
Πηζαλφλ λα αληηκεησπίζεη επηπηψζεηο θαη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ ιφγσ ηεο κεηνχκελεο
ρηνλνθάιπςεο ησλ αιπηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ απμαλφκελσλ ζεξκνθξαζηψλ ζηηο κεζνγεηαθέο
πεξηνρέο. Οη κε βηψζηκεο κνξθέο ηνπξηζκνχ ελδέρεηαη λα επηηείλνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο
αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο.
Οη κεηαβαιιφκελεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζα έρνπλ επίζεο ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ
αλζξψπνπ θαη ζηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ. Με ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αθξαίσλ
θαηλνκέλσλ, ελδέρεηαη λα απμεζνχλ θαη ηα ζρεηηδφκελα κε ην θιίκα θξνχζκαηα ζαλάησλ θαη
αζζελεηψλ. Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζα κπνξνχζε επίζεο λα επεξεάζεη ηελ εμάπισζε ζνβαξψλ
ινηκσδψλ λφζσλ πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δσσλφζσλ. Ζ αιιαγή
ηνπ θιίκαηνο ζα απεηιήζεη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ θαη ζα κπνξνχζε λα έρεη επηπηψζεηο
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ζηελ πγεία ησλ θπηψλ, επλνψληαο ηελ εμάπισζε λέσλ ή κεηαλαζηεπηηθψλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ, νη
νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ην εκπφξην δψσλ, θπηψλ θαη πξντφλησλ ηνπο.
Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ πνηφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα
ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, επεξεάδνληαο πνιινχο ηνκείο, φπσο ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ, φπνπ ην λεξφ
δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 80% ησλ γεσξγηθψλ γαηψλ αξδεχεηαη απφ ηηο
βξνρέο. Δπίζεο, ε παξαγσγή ηξνθίκσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο δηαζέζηκνπο γηα άξδεπζε πδάηηλνπο
πφξνπο. Ο πεξηνξηζκφο ηεο δηαζεζηκφηεηαο πδάηηλσλ πφξσλ απνηειεί ήδε πξφβιεκα ζε πνιιέο
πεξηνρέο θαη ε θαηάζηαζε ελδέρεηαη λα επηδεηλσζεί ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο. Απηφ ζα
κπνξνχζε επίζεο λα εληείλεη ηηο κεηαλαζηεπηηθέο πηέζεηο.
Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζα είλαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ππεχζπλε γηα ηελ απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο
θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ,
γεγνλφο πνπ ζα βιάςεη φρη κφλν ηα είδε πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηα νηθνζπζηήκαηα,
αιιά θαη ηηο ζπλδεφκελεο κε απηά ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε θνηλσλία. Σα νηθνζπζηήκαηα
δηαδξακαηίδνπλ άκεζν ξφιν ζηε ξχζκηζε ηνπ θιίκαηνο: νη ηπξθψλεο, νη πγξφηνπνη θαη ηα πειάγε
απνζεθεχνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο άλζξαθα. Δπηπιένλ, ηα νηθνζπζηήκαηα ησλ αικπξψλ βάιησλ θαη
ησλ ζηλψλ παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηηο θαηαηγίδεο. Θα ζηγνχλ θαη άιιεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα
νηθνζπζηήκαηα, φπσο είλαη ε παξνρή πφζηκνπ λεξνχ, ε παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ,
ελψ ελδέρεηαη λα ππνβαζκηζηνχλ νη σθεαλνί κέζσ ηεο νμίληζεο. Οξηζκέλεο πξαθηηθέο ρξήζεσλ γεο
θαη ρσξνηαμηθέο απνθάζεηο (π.ρ. νηθνδφκεζε ζε πιεκκπξηθέο δψλεο), θαζψο θαη ε κε βηψζηκε ρξήζε
ησλ ζαιαζζψλ (π.ρ. ππεξαιίεπζε), θαηέζηεζαλ πεξηζζφηεξα εθηεζεηκέλα ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο
ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα θαη, σο εθ ηνχηνπ, κείσζαλ ηελ ηθαλφηεηα
πξνζαξκνγήο ηνπο.
Δλφςεη ησλ πην πάλσ έγηλε αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ θπξηφηεξσλ κέηξσλ (ελδεηθλπφκελα κέηξα
πξνζαξκνγήο) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ηεο Κχπξνπ. Ζ ελ ιφγσ
αμηνιφγεζε θαη επηινγή ζηεξίρηεθε ζηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ θαη ζηελ ηθαλφηεηα
πξνζαξκνγήο, ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο, ζηηο απφςεηο φισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, θαζψο θαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο ηεο Κχπξνπ.
Σα ελδεηθλπφκελα κέηξα πξνζαξκνγήο, ζηνρεχενπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο θαη
ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο ηεο Κχπξνπ ζηηο παξαηεξεκέλεο θαη πξνβιεπφκελεο κεηαβνιέο ηνπ
θιίκαηνο θαη απνζθνπνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ
επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, κε ηνλ πην ελδεδεηγκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη κε ηελ
θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη επθαηξηψλ, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ.
Ζ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, είλαη κηα ζπλερήο, επίπνλε θαη καθξνρξφληα δηαδηθαζία ,
πνπ απαηηεί, αλάινγα, ηελ ζπλερή επαλαμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηε ηξαηεγηθή
γηα ηελ Πξνζαξκνγή. Με ηελ επαλεμέηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζε ηαθηά
δηαζηήκαηα, ζα γίλεηαη επαλεθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ πνπ είλαη ζε ηζρχ θαη
πηνζέηεζε ησλ απαξαίηεησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ.
Ζ ζπληνληζκέλε θαη πηζηή εθαξκνγή ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Πξνζαξκνγή, ε ζπζηεκαηηθή
παξαθνινχζεζε ηεο θαη ε αλαπξνζαξκνγή ηεο κε ηηο επηζηεκνληθέο, ηερλνινγηθέο θαη άιιεο
εμειίμεηο, δηαθπιάηηεη ηελ ζηαζεξή πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ
δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη θπζηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Κχπξνπ.
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Α. Ειςαγωγό
Σν θαηλφκελν ηεο απμαλφκελεο ζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε είλαη πιένλ αδηακθηζβήηεην. Σν γεγνλφο απηφ
εληζρχεηαη απφ ην φηη ην έηνο 2016 θαηαγξάθεθε σο ην ζεξκφηεξν ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπ
πιαλήηε, αθφηνπ άξρηζε ε ηήξεζε αξρείσλ ζηα ηέιε ηνπ 19 αηψλα.
Δπίζεο, ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, ε ελαιιαγή κεγάισλ πεξηφδσλ μεξαζίαο θαη έληνλσλ
βξνρνπηψζεσλ, ε ιεηςπδξία, νη θαχζσλεο, ε απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη νη ζπλεπαθφινπζεο
αζζέλεηεο θαη παζήζεηο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ ζπληζηνχλ δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο πνπ απαληψληαη κε κεγαιχηεξε έληαζε ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε
καο.
Οη ζπλέπεηεο ησλ αθξαίσλ θαηλνκέλσλ επεξεάδνπλ δσηηθνχο νηθνλνκηθνχο ηνκείο φπσο ε γεσξγία, ε
ελέξγεηα, νη κεηαθνξέο, ν ηνπξηζκφο θαη ε πγεία θαη επνκέλσο λα θαηαζηήζνπλ δπζρεξέζηεξε ηελ
πνηφηεηα δσήο θαη εληέιεη θαη ηελ ππνβάζκηζή ηεο θαη ηελ επηβίσζε πιεζπζκψλ ζε εππξφζβιεηεο
πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε.
πλεπψο, ε θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο επηβάιιεη επηηαθηηθά θαη ρσξίο πεξαηηέξσ ρξνλνηξηβή, ηε
ιήςε απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ ελάληηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο. Γηα λα γίλεη απηφ θαηνξζσηφ, πξέπεη λα δξάζνπκε άκεζα θαη λα εθαξκφζνπκε ηηο
αλαγθαίεο πνιηηηθέο θαη κέηξα, ψζηε ε πξφθιεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο λα θαηαζηεί δηαρεηξίζηκε
θαη αλαζηξέςηκε.
Σν επηζηέγαζκα ησλ ζπιινγηθψλ πξνζπαζεηψλ, πνπ έιαβαλ ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, γηα ηε κείσζε
ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζπλεπψο ηελ νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο απφ ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα, απνηειεί ε ηζηνξηθή πκθσλία πνπ επηηεχρζεθε ζην Παξίζη
θαηά ηελ 21ε χλνδν ησλ Μεξψλ ηεο χκβαζεο Πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Κιηκαηηθή
Αιιαγή.
Ζ πκθσλία ηνπ Παξηζηνχ έζεζε έλα γεξφ ζεκέιην γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα θνηλσλία ρακειψλ
εθπνκπψλ άλζξαθα θαη αλζεθηηθή σο πξνο ηηο αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο θαη ζπκβάιιεη ζπλεπψο ζηελ
εμαζθάιηζε ελφο κέιινληνο κε πεξηζζφηεξε αζθάιεηα, πγεία θαη επεκεξία γηα φινπο ηνπο πνιίηεο.
πγθεθξηκέλα, ζηε πκθσλία νξίδεηαη ζηφρνο δηαηήξεζεο ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ
πιαλήηε ζε επίπεδα θαηψηεξα ησλ 2°C θαη ζπλέρηζεο ησλ πξνζπαζεηψλ πεξηνξηζκνχ ηεο ζηνλ 1,5°C.
Ωο εθ ηνχηνπ, νη παγθφζκηεο εθπνκπέο ζα πξέπεη λα θηάζνπλ ζηα αλψηαηα επίπεδά ηνπο ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεησζνχλ ηαρέσο, ψζηε λα επηηεπρζεί ηζνξξνπία κεηαμχ
εθπνκπψλ θαη θαηαβνζξψλ δηνμεηδίνπ θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ αηψλα, κε βάζε ηα επηζηεκνληθά
δεδνκέλα. Ζ πκθσλία επηζεκαίλεη, επίζεο, ηε ζεκαζία ησλ δξάζεσλ πξνζαξκνγήο νξίδνληαο
καθξνπξφζεζκν ζηφρν γηα ηελ πξνζαξκνγή, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αλζεθηηθφηεηα θαη λα
πεξηνξηζηεί ε εππάζεηα ζε παγθφζκην επίπεδν.
Σνλ ππξήλα ηεο πκθσλίαο απνηειεί κηα λνκηθά δεζκεπηηθή δηάηαμε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θάζε
Μέξνο νθείιεη λα θαηαξηίζεη, λα παξνπζηάζεη θαη λα ηεξήζεη φζν ην δπλαηφλ πην θηιφδνμεο κεηψζεηο
εθπνκπψλ, ηηο νχησ θαινχκελεο «εζληθά θαζνξηζκέλεο πξνζέζεηο ζπλεηζθνξάο γηα ηνλ κεηξηαζκφ»,
ζηηο νπνίεο ζα απνηππψλεηαη ε πξφνδνο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απηψλ ησλ πξνζέζεσλ ζπλεηζθνξάο, ηα Μέξε ζα εθαξκφζνπλ εγρψξηα κέηξα
κεηξηαζκνχ.
ε φηη αθνξά ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ε πκθσλία θαζνξίδεη σο ζηφρν νη ξνέο
ρξεκαηνδφηεζεο λα ζπλάδνπλ κε ηελ επίηεπμε ρακειψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηε
βηψζηκε αλάπηπμε. πλεπψο, απαηηείηαη παγθφζκηα κεηαζηξνθή ηφζν ζηηο ηδησηηθέο φζν θαη ηηο
δεκφζηεο ξνέο επελδχζεσλ. Δπηπιένλ, επηβεβαηψλεη εθ λένπ ηνλ εγεηηθφ ξφιν ησλ αλεπηπγκέλσλ
ρσξψλ ζηελ παξνρή ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ, ελζαξξχλνληαο σζηφζν θαη άιια Μέξε λα
ζπλεηζθέξνπλ. ηελ απφθαζε νξίδεηαη ζηφρνο θηλεηνπνίεζεο 100 δηζ. δνιαξίσλ ΖΠΑ εηεζίσο κέρξη
ην 2020, κε απψηεξν νξίδνληα ην 2025, ελψ γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 2025 ζα θαζνξηζηεί λένο θαη
πςειφηεξνο ζηφρνο.
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Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ηεο γλσζηνπνίεζαλ κε ηελ εζληθά θαζνξηζκέλε πξφζεζε
ζπλεηζθνξάο ηε δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ απφ θνηλνχ επίηεπμε έσο ην 2030 δεζκεπηηθνχ ζηφρνπ
κείσζεο ησλ δηθψλ ηνπο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 40% γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο
ζε ζχγθξηζε κε ην 1990, φπσο νξίδεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 2014 γηα
ην πιαίζην πνιηηηθήο γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα κε νξίδνληα ην 2030.
Ωζηφζν, αθφκε θαη εάλ επηηχρνπκε ηε ζπγθξάηεζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε παγθφζκην επίπεδν, ζα ρξεηαζηεί ρξφλνο γηα λα αλαλήςεη ν πιαλήηεο καο
απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ πνπ βξίζθνληαη ήδε ζηελ αηκφζθαηξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη
νη επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο ζα είλαη αηζζεηέο γηα 50 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα. Δπνκέλσο,
είλαη αλαγθαίν λα ιεθζνχλ κέηξα πξνζαξκνγήο.
Ζ πξνζαξκνγή έρεη ήδε αξρίζεη, πιελ φκσο θαηά απνζπαζκαηηθφ ηξφπν. Υξεηάδεηαη ζηξαηεγηθή
πξνζέγγηζε πνπ ζα δηαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή ιήςε κέηξσλ πξνζαξκνγήο,
δηαζθαιίδνληαο ηε ζπλνρή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ θαη επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο.
Ζ ζνβαξφηεηα ησλ επηπηψζεσλ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ πεξηθέξεηα. Οη
πιένλ εππαζείο πεξηθέξεηεο ζηελ Δπξψπε είλαη ε Νφηηα Δπξψπε, θαη ε κεζνγεηαθή ιεθάλε. Πέξαλ
ηνχηνπ, νξεηλέο πεξηνρέο, λεζηά, παξάθηηεο θαη αζηηθέο πεξηνρέο θαη νη πιεκκπξηθέο πεδηάδεο κε
κεγάιε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.
Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζα έρεη επηπηψζεηο ζε πνιινχο ηνκείο. ηε γεσξγία, νη πξνβιεπφκελεο
θιηκαηηθέο κεηαβνιέο ζα έρνπλ επηπηψζεηο ζηηο απνδφζεηο, ζηε δηαρείξηζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη
ζηνλ γεσγξαθηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξαγσγήο. Οη απμαλφκελεο πηζαλφηεηεο εθδήισζεο - θαη ν
βαζκφο ζνβαξφηεηαο – αθξαίσλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζα απμήζνπλ, κε ηε ζεηξά ηνπο, ηνλ θίλδπλν
δεκηψλ ηεο ζπγθνκηδήο. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή ζα επεξεάζεη εμάιινπ θαη ην έδαθνο, απνκαθξχλνληαο
ηηο νξγαληθέο χιεο – έλα βαζηθφ παξάγνληα ηεο γνληκφηεηαο ησλ εδαθψλ. Οη επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο
ηνπ θιίκαηνο ζηα δάζε ζα πεξηιακβάλνπλ ελδερνκέλσο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη παξαγσγηθφηεηα
ησλ δαζψλ θαη κεηαβνιέο ζηε γεσγξαθηθή εμάπισζε νξηζκέλσλ εηδψλ δέλδξσλ. Ζ αιιαγή ηνπ
θιίκαηνο ζα αζθήζεη ζπκπιεξσκαηηθή πίεζε ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ.
νβαξέο ζα είλαη επίζεο νη επηπηψζεηο ζηηο αθηέο θαη ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα. Οη ξπζκνί
δηάβξσζεο ησλ αθηψλ ζα εληαζνχλ θαη νη ππάξρνπζεο άκπλεο ελδέρεηαη λα απνδεηρζνχλ αλεπαξθείο.
ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζα έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ πξνζθνξά θαη ζηε
δήηεζε. Ζ κείσζε ησλ βξνρνπηψζεσλ θαη ηα θχκαηα θαχζσλα αλακέλεηαη, επίζεο, λα επεξεάζνπλ
αξλεηηθά ηε δηαδηθαζία ςχμεο ησλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο. Απφ πιεπξάο δεηήζεσο, ν
πνιιαπιαζηαζκφο ησλ αηρκψλ δήηεζεο γηα ζθνπνχο ςχμεο θαη νη επηπηψζεηο ησλ αθξαίσλ θιηκαηηθψλ
θαηλφκελσλ ζα επεξεάζνπλ ηδηαίηεξα ηελ δηαλνκή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.
Σα αθξαία θιηκαηηθά θαηλφκελα έρνπλ ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο. Θίγνληαη νη
ππνδνκέο (θηήξηα, κεηαθνξέο, παξαγσγή ελέξγεηαο θαη παξνρή λεξνχ) απεηιψληαο ηδηαίηεξα ηηο
ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Ζ θαηάζηαζε ζα κπνξνχζε λα επηδεηλσζεί κε ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο
ηεο ζάιαζζαο. Θα ρξεηαζηεί κηα ζηξαηεγηθφηεξε θαη πιένλ καθξνπξφζεζκε ρσξνηαμηθή πξνζέγγηζε,
ηφζν ζηηο ρεξζαίεο, φζν θαη ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαθνξψλ, ηεο
πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, ηεο βηνκεραλίαο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο ελέξγεηαο.
Πηζαλφλ λα αληηκεησπίζεη επηπηψζεηο θαη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ ιφγσ ηεο κεηνχκελεο
ρηνλνθάιπςεο ησλ αιπηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ απμαλφκελσλ ζεξκνθξαζηψλ ζηηο κεζνγεηαθέο
πεξηνρέο. Οη κε βηψζηκεο κνξθέο ηνπξηζκνχ ελδέρεηαη λα επηηείλνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο
αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο.
Οη κεηαβαιιφκελεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζα έρνπλ επίζεο ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ
αλζξψπνπ θαη ζηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ. Με ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αθξαίσλ
θαηλνκέλσλ, ελδέρεηαη λα απμεζνχλ θαη ηα ζρεηηδφκελα κε ην θιίκα θξνχζκαηα ζαλάησλ θαη
αζζελεηψλ. Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζα κπνξνχζε επίζεο λα επεξεάζεη ηελ εμάπισζε ζνβαξψλ
ινηκσδψλ λφζσλ πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δσσλφζσλ. Ζ αιιαγή
ηνπ θιίκαηνο ζα απεηιήζεη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ θαη ζα κπνξνχζε λα έρεη επηπηψζεηο
5

ζηελ πγεία ησλ θπηψλ, επλνψληαο ηελ εμάπισζε λέσλ ή κεηαλαζηεπηηθψλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ, νη
νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ην εκπφξην δψσλ, θπηψλ θαη πξντφλησλ ηνπο.
Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ πνηφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα
ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, επεξεάδνληαο πνιινχο ηνκείο, φπσο ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ, φπνπ ην λεξφ
δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 80% ησλ γεσξγηθψλ γαηψλ αξδεχεηαη απφ ηηο
βξνρέο. Δπίζεο, ε παξαγσγή ηξνθίκσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο δηαζέζηκνπο γηα άξδεπζε πδάηηλνπο
πφξνπο. Ο πεξηνξηζκφο ηεο δηαζεζηκφηεηαο πδάηηλσλ πφξσλ απνηειεί ήδε πξφβιεκα ζε πνιιέο
πεξηνρέο θαη ε θαηάζηαζε ελδέρεηαη λα επηδεηλσζεί ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο. Απηφ ζα
κπνξνχζε επίζεο λα εληείλεη ηηο κεηαλαζηεπηηθέο πηέζεηο.
Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζα είλαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ππεχζπλε γηα ηελ απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο
θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ,
γεγνλφο πνπ ζα βιάςεη φρη κφλν ηα είδε πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηα νηθνζπζηήκαηα,
αιιά θαη ηηο ζπλδεφκελεο κε απηά ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε θνηλσλία. Σα νηθνζπζηήκαηα
δηαδξακαηίδνπλ άκεζν ξφιν ζηε ξχζκηζε ηνπ θιίκαηνο: νη ηπξθψλεο, νη πγξφηνπνη θαη ηα πειάγε
απνζεθεχνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο άλζξαθα. Δπηπιένλ, ηα νηθνζπζηήκαηα ησλ αικπξψλ βάιησλ θαη
ησλ ζηλψλ παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηηο θαηαηγίδεο. Θα ζηγνχλ θαη άιιεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα
νηθνζπζηήκαηα, φπσο είλαη ε παξνρή πφζηκνπ λεξνχ, ε παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ,
ελψ ελδέρεηαη λα ππνβαζκηζηνχλ νη σθεαλνί κέζσ ηεο νμίληζεο. Οξηζκέλεο πξαθηηθέο ρξήζεσλ γεο
θαη ρσξνηαμηθέο απνθάζεηο (π.ρ. νηθνδφκεζε ζε πιεκκπξηθέο δψλεο), θαζψο θαη ε κε βηψζηκε ρξήζε
ησλ ζαιαζζψλ (π.ρ. ππεξαιίεπζε), θαηέζηεζαλ πεξηζζφηεξα εθηεζεηκέλα ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο
ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα θαη, σο εθ ηνχηνπ, κείσζαλ ηελ ηθαλφηεηα
πξνζαξκνγήο ηνπο.
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Β. Καταγραφό των παρατηρούμενων και μελλοντικών
κλιματικών αλλαγών ςτην Κχπξν
Ζ Κχπξνο βξίζθεηαη ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη πεξηβάιιεηαη απφ ηε Μεζφγεην ζάιαζζα ζηελ
επίδξαζε ηεο νπνίαο νθείιεη ην ήπην κεζνγεηαθφ θιίκα ηεο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο ηεο Κχπξνπ είλαη ην δεζηφ θαη μεξφ θαινθαίξη θαη ν βξνρεξφο αιιά ήπηνο
ρεηκψλαο.Σν αλάγιπθν ηεο Κχπξνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην θιίκα ηεο. Ζ νξνζεηξά ηνπ Σξνφδνπο θαη
ε νξνζεηξά ηνπ Πεληαδαθηχινπ ζε κηθξφηεξν βαζκφ, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ
κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ
θαηλνκέλσλ. Ζ παξνπζία επίζεο ηεο ζάιαζζαο πνπ πεξηβάιιεη ην λεζί είλαη αηηία δεκηνπξγίαο
ηνπηθψλ θαηλνκέλσλ ζηηο παξάιηεο πεξηνρέο. ηε δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ ην
θιίκα ηεο Κχπξνπ, θαη ηδηαίηεξα ε βξνρφπησζε θαη ε ζεξκνθξαζία, παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο
δηαθπκάλζεηο θαη ηάζεηο. Παξφκνηεο δηαθπκάλζεηο θαη ηάζεηο ζην θιίκα έρνπλ παξαηεξεζεί θαη ζε
ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, θαηάζηαζε πνπ ππνδειψλεη κηα
γεληθφηεξε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηελ πεξηνρή.

Β.1.1. Αλλαγϋσ ςτη θερμοκραςύα
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζηαζκψλ ηεο Λεπθσζίαο θαη Λεκεζνχ γηα ηηο
πεξηφδνπο 1892 – 2016 θαη 1903 – 2016 αληίζηνηρα, παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο
ηεο αηκφζθαηξαο θαηά 1,5°C ζην ζηαζκφ ηεο Λεπθσζίαο θαη 2,3°C ζην ζηαζκφ ηεο Λεκεζνχ.
Αθφκα, φζνλ αθνξά ηηο κέζεο εηήζηεο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο γηα ηηο ίδηεο πεξηφδνπο,
απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ζηαζκνχ ηεο Λεπθσζίαο πξνθχπηεη φηη θαη νη δχν ζεξκνθξαζίεο παξνπζηάδνπλ
απμεηηθή ηάζε. Δπηπιένλ, απφ ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ηνπ ζηαζκνχ ηεο Λεκεζνχ πξνθχπηεη φηη ε
κέζε εηήζηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία παξνπζηάδεη κηθξή ειάηησζε ελψ αληίζεηα ε κέζε εηήζηα ειάρηζηε
ζεξκνθξαζία παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αχμεζε, αξθεηά κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ζην ζηαζκφ ηεο
Λεπθσζίαο. Αθφκα, ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο απφ ηνλ ζηαζκφ ηεο Λεπθσζίαο πξνθχπηεη αχμεζε
ησλ εκεξψλ κε ζεξκνθξαζία ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ 40°C, ελψ αληίζεηα πξνθχπηεη ζεκαληηθή κείσζε
ησλ εκεξψλ κε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 0°C.

Β.1.2. Αλλαγϋσ ςτη βροχόπτωςη
Απφ ζηνηρεία ηεο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο Κχπξνπ πξνθχπηεη φηη ε πνζφηεηα ηεο βξνρήο πνπ
πέθηεη ζηελ πεξηνρή παξνπζηάδεη πησηηθή ηάζε. Όπσο θαηαγξάθεθε, ε κέζε εηήζηα βξνρφπησζε
ζηελ Κχπξν κεηψζεθε απφ 559 mm ηελ πεξίνδν 1901 – 1930 ζε 463 mm ηελ πεξίνδν 1971 – 2000, κε
πνζνζηφ κείσζεο ηεο ηάμεο ηνπ 17% ελψ εμαθνινπζεί λα κεηψλεηαη κέρξη ηηο κέξεο καο.

Β.1.3. Μελλοντικϋσ προβλϋψεισ
Ο ππνινγηζκφο ησλ αλακελφκελσλ κεηαβνιψλ θπξίσο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο βξνρφπησζεο θαη ησλ
αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ γηα ηηο πεξηφδνπο 2021 – 2050 θαη 2071 – 2100 ζε ζρέζε κε ηελ
πεξίνδν αλαθνξάο 1961 – 1990 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξνζνκνηψζεηο πςειήο ρσξηθήο αλάιπζεο
κε πεξηνρηθά θιηκαηηθά κνληέια (RCMs), θαηαδεηθλχεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο ηάζεηο ηνπ θιίκαηνο,
δειαδή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, κείσζε ηεο βξνρφπησζεο θαη επηδείλσζε ησλ αθξαίσλ
θαηλνκέλσλ.
Γηα ηελ πεξίνδν 2021 – 2050 ππνινγίδεηαη φηη ε αχμεζε ηεο εηήζηαο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο ζα
θηάζεη ηνπο 1.3 – 1.9°C. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ Σξνφδνπο παξνπζηάδνπλ ηε
κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο ε νπνία θηάλεη ηνπο 1.9°C ελψ ζηηο ήδε
επηβαξπκέλεο πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο αλακέλεηαη αχμεζε ηεο ηάμεο ησλ 1.6°C. Αθφκα, ζηηο δπηηθέο
θαη λφηηεο πεξηνρέο ε αχμεζε ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη είλαη 1.4°C θαη 1.5°C
αληίζηνηρα ελψ ζηηο αλαηνιηθέο πεξηνρέο αλακέλεηαη αχμεζε πεξίπνπ 1.3°C. Όζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν
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2071 – 2100, αλακέλεηαη αθφκα κεγαιχηεξε αχμεζε ε νπνία θπκαίλεηαη κεηαμχ 3.0°C – 4.2°C.
Δηδηθφηεξα, ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο, 4.2°C,
πξνβιέπεηαη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, σζηφζν θαη ζηελ πεξηνρή ηεο ελδνρψξαο ε αχμεζε είλαη
ζεκαληηθή θαη θηάλεη ηνπο 3.5°C. ηηο δπηηθέο , λφηηεο θαη αλαηνιηθέο πεξηνρέο θαη παξάιηα
αλακέλεηαη αχμεζε πεξίπνπ 3.0°C.
ρεηηθά κε ηε βξνρφπησζε, ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ κνληέισλ
δείρλνπλ φηη γηα ηελ πεξίνδν 2021 – 2050 νη αιιαγέο ζηελ εηήζηα βξνρφπησζε δελ είλαη ηφζν
ζεκαληηθέο θαη νη φπνηεο κεηψζεηο (πεξίπνπ 10 – 20 mm εηεζίσο) πεξηνξίδνληαη ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο
ηνπ Σξνφδνπο. Οη κεγαιχηεξεο κεηψζεηο ζηε βξνρφπησζε αλακέλνληαη ζηελ πεξίνδν 2071 – 2100
φπνπ ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ζηηο νξεηλέο, θαη δπηηθέο πεξηνρέο, θπξίσο ζηε ρεξζφλεζν ηνπ
Αθάκα, ε κείσζε ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 100 – 130 mm εηεζίσο ελψ ζηηο λφηηεο πεξηνρέο, ζα είλαη ηεο
ηάμεο ησλ 90 – 100 mm εηεζίσο. ηηο αλαηνιηθέο πεξηνρέο θαη ζηελ ελδνρψξα νη κείσζε ηεο
βξνρφπησζεο αλακέλεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 50 mm εηεζίσο.
ρεηηθά κε ηα αθξαία θαηλφκελα θαχζσλα, γηα ηελ πεξίνδν 2021 – 2050 ππνινγίδεηαη φηη ν εηήζηνο
αξηζκφο ησλ πνιχ δεζηψλ εκεξψλ (ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 35°C) αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε 34 εκέξεο
ζηηο πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο, 30 ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, 19 ζηηο λφηηεο θαη 17 ζηηο αλαηνιηθέο. Σε
κηθξφηεξε αχμεζε ησλ πνιχ δεζηψλ εκεξψλ παξνπζηάδνπλ νη δπηηθέο πεξηνρέο (Δπαξρία Πάθνπ)
φπνπ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 2-5 εκεξψλ. Μεγαιχηεξεο αιιαγέο ζηηο πνιχ δεζηέο εκέξεο αλακέλνληαη γηα
ηελ πεξίνδν 2071 – 2100. ε φιε ηελ πεξηνρή κειέηεο αλακέλνληαη απμήζεηο ηεο ηάμεο ησλ 50 – 60
εκεξψλ εθηφο ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Αθάκα θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αγίαο Νάπαο φπνπ ε
αχμεζε είλαη ηεο ηάμεο ησλ 5 εκεξψλ. Αχμεζε αλακέλεηαη θαη ζηηο ζεξκέο (ή ηξνπηθέο) λχθηεο
εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία μεπεξλά ηνπο 20°C. Ζ παξάκεηξνο απηή ζπλδέεηαη
ζηελά κε ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ, δεδνκέλνπ φηη κηα ζεξκή λχθηα κεηά απφ κηα πνιχ δεζηή εκέξα
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε άλνδν ηνπ επηπέδνπ δπζθνξίαο ησλ αλζξψπσλ. Αλαθνξηθά κε ηελ πεξίνδν
2021 – 2050 ν αξηζκφο ησλ ζεξκψλ λπθηψλ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά ζηηο νξεηλέο θαη δπηηθέο
πεξηνρέο θαη λα θηάζεη ηηο 38 θαη 32 εκέξεο αληηζηνίρσο. ηελ ππφινηπε πεξηνρή ε αχμεζε
αλακέλεηαη κεηαμχ 25 – 30 κέξεο. Γηα ηελ πεξίνδν 2071 – 2100, νη νξεηλέο θαη δπηηθέο πεξηνρέο
παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ ζεξκψλ λπθηψλ ηεο ηάμεο ησλ 65 – 70 εκεξψλ ελψ ζηηο
ππφινηπεο πεξηνρέο ε αχμεζε θηάλεη ηηο 55 εκέξεο.
Σέινο, νη πεξίνδνη μεξαζίαο αλακέλεηαη λα γίλνπλ πην ζπρλέο ζην θνληηλφ θαη απψηεξν κέιινλ ζηελ
Κχπξν. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ, γηα ηελ πεξίνδν 2021 – 2050, αλακέλεηαη
αχμεζε ησλ μεξψλ εκεξψλ, δειαδή απηψλ κε βξνρφπησζε κηθξφηεξε ησλ 0.5 mm, ηεο ηάμεο ησλ 4-6
εκεξψλ ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο θαη 10-12 εκεξψλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαη ζηηο πεξηνρέο ηηο
ελδνρψξαο. Όζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν 2071 – 2100, αλακέλνληαη κεγαιχηεξεο αιιαγέο ζηνλ αξηζκφ
ησλ μεξψλ εκεξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξάθηηα δψλε απφ ηελ πεξηνρή ηεο Πάθνπ κέρξη ηε
Λάξλαθα αλακέλεηαη αχμεζε 10 εκεξψλ ελψ ζηελ ππφινηπε πεξηνρή ε αχμεζε θπκαίλεηαη απφ 15
έσο 20 εκέξεο.
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Γ. Εκτύμηςη των επιπτώςεων τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, τησ
ικανότητασ προςαρμογόσ και τησ ευπϊθειασ τησ Κύπρου
Ζ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο θαη ηεο εππάζεηαο
ηεο Κχπξνπ πξνζδηνξίζηεθε ζηνπο ηνκείο πνπ επεξεάδνληαη ή αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή. Οη ηνκείο απηνί είλαη: Τδάηηλνη Πφξνη, Δδάθε, Παξάθηηεο δψλεο, Βηνπνηθηιφηεηα,
Γάζε, Γεσξγία, Αιηεία & Τδαηνθαιιηέξγεηεο, Σνπξηζκφο, Δλέξγεηα, Τπνδνκέο θαη Γεκφζηα Τγεία.

Γ.1.1. Τδϊτινοι Πόροι
Οη πδάηηλνη πφξνη ζπλδένληαη άκεζα κε ην θιίκα θαζψο ν πδξνινγηθφο θχθινο εμαξηάηαη ζεκαληηθά
απφ θιηκαηηθνχο παξάγνληεο. Οη αιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία, ζηελ θαηαλνκή ησλ βξνρνπηψζεσλ θαη
ζην ιηψζηκν ησλ πάγσλ έρνπλ επηπηψζεηο ζηε δηαζεζηκφηεηα λεξνχ. Οη αιιαγέο ζηνλ φγθν θαη ζην
ρξφλν ηεο βξνρφπησζεο, θαζψο επίζεο θαη νη αιιαγέο ζηελ εμάηκηζε έρνπλ σο απνηέιεζκα αιιαγέο
ζηηο παξνρέο ησλ πνηακψλ. Δπηπιένλ, νη αιιαγέο ζηνλ φγθν ηεο βξνρήο θαη ζηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ επαλαθφξηηζεο επεξεάδνπλ ηνπο ξπζκνχο θφξηηζεο ησλ ππνγείσλ πδάησλ. Σν θιίκα
επεξεάδεη επίζεο ηελ εδαθηθή πγξαζία θαη θαη’επέθηαζε ηε δηήζεζε λεξνχ ζηα ππφγεηα πδάηηλα
ζψκαηα. Σα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα φπσο ε έληνλε βξνρφπησζε θαη νη πιεκκχξεο παξεκπνδίδνπλ
ηελ απνζήθεπζε λεξνχ, νδεγψληαο έηζη ζε κεγάιεο απψιεηεο. Σέινο, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ
πδάησλ θαη ηεο έληαζεο ηεο βξνρφπησζεο θαζψο θαη ε επηκήθπλζε ησλ πεξηφδσλ μεξαζίαο
επηδεηλψλνπλ πνιιέο κνξθέο ξχπαλζεο ησλ πδάησλ ελψ ε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο απεηιεί
ηα παξάθηηα ππφγεηα πδάηηλα ζψκαηα κε πθαικχξηλζε. Οη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηα
ζπζηήκαηα θπζηθψλ πδάηηλσλ πφξσλ επηθέξνπλ επηπηψζεηο θαη ζηελ θνηλσλία θαη ζηα
νηθνζπζηήκαηα. Οη πδάηηλνη πφξνη ηεο Κχπξνπ ζεσξνχληαη επάισηνη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαζψο
είλαη πεξηνξηζκέλνη ιφγσ ηνπ εκη-άλπδξνπ θιίκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεη ην λεζί. Ζ δηαζεζηκφηεηα
θπζηθψλ πδάηηλσλ πφξσλ εμαξηάηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηε βξνρφπησζε, ε νπνία είλαη αζηαζήο
κε παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο μεξαζίαο.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ηεο Κχπξνπ αλέδεημε
σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηελ εππάζεηα ηεο δηαζεζηκφηεηαο πφζηκνπ
λεξνχ θαη λεξνχ άξδεπζεο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαζψο ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο είλαη ρακειή
θπξίσο ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ πδαηηθψλ έξγσλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. Ωο δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα
ηνπ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή αλαδείρζεθε (α) ε δηαζεζηκφηεηα λεξνχ γηα άξδεπζε
ζηηο πεδηλέο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο, (β) ε πνηφηεηα ησλ ππνγείσλ πδάησλ θαη, (γ) ε μεξαζία.
Ζ δηαζεζηκφηεηα λεξνχ ζηηο πεδηλέο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά απφ ηα
θπβεξλεηηθά πδαηηθά έξγα, ελψ έρεη κεησζεί ν αληαγσληζκφο γηα λεξφ κεηαμχ χδξεπζεο θαη άξδεπζεο.
Ωζηφζν, ε δήηεζε λεξνχ άξδεπζεο, εηδηθά ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο, δελ ηθαλνπνηείηαη πάληα. Ζ
πνηφηεηα ησλ ππνγείσλ πδάησλ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ ππφγεησλ
πδάηηλσλ ζσκάησλ βξίζθνληαη ζε θαθή πνζνηηθή θαηάζηαζε θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο δελ είλαη
εχθνιε. Οη μεξαζίεο απνηεινχλ επίζεο πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα, δεδνκέλεο ηεο ζπρλφηεηάο ηνπο ελψ
ηα πθηζηάκελα κέηξα αληηκεηψπηζήο ησλ δελ ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά. Ζ δηαζεζηκφηεηα πφζηκνπ
λεξνχ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, ε πνηφηεηα λεξνχ ησλ επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ ζσκάησλ θαη νη
πιεκκχξεο απνηεινχλ επίζεο πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ζε
ρακειφηεξν βαζκφ σζηφζν. Παξφιν πνπ νη θπζηθνί πδάηηλνη πφξνη ηεο ρψξαο ζπρλά δελ επαξθνχλ
γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο πφζηκνπ λεξνχ, ε Κπβέξλεζε ηεο Κχπξνπ έρεη πινπνηήζεη κηα ζεηξά απφ
δξαζηηθά κέηξα ηα νπνία έρνπλ αλαθνπθίζεη ην λεζί απφ απηή ηε πίεζε.
Ζ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ησλ επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ ζσκάησλ αλακέλεηαη λα επεξεαζηεί ζε ρακειφ
βαζκφ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ πδάηηλνπ φγθνπ ησλ ζσκάησλ θαη
θαη’επέθηαζε ηεο αχμεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ξχπσλ ζε απηά, φπσο επίζεο ιφγσ ηεο αχμεζεο
ησλ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ, θαηλφκελα ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ αχμεζε ηεο εηζξνήο ξππαληψλ
ζηα επηθαλεηαθά πδάηηλα ζψκαηα. Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αλακέλεηαη λα ππνβαζκίζεη
πεξαηηέξσ ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ησλ επηθαλεηαθψλ ζσκάησλ.
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Σέινο, ηα πιεκκπξηθά θαηλφκελα αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη
ζπγθεθξηκέλα ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο έληαζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ.
Παξφιν πνπ νη αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζηηο πιεκκχξεο, κηα ζεηξά απφ
κέηξα βξίζθνληαη ζε εμέιημε γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, ηα νπνία αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηελ
ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ηνκέα.

Γ.1.2. Εδϊφη
Σα εδάθε παξέρνπλ έλα κεγάιν εχξνο ππεξεζηψλ ζηα θπηά – φπσο θαηαθχγην, απνζήθεπζε πγξαζίαο
θαη παξνρή ζξεπηηθψλ νπζηψλ – θαη θαη’επέθηαζε ζηα δψα. Σν έδαθνο δελ απνηειεί αλαλεψζηκν
θπζηθφ πφξν θαζψο νη δηαδηθαζίεο ζρεκαηηζκνχ ηνπ εμειίζζνληαη κε ηδηαίηεξα αξγφ ξπζκφ. Δπίζεο,
ηα θαιιηεξγήζηκα εδάθε δελ αληηπξνζσπεχνπλ παξά έλα κηθξφ πνζνζηφ (10%) ηεο ζπλνιηθήο
εδαθηθήο επηθάλεηαο, ελψ ηα ππφινηπα βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε πνιχ μεξφ θιίκα, κε δηαξθείο
παγεηνχο ή παξνπζηάδνπλ πεξηνξηζκέλε γνληκφηεηα. Δπηπξφζζεηα, κηα ζεηξά απφ θπζηθά αιιά
θπξίσο αλζξσπνγελή αίηηα απεηινχλ ηελ εγγελή θαη νηθνινγηθή ηνπ αμία, θαζψο θαη ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ απηφ επηηειεί, κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζή ηνπ. Σν πξφβιεκα έρεη
επεξεάζεη πνιιέο ρψξεο ζηνλ θφζκν, θαζψο πάλσ απφ 1.2 δηζεθαηνκκχξηα εθηάξηα ην 1990 είραλ
ραξαθηεξηζηεί σο «Πεξηνρέο εκαληηθήο Αλεζπρίαο» ζρεηηθά κε ηελ ππνβάζκηζε ησλ εδαθψλ ηνπο,
κε ηελ Κχπξν λα έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «Πεξηνρή Μεξηθήο Αλεζπρίαο». Πνιιέο ηδηφηεηεο θαη
δηεξγαζίεο ησλ εδαθψλ αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ζπγθεθξηκέλα απφ
ηηο αιιαγέο ζηα ρσξηθά θαη ρξνληθά πξφηππα ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο βξνρφπησζεο, ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο θαη ησλ αλέκσλ επηδεηλψλνληαο ην ήδε ππάξρνλ πξφβιεκα ηεο ππνβάζκηζεο ησλ
εδαθψλ. Παξά ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο σζηφζν, δελ έρεη αλαιεθζεί ζπληνληζκέλε δξάζε
ζε παγθφζκην επίπεδν γηα ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ
θιηκαηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ ππνβάζκηζε ηεο γεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη γηα ηηο δηαθνξεηηθέο
θαηεγνξίεο ππνβάζκηζεο. Οη άκεζεο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνλ ηνκέα ησλ εδαθψλ ηεο
Κχπξνπ πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηε κείσζε ηεο βξνρφπησζεο, ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηηο
πεξηφδνπο μεξαζίαο, ηηο έληνλεο βξνρνπηψζεηο, ηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο θαη ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο
ζάιαζζαο. Απηνί νη θιηκαηηθνί παξάγνληεο πξνθαινχλ αιιαγέο ζηα εδάθε κέζα απφ πεξίπινθεο
θπζηθέο δηεξγαζίεο (άκεζα θαη έκκεζα).
Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνπο εδαθηθνχο πφξνπο ηεο Κχπξνπ
αλέδεημε σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα ηελ απεξήκσζε, θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
εδαθψλ ηεο Κχπξνπ ήδε απεηιείηαη κε απεξήκσζε, ελψ ε θιηκαηηθή αιιαγή αλακέλεηαη λα
επηδεηλψζεη ην θαηλφκελν. Σν γεγνλφο άιισζηε φηη ε απεξήκσζε εληείλεηαη απφ ηε δηάβξσζε, ηε
ζπκπίεζε, ηε ξχπαλζε θαη ηελ αιάησζε ηνπ εδάθνπο, αλαδεηθλχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηε
ζεκαληηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ.
Ωο δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα αλαδείρζεθε ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, ε νπνία ιφγσ ηεο δνκήο θαη ηεο
κνξθνινγίαο ησλ εδαθψλ, θαζψο θαη ιφγσ ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη εθηεηακέλε.
Δπηπξφζζεηα, ηα εδάθε είλαη πην επάισηα ζηε δηάβξσζε κεηά απφ πεξηφδνπο μεξαζίαο. Σειεπηαία
πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή απνηειεί ε αιάησζε ησλ εδαθψλ, ε νπνία
πξνθαιείηαη θπξίσο απφ ηελ άξδεπζε κε λεξφ πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε άιαηα, είηε απφ παξάθηηνπο
πδξνθνξείο νη νπνίνη έρνπλ ππνζηεί πθαικχξηλζε (ιφγσ ππεξάληιεζεο θαη δηείζδπζεο ζαιαζζηλνχ
λεξνχ), είηε απφ ηελ άξδεπζε κε αλαθπθισκέλν λεξφ.

Γ.1.3. Παρϊκτιεσ Ζώνεσ
Οη παξάθηηεο πεξηνρέο είλαη απφ ηα πην δπλακηθά θπζηθά ζπζηήκαηα ζηε γε, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ
θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ζηα νπνία ηαπηφρξνλα παξαηεξείηαη κεγάιε ζπγθέληξσζε αλζξψπσλ
(60% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο γεο) θαη νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ επέθηαζε ηεο
αζηηθνπνίεζεο ζπκβάιιεη ζηελ επηηάρπλζε ηεο ππνβάζκηζή ηνπο. χκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν γηα
ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ησλ Παξάθηησλ Εσλψλ ηεο Μεζνγείνπ, ε «Παξάθηηα δψλε» νξίδεηαη
σο ε γεσκνξθνινγηθή πεξηνρή εθαηέξσζελ ηεο αθηνγξακκήο ζηελ νπνία ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
ηνπ ζαιάζζηνπ θαη ηνπ ρεξζαίνπ ηκήκαηνο απνθηά ηε κνξθή πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, νηθνινγηθψλ
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ζηνηρείσλ θαη πφξσλ, απνηεινχκελσλ απφ βηνηηθέο θαη αβηνηηθέο ζπληζηψζεο πνπ ζπλππάξρνπλ θαη
αιιειεπηδξνχλ κε ηηο αλζξψπηλεο θνηλφηεηεο θαη ηηο ζρεηηθέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε ζρεηηδφκελε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο κπνξεί λα επηθέξεη
ζεκαληηθέο δπζκελείο επηπηψζεηο γηα ηα παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηηο θνηλσλίεο ζηηο παξάθηηεο
δψλεο. Σα νηθνζπζηήκαηα, νη νηθηζκνί θαη νη ππνδνκέο ζηηο παξάθηηεο δψλεο εθηίζεληαη ζε θηλδχλνπο
πξνεξρφκελνπο απφ ηε ζηεξηά θαη απφ ηε ζάιαζζα φπσο νη θαηαηγίδεο, ηα θχκαηα, ηα ηζνπλάκη, νη
πνηάκηεο πιεκκχξεο, ε δηάβξσζε, ηα επηβιαβή άιγε θαη δηάθνξνη ξχπνη. Όινη νη πξναλαθεξφκελνη
παξάγνληεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο
ζηελ παξάθηηα δψλε. Δπηπιένλ, ε θιηκαηηθή αιιαγή κπνξεί λα επηθέξεη επηπξφζζεηεο πηέζεηο ζηα
παξάθηηα ζπζηήκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ήδε θάησ απφ έληνλε θαη απμαλφκελε πίεζε. Γηα ην ιφγν
απηφ, νη παξάθηηεο πεξηνρέο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο. Οη παξάθηηεο πεξηνρέο
ησλ λεζηψλ φπσο ε Κχπξνο, ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Οη επηπηψζεηο
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηηο παξάθηηεο δψλεο είλαη πνιπάξηζκεο θαη αθνξνχλ πνιινχο ηνκείο ιφγσ
ηεο θχζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη ηνπ πιήζνπο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. πγθεθξηκέλα, νη
επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηηο παξάθηηεο δψλεο ηεο Κχπξνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο ησλ
πδάηηλσλ πφξσλ (παξάθηηνη πδξνθνξείο), ηεο γεσξγίαο (παξάθηηεο θαιιηέξγεηεο), ησλ εδαθψλ
(παξάθηηα εδάθε), ησλ ππνδνκψλ (παξάθηηεο ππνδνκέο), ηεο αιηείαο (παξάθηηα αιηεία θαη ζαιάζζηεο
πδαηνθαιιηέξγεηεο), ηεο βηνπνηθηιφηεηαο (παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα) θαη ηνπ ηνπξηζκνχ (παξάθηηνο
ηνπξηζκφο).
Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηηο παξάθηηεο δψλεο ηεο Κχπξνπ αλέδεημε σο
πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα ηελ παξάθηηα δηάβξσζε, ε νπνία απνηειεί ήδε πξφβιεκα ζηελ
Κχπξν θαη ελψ έρεη αληηκεησπηζηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, αλακέλεηαη λα επηδεηλσζεί κε ηελ θιηκαηηθή
αιιαγή. Ζ ζπρλφηεηα θαη ε έληαζε ησλ παξάθηησλ πιεκκπξψλ επίζεο αλακέλεηαη λα επεξεαζηνχλ
απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζε κηθξφηεξν βαζκφ.

Γ.1.4. Βιοποικιλότητα
Ζ θιηκαηηθή αιιαγή έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε βηνπνηθηιφηεηα. Οη αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ αιιαγή ζηε ρξήζε γεο θαη ηελ εμάπισζε εμσηηθψλ ή μεληθψλ εηδψλ είλαη πηζαλφ
λα πεξηνξίζνπλ ηελ ηθαλφηεηα νξηζκέλσλ ελδεκηθψλ εηδψλ λα κεηαλαζηεχζνπλ κε απνηέιεζκα λα
νδεγήζνπλ ζε επηηάρπλζε ηεο απψιεηαο εηδψλ. Ζ πθηζηάκελε ρισξίδα θαη παλίδα έρεη επεξεαζηεί
απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα, ηεο
ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο βξνρφπησζεο ηα ηειεπηαία 1.8 εθαηνκκχξηα ρξφληα θαη έρεη αληαπεμέιζεη κέζσ
εμειηθηηθψλ θαη πξνζαξκνζηηθψλ αιιαγψλ. Ωζηφζν, απηέο νη αιιαγέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζε
κηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν θαη ζε πεξηβάιινληα πνπ δελ ήηαλ πεξηνξηζκέλα, φπσο είλαη ζήκεξα θαη
κε κηθξέο ή θαζφινπ επηπξφζζεηεο πηέζεηο απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Ο θαηαθεξκαηηζκφο
ησλ νηθνηφπσλ έρεη πεξηνξίζεη πνιιά είδε ζε ζρεηηθά κηθξέο πεξηνρέο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο
γελεηηθήο ηνπο πνηθηιφηεηαο. Ζ ζέξκαλζε πέξα απφ ην πξνεγνχκελν φξην ησλ ζεξκνθξαζηψλ ζα
εληείλεη πεξαηηέξσ ηηο πηέζεηο ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηε βηνπνηθηιφηεηά ηνπο (CBD).
Ζ Πέκπηε Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC
AR5) εθηηκά φηη πεξίπνπ 10% ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ κειεηεζεί έσο ηψξα ζα αληηκεησπίζνπλ
απμαλφκελν πςειφ θίλδπλν εμαθάληζεο γηα θάζε 1°C αχμεζεο ηεο παγθφζκηαο κέζεο ζεξκνθξαζίαο.
Ο θίλδπλνο εμαθάληζεο ζα είλαη ηδηαίηεξα πςειφο γηα ηα είδε πνπ είλαη ήδε επάισηα, φπσο ηα είδε κε
πεξηνξηζκέλν θιηκαηηθφ εχξνο, πεξηνξηζκέλεο απαηηήζεηο ελδηαηηεκάησλ θαη κε κηθξνχο πιεζπζκνχο.
Οη νηθφηνπνη πνιιψλ εηδψλ ζα κεηαηνπηζηνχλ πξνο ην Βνξξά ή πξνο κεγαιχηεξα πςφκεηξα ζε ζρέζε
κε ηηο παξνχζεο ηνπνζεζίεο ηνπο. Οη νηθφηνπνη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ζα απεηιεζνχλ απφ ηελ άλνδν
ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, κε απνηέιεζκα κέρξη ην 2080 πεξίπνπ 20% ησλ παξάθηησλ πγξνηφπσλ λα
ραζνχλ.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε βηνπνηθηιφηεηα ηεο Κχπξνπ αλέδεημε σο
πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα
θπξίσο ιφγσ ηνπ λεζησηηθνχ ραξαθηήξα θαη ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηα ζπζηήκαηα απηά γηα
ηε κεηαθίλεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ πιεζπζκψλ ησλ εηδψλ. Σα πγξνηνπηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο
Κχπξνπ θαη νη ηχπνη νηθνηφπσλ ζε απηά ζεσξήζεθαλ επίζεο φηη είλαη ηδηαίηεξα επάισηα ζηελ
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θιηκαηηθή αιιαγή δεδνκέλνπ φηη είλαη ήδε πεξηνξηζκέλα ιφγσ ηεο κεησκέλεο δηαζεζηκφηεηαο λεξνχ
ελψ νη αλζξψπηλεο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζε απηά απμάλνπλ ηελ εππάζεηά ηνπο. Ωο επφκελε
πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα αλαδείρζεθαλ νη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηα ζαιάζζηα
νηθνζπζηήκαηα, θπξίσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Κχπξνπ είλαη απεπζείαο
εθηεζεηκέλε ζηελ εηζβνιή ρσξνθαηαθηεηηθψλ μέλσλ εηδψλ (invasive alien species) ησλ νπνίσλ ε
δηαρείξηζε απνηειεί αθφκα αληηθείκελν εθηεηακέλσλ δηαβνπιεχζεσλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Ωζηφζν, ε ηθαλφηεηα κεηαλάζηεπζεο ησλ εηδψλ απφ θαη πξνο ηε ζαιάζζηα επηθξάηεηα ηεο
Κχπξνπ, επηηξέπεη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηα νηθνζπζηήκαηα απηά θαη εληζρχεη ηελ
πξνζαξκνζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Σνλίδεηαη, φηη επεξεαζκφ αλακέλεηαη λα έρνπλ θαη νη νηθφηνπνη
πξνηεξαηφηεηαο φπσο απηφο ηεο 1150 * Παξάθηηεο ιηκλνζάιαζζεο, 9530 * Μαχξεο πεχθεο (Pinus
nigra pallaisiana) θαζψο θαη ν νηθφηνπνο 6460 Σπξθψλεο ηνπ Σξνφδνπο, ησλ νπνίσλ ε εμάπισζε
είλαη πεξηνξηζκέλε.

Γ.1.5. Γεωργύα
Ζ θιηκαηηθή αιιαγή επεξεάδεη πνιινχο νηθνλνκηθνχο ηνκείο, κε ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα λα είλαη απφ
ηνπο ηνκείο πνπ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν, θαζψο εμαξηάηαη άκεζα απφ θιηκαηηθνχο παξάγνληεο
φπσο ηε ζεξκνθξαζία, ηελ ειηνθάλεηα θαη ηε βξνρφπησζε γηα ηε βησζηκφηεηά ηνπ. Παξφιν πνπ
θάπνηεο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κπνξεί λα είλαη επσθειείο, πνιιέο επηπηψζεηο αλακέλεηαη
λα είλαη επηδήκηεο ζε βαζκφ πνπ κπνξεί λα ζέζνπλ ηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε θίλδπλν. ηηο
λνηηφηεξεο θαη ζεξκφηεξεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο, φπσο ζηελ Κχπξν, νη πηζαλέο ζεηηθέο επηπηψζεηο
ζηηο απνδφζεηο ησλ θαιιηεξγεηψλ δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο φζν νη πηζαλέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Οη
αξλεηηθέο επηπηψζεηο πεξηιακβάλνπλ κεησκέλεο απνδφζεηο ησλ θαιιηεξγεηψλ, αχμεζε ηεο δήηεζεο
λεξνχ άξδεπζεο θαη κείσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο λεξνχ, ιφγσ ησλ παξαηεηακέλσλ πεξηφδσλ μεξαζίαο
θαη ηεο ιεηςπδξίαο, πνπ ζα νδεγήζνπλ θαηά ζπλέπεηα ζε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ γηα λεξφ κεηαμχ
ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ησλ άιισλ ρξεζηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πνιιέο ρψξεο ηεο λνηίνπ
Δπξψπεο, ήδε αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηε δήηεζε λεξνχ απφ ην γεσξγηθφ
ηνκέα, ε νπνία ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ αλέξρεηαη ζε πάλσ απφ ην κηζφ ηεο ζπλνιηθήο
δήηεζεο λεξνχ ησλ ρσξψλ απηψλ. Δπηπξφζζεηα, ε εθηεηακέλε εθκεηάιιεπζε ησλ παξάθηησλ
πδξνθνξέσλ γηα άξδεπζε, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηείζδπζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζηνπο πδξνθνξείο κε
απνηέιεζκα ηελ πθαικχξηλζή ηνπο, ελψ ε άξδεπζε κε πθάικπξν λεξφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη
αιάησζε ησλ εδαθψλ θαη θαη’επέθηαζε ζνβαξή δεκηά ζηα θπηά. Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε
γεσξγία εληζρχνληαη απφ ηηο δεκηέο ζηηο θαιιηέξγεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ αθξαία θαηξηθά
θαηλφκελα φπσο νη θαχζσλεο, νη μεξαζίεο, νη έληνλεο βξνρνπηψζεηο θηι.. Οη επηπηψζεηο ζηε γεσξγία
κπνξεί επίζεο λα ζρεηίδνληαη κε ηηο επηπηψζεηο ζηε γνληκφηεηα ησλ εδαθψλ, φπσο ε απψιεηα
νξγαληθήο νπζίαο θαη ε δηάβξσζε ησλ εδαθψλ. Σέινο, αξλεηηθέο επηπηψζεηο παξαηεξνχληαη ήδε απφ
ηελ αχμεζε ησλ παξαζίησλ θαη ησλ αζζελεηψλ θπξίσο ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ ζεξκνθξαζηψλ.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζην γεσξγηθφ ηνκέα ηεο Κχπξνπ αλέδεημε σο
πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηελ επίπησζε ζηελ απφδνζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, ε νπνία αλακέλεηαη λα κεησζεί
ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ λεξνχ άξδεπζεο θαη ηεο αχμεζεο ησλ απαηηήζεσλ ζε λεξφ
σο απνηέιεζκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ Κχπξν. Ζ δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα φζνλ
αθνξά ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζρεηίδεηαη κε ηνλ θίλδπλν αχμεζεο ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ,
ιφγσ ησλ θαηαζηξνθηθψλ ζπλεπεηψλ απηψλ ζηε γεσξγηθή παξαγσγή.

Γ.1.6. Δϊςη
Οη αιιαγέο ζην θιίκα, φπσο ε κείσζε ηεο βξνρφπησζεο, ε απμαλφκελε δηάξθεηα θαη έληαζε ησλ
πεξηφδσλ αλνκβξίαο θαζψο θαη νη πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο ην θαινθαίξη επεξεάδνπλ δπζκελψο ηα
δάζε. Σα δάζε γίλνληαη επάισηα ζε πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο λεθξψζεηο, απμάλνληαη νη
πξνζβνιέο απφ επηβιαβείο νξγαληζκνχο ζε επίπεδν επηδεκίαο, δπζρεξαίλεηαη ε αλαγέλλεζε θαη πγεία
ησλ δαζψλ, ελψ ν θίλδπλνο έλαξμεο θαη επέθηαζεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ απμάλεηαη. Παξά ην
γεγνλφο φηη, ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα δηαζέηνπλ κεραληζκνχο αληίδξαζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο
αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο, ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα κελ έρνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα λα
αληηδξάζνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ θπζηθά ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ιφγσ ησλ γξήγνξσλ ξπζκψλ κε
ηνπο νπνίνπο εμειίζζεηαη.
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηα δάζε ηεο Κχπξνπ αλέδεημε σο πξψηεο
πξνηεξαηφηεηεο: (α) ηελ εππάζεηα ζηε μεξαζία, ηηο πξνζβνιέο απφ παξάζηηα θαη αζζέλεηεο θαζψο
ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δαζψλ ηεο Κχπξνπ επεξεάδεηαη εηδηθά ζε πεξηφδνπο αλνκβξίαο θαη πςειψλ
ζεξκνθξαζηψλ θαη (β) ηελ εππάζεηα ζηηο ππξθαγηέο ιφγσ ησλ ζνβαξψλ θαη εθηεηακέλσλ
θαηαζηξνθψλ πνπ απηέο επηθέξνπλ. Σα δάζε ηεο Κχπξνπ δελ ζεσξήζεθαλ φηη ζα παξνπζηάζνπλ
ζεκαληηθή εππάζεηα ζε θαηαζηξνθέο απφ πιεκκχξεο, ηζρπξνχο αλέκνπο θαη θαηαηγίδεο ελ φςεη ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ζ επίπησζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ αλάπηπμε ησλ δαζψλ ηεο Κχπξνπ, δελ
αμηνινγήζεθε θαζψο δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα έσο απηή ηε ζηηγκή.

Γ.1.7. Αλιεύα και Τδατοκαλλιϋργειεσ
Ζ θιηκαηηθή αιιαγή επεξεάδεη ηελ αιηεία θαη ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο άκεζα, επεξεάδνληαο ηα
απνζέκαηα ηρζχσλ, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα νηθνζπζηήκαηα ζηα νπνία δηαβηνχλ, ηνλ αιηεπηηθφ
εμνπιηζκφ θαη ηηο ππνδνκέο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαζψο θαη ηνλ βηνπνξηζκφ ησλ αιηέσλ.
Δηδηθφηεξα, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ πδάησλ επεξεάδεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε ζχλζεζε
ησλ εηδψλ, ελψ νη αιιαγέο ζηα ξεχκαηα ησλ σθεαλψλ επεξεάδνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο. Ζ
αλαθαηαλνκή ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ εηδψλ, ζπλήζσο απφ ηα ρακειφηεξα γεσγξαθηθά πιάηε κε ηα
ζεξκφηεξα λεξά, ζηα βνξεηφηεξα πιάηε κε ηα ςπρξφηεξα λεξά, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ είζνδν
ρσξνθαηαθηεηηθψλ μέλσλ εηδψλ. Ζ άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ
θαηαζηξνθή παξάθηησλ πγξνηφπσλ, ηα νπνία απνηεινχλ ελδηαηηήκαηα νξηζκέλσλ ηρζχσλ. Καζψο νη
πδαηνθαιιηέξγεηεο εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ αιηεία γηα ηελ ηξνθή θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο, νη
επηπηψζεηο ζηελ αιηεία ζα επεξεάζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ησλ
πδαηνθαιιηεξγεηψλ. Δπίζεο, ε αχμεζε ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ κπνξεί λα έρεη σο
απνηέιεζκα δηαθπγέο ησλ εθηξεθφκελσλ ηρζχσλ θαη λα ζπληειέζεη ζηε κείσζε ηεο γελεηηθήο
πνηθηιφηεηαο ηνπ άγξηνπ απνζέκαηνο. Γεληθά, νη πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηα απνζέκαηα ηρζχσλ, είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ αιηεία.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο ηεο Κχπξνπ αλέδεημε
σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα ηηο επηπηψζεηο ζηελ πνζφηεηα θαη πνηθηιφηεηα ησλ αιηεπηηθψλ
απνζεκάησλ θπξίσο ηεο ζαιάζζηαο αιηείαο, θαζψο απηή είλαη ήδε πεξηνξηζκέλε, ελψ ε θιηκαηηθή
αιιαγή θαη ηδηαίηεξα ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο ζάιαζζαο αλακέλεηαη λα κεηψζεη ηελ
παξαγσγηθφηεηα θαη ηνπο πιεζπζκνχο ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ θαη λα απμήζεη ηηο αζζέλεηεο θαη
ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ μέλσλ εηδψλ, κε απνηέιεζκα λα αιιάμεη ε ηζνξξνπία ησλ
ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ. Ωο δεχηεξε θαη ηειεπηαία πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα, αλαδείρζεθαλ νη
νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο γηα ηνπο αιηείο ιφγσ ησλ θαηαζηξνθψλ ζηνλ αιηεπηηθφ εμνπιηζκφ θαη ζηηο
ζρεηηθέο ππνδνκέο, απφ ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα θαη ηα ρσξνθαηαθηεηηθά μέλα είδε θαζψο θαη
ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ δπλακηθνχ παξαγσγήο.

Γ.1.8. Δημόςια Τγεύα
Οη άλζξσπνη εθηίζεληαη άκεζα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, κέζσ ησλ αιιαγψλ ζηα θαηξηθά πξφηππα
(ζεξκνθξαζία, βξνρφπησζε, άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα) θαη
έκκεζα, κέζσ αιιαγψλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, ηνπ αέξα θαη ησλ ηξνθίκσλ θαη κέζσ ησλ αιιαγψλ
ζηα νηθνζπζηήκαηα, ηε γεσξγία, ηε βηνκεραλία, ηνπο νηθηζκνχο θαη ηελ νηθνλνκία. Οη επηπηψζεηο
είλαη ήδε αηζζεηέο ζε φιν ηνλ θφζκν ελψ ζην κέιινλ πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ ζεκαληηθά. χκθσλα
κε ηελ 5ε Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC),
πηζηεχεηαη κε κεγάιε βεβαηφηεηα, φηη νη δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζα είλαη πην
έληνλεο ζηηο ρψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο, παξφιν πνπ ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη αθφκα θαη νη ρψξεο
πςεινχ εηζνδήκαηνο δελ είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηπηψζεηο απφ
ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα. Δπίζεο, απηνί πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν παγθνζκίσο
είλαη νη θησρνί πνπ δνπλ ζηηο πφιεηο, νη ειηθησκέλνη θαη ηα παηδηά, νη παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο, νη
αγξφηεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή γηα λα επηδήζνπλ θαη νη πιεζπζκνί πνπ δνπλ ζηηο
παξάθηηεο πεξηνρέο. Ζ ηζηνξία ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ αλζξψπνπ ζε θιηκαηηθνχο παξάγνληεο κπνξεί λα
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ραξαθηεξηζηεί απφ ζεκαληηθέο επηηπρίεο αιιά θαη απφ θαηαζηξνθηθέο απνηπρίεο. Οη άλζξσπνη έρνπλ
επηηπρψο θαηαθέξεη λα δήζνπλ ζρεδφλ ζε θάζε θιηκαηηθή δψλε ζηε γε παξά ην γεγνλφο φηη νη
πεξηθεξεηαθέο θιηκαηηθέο αιιαγέο έρνπλ επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκψλ θαη εηδηθφηεξα ηελ
άλζηζε ή πηψζε απηψλ. Οη ππεξεζίεο πγείαο έρνπλ εθθξάζεη ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηελ θιηκαηηθή
αιιαγή θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ πγεία απφ ην 1998 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Παγθφζκηα πλέιεπζε
Τγείαο, αλαγλσξίδνληαο φηη ε θιηκαηηθή αιιαγή ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα πηζαλή απεηιή γηα
ηελ πγεία.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο ηεο Κχπξνπ
αλέδεημε σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηνπο ζαλάηνπο θαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο
θαχζσλεο θαη ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, θαζψο απηά ηα θαηξηθά θαηλφκελα αλακέλεηαη λα απμεζνχλ
ελ φςεη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δπφκελε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα απνηεινχλ νη αζζέλεηεο πνπ
κεηαδίδνληαη κέζσ δηαβηβαζηψλ, δεδνκέλνπ φηη ε εμάπισζή ηνπο είλαη επαίζζεηε ζηελ αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο θαη φηη ήδε έρνπλ αξρίζεη λα απμάλνληαη ζηελ Δπξψπε. Ωο ηξίηε πξνηεξαηφηεηα
αλαδείρζεθαλ νη πδαηνγελείο θαη ηξνθηκνγελείο ινηκψμεηο, θαζψο ε αλάπηπμή ηνπο επλνείηαη ζε
ζπλζήθεο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκφηεηαο λεξνχ. Οη ζάλαηνη θαη νη
ηξαπκαηηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πιεκκχξεο, θαζψο θαη νη αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε απνηεινχλ ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα ζε ζρέζε κε
ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Σα πιεκκπξηθά θαηλφκελα αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζην κέιινλ ιφγσ ηεο
αχμεζεο ησλ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ θαη επνκέλσο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαη νη ζρεηηθνί ζάλαηνη
θαη ηξαπκαηηζκνί. Σέινο, ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο αλακέλεηαη λα επηδεηλψζεη ηελ αηκνζθαηξηθή
ξχπαλζε θαζψο θαη ηηο αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή.

Γ.1.9. Ενϋργεια
Ζ θιηκαηηθή αιιαγή επεξεάδεη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο αιιά θαη ηε δήηεζε ελέξγεηαο. Ζ παξαγσγή
πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηειεί ηελ πεγή ελέξγεηαο πνπ είλαη πην πηζαλφ λα επεξεαζηεί απφ ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή θαζψο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζηελ πνζφηεηα, ην ρξφλν θαη ηε γεσγξαθηθή
θαηαλνκή ηεο βξνρφπησζεο θαζψο θαη ζηε ζεξκνθξαζία, ε νπνίν παίδεη ξφιν ζην ιηψζηκν ησλ πάγσλ
θαη ζηε κνξθή ησλ θαηαθξεκληζκάησλ φηαλ θηάλνπλ ζην έδαθνο (ρηφλη ή βξνρή) θαη θαη’επέθηαζε
επεξεάδεη ηε δηαζεζηκφηεηα λεξνχ. Ζ αχμεζε ηεο έληαζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ
θαηλνκέλσλ φπσο νη έληνλεο βξνρνπηψζεηο θαη νη μεξαζίεο έρνπλ επίζεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην
πδξνειεθηξηθφ δπλακηθφ. Ζ παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ
θαζψο νη ηαρχηεηεο πάλσ ή θάησ απφ ηα απνδεθηά φξηα ιεηηνπξγίαο ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Ζ αχμεζε ηεο λεθνθάιπςεο κπνξεί λα κεηψζεη ηελ
παξαγσγή ειηαθήο ελέξγεηαο ελψ νη αιιαγέο ζηνπο θιηκαηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
απφδνζε ησλ θαιιηεξγεηψλ έρνπλ επίπησζε ζηελ παξαγσγή βηνκάδαο. Ζ εμφξπμε νξπθηψλ θαπζίκσλ
κπνξεί λα επεξεαζηεί δπζκελψο απφ ηελ απμεκέλε δξάζε ηνπ αλέκνπ θαη ησλ θπκάησλ, ηηο έληνλεο
βξνρνπηψζεηο, ηε δηάβξσζε ησλ αθηψλ θαη ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ. Δπηπιένλ, νη ζεξκνειεθηξηθνί
ζηαζκνί κπνξεί λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκφηεηαο λεξνχ ςχμεο
αιιά θαη ησλ απμεκέλσλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ γηα ςχμε ηνπ λεξνχ. Σα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα
αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηα δίθηπα κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιφγσ δεκηψλ, δηαθνπήο
ηεο παξνρήο θαη αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο. Όζνλ αθνξά ηε δήηεζε γηα ελέξγεηα, απηή
επεξεάδεηαη θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ησλ αλαγθψλ ζε ελέξγεηα γηα ςχμε θαη ηε κείσζε ησλ
ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ γηα ζέξκαλζε, ελψ κπνξεί λα απαηηεζεί ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ
γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο κέγηζηεο δήηεζεο ην θαινθαίξη.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ηεο Κχπξνπ
αλέδεημε σο πξψηε θαη κνλαδηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα, ηε δήηεζε ελέξγεηαο γηα ςχμε ,ε νπνία
αλακέλεηαη λα απμεζεί ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ωζηφζν, ε ηθαλφηεηα ηνπ ηνκέα λα
αθνινπζεί ηηο απμήζεηο ζηε δήηεζε ελέξγεηαο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. Ζ επίπησζε ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο ζηελ απφδνζε ησλ ζεξκνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ δελ αλακέλεηαη λα επεξεαζηεί ζεκαληηθά απφ
ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ελψ ε απφδνζε ηεο παξαγσγήο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ),
ζεσξήζεθε φηη δελ παξνπζηάδεη εππάζεηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαζψο ε κφλε ΑΠΔ πνπ αλακέλεηαη
λα επεξεαζηεί ζεκαληηθά είλαη ε πδξνειεθηξηθή, ε νπνία δελ κπνξεί αμηνπνηεζεί ζηελ Κχπξν, ιφγσ
ησλ ήδε πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ πδάηηλσλ πφξσλ.
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Γ.1.10.

Σουριςμόσ

Ο ηνπξηζκφο ζεσξείηαη έλαο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ηδηαίηεξα επαίζζεηνο ζηηο αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο
θαζψο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα. Σν θιίκα θαζνξίδεη ηε δηάξθεηα
θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ επνρψλ ελψ παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ επηινγή ησλ πξννξηζκψλ,
ζηηο ηνπξηζηηθέο δαπάλεο θαη ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ηα έμνδα
γηα ςχμε-ζέξκαλζε, ηελ παξαγσγή ηερλεηνχ ρηνληνχ, ηελ άξδεπζε, ηελ παξνρή λεξνχ θαη ηα
αζθαιηζηηθά θφζηε, κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηνπξηζηηθψλ
πξννξηζκψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα νξηζκέλσλ δεκνθηιψλ ηνπξηζηηθψλ
πξννξηζκψλ ζε κηθξφηεξα γεσγξαθηθά πιάηε (φπσο ε Μεζφγεηνο ην θαινθαίξη) αλακέλεηαη λα
κεησζεί ελψ γηα άιιεο πεξηνρέο ζε κεγαιχηεξα γεσγξαθηθά πιάηε θαη χςε αλακέλεηαη λα βειηησζεί.
Δπίζεο, ην θιίκα επεξεάδεη δηάθνξνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο πνπ απνηεινχλ ηνπξηζηηθά
αμηνζέαηα, φπσο ην ρηφλη, ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο άγξηαο δσήο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηελ
πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, ηε κείσζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο (π.ρ. θαιιηέξγεηεο
ακπειηψλ γηα ηνλ νηλνηνπξηζκφ) θαη ηε δηάβξσζε ησλ αθηψλ. Σέινο, ην θιίκα κπνξεί λα απνζαξξχλεη
ηνπο ηνπξίζηεο κε ηελ αχμεζε ησλ κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ, ησλ ππξθαγηψλ θαη ησλ αθξαίσλ
θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο νη θαχζσλεο, νη έληνλεο βξνρνπηψζεηο, νη ηξνπηθέο θαηαηγίδεο θαη νη
έληνλνη άλεκνη.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηεο Κχπξνπ αλέδεημε
σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα, ηε κείσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο λεξνχ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθψλ ζε άξδεπζε, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη αλακέλεηαη λα
απμεζνχλ ζην κέιινλ, ελψ νη δηαζέζηκνη πφξνη είλαη ήδε πεξηνξηζκέλνη θαη αλακέλεηαη λα
πεξηνξηζηνχλ πεξαηηέξσ ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Γεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα απνηειεί ε
αχμεζε ηεο έληαζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ θπκάησλ θαχζσλα, πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία
αηζζήκαηνο δπζθνξίαο ζηνπο ηνπξίζηεο. Σξίηε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα απνηειεί ε πεξαηηέξσ
δηάβξσζε ησλ αθηψλ ηεο Κχπξνπ, ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, δεδνκέλνπ φηη ήδε απνηειεί
πξφβιεκα γηα ηνλ παξάθηην ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Σέηαξηε πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε δηαζεζηκφηεηα
πφζηκνπ λεξνχ, παξφιν πνπ έρεη εμαζθαιηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ
αθαιάησζεο. Σειεπηαία πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηεο Κχπξνπ, ζε ζρέζε κε ηελ θιηκαηηθή
αιιαγή απνηειεί ε ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ ηεο αμηνζέαησλ, ιφγσ ησλ δπζκελψλ θιηκαηηθψλ
ζπλζεθψλ θαη επνκέλσο ε κείσζε ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θπζηθά αμηνζέαηα. Παξφια
απηά, ην κεξίδην ηνπ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηεηαη εηδηθά ηελ Κχπξν γηα απηφ ην ιφγν είλαη ζρεηηθά
πεξηνξηζκέλν, γεγνλφο ην νπνίν ζεσξείηαη φηη κεηψλεη ηε ζπλνιηθή εππάζεηα ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο
σο πξνο απηή ηελ επίπησζε. Ο παξάθηηνο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο ηεο Κχπξνπ δελ αλακέλεηαη λα εθηεζεί
ζε αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, φπσο θαηαηγίδεο, αλεκνζηξφβηινπο θαη παιηξξντθά θχκαηα, ηε ζεξηλή
πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηνπξηζηηθψλ ηεο αθίμεσλ. Σέινο ε
αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αλακέλεηαη φηη ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα κέζσ ηεο
επηκήθπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ.

Γ.1.11.

Τποδομϋσ

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή αλακέλεηαη λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν πιεκκχξαο θαη θαηαζηξνθψλ ζε ππνδνκέο
θαη θνηλφηεηεο, αιιά θαη λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηηο κεηαθνξέο, ζηελ παξνρή ελέξγεηαο θαη ζηα
ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα. Οη ππνδνκέο γηα φια είδε κεηαθνξψλ (ρεξζαίεο, ελαέξηεο, ζαιάζζηεο)
ππφθεηληαη ζε θιηκαηηθέο πηέζεηο. Ζ άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη νη θαηαηγίδεο ζα απμήζνπλ
ηνλ θίλδπλν ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ ζε επάισηεο παξάθηηεο ππνδνκέο κεηαθνξψλ. Οη πςειέο
ζεξκνθξαζίεο ζα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ αληνρή ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ ππνδνκψλ
κεηαθνξάο θαη ζα πξνθαιέζνπλ θζνξέο ζε απηά. Οη έληνλεο βξνρνπηψζεηο, νη ηζρπξνί άλεκνη, νη
θαηαηγίδεο θαη ε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν πιεκκχξαο
θαη θαηαζηξνθψλ ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη κεηαθνξάο ελέξγεηαο, αιιά θαη ζηα δίθηπα
ηειεπηθνηλσληψλ. Σα θηήξηα ζα αληηκεησπίζνπλ κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο απφ πιεκκπξηθέο
θαηαζηξνθέο. Οη έληνλεο βξνρνπηψζεηο εληείλνπλ ηηο πηέζεηο ζηα ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο θαη ζηα
θξάγκαηα θαη απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ππεξρείιηζεο.
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηηο ππνδνκέο ηεο Κχπξνπ αλέδεημε σο
πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα, ηηο θζνξέο ζε αζηηθέο ππνδνκέο, θαζψο νη αζηηθέο πεξηνρέο είλαη
ηδηαίηεξα επαίζζεηεο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηδηαίηεξα ζηηο πιεκκχξεο, ιφγσ ηεο έληνλεο θαη
απφηνκεο αζηηθνπνίεζεο. Ωο δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηνκέα, αλαδείρζεθαλ νη θζνξέο ζε
παξάθηηεο ππνδνκέο, θαζψο νη παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε
ζπγθέληξσζε ππνδνκψλ, αλ θαη νη παξάθηηεο πιεκκχξεο δελ αλακέλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζπρλφ
θαηλφκελν. Σέινο, νη θζνξέο ζε νξεηλέο ππνδνκέο, θπξίσο ιφγσ θαηνιηζζήζεσλ, δελ ζεσξήζεθαλ φηη
παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή εππάζεηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
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Δ. Μϋτρα και δρϊςεισ προςαρμογόσ τησ Κύπρου ςτην κλιματικό
αλλαγό
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ηεο Κχπξνπ έγηλε αμηνιφγεζε θαη
επηινγή ησλ θπξηφηεξσλ κέηξσλ (ελδεηθλπφκελα κέηξα πξνζαξκνγήο). Ζ ελ ιφγσ αμηνιφγεζε θαη
επηινγή ζηεξίρηεθε ζηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ θαη ζηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο, ζηε ρξήζε ηνπ
ινγηζκηθνχ ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο, ζηηο απφςεηο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, θαζψο
θαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ηεο Κχπξνπ.
Αθνινχζσο, παξνπζηάδνληαη γηα θάζε ηνκέα ηα θπξηφηεξα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
επηπηψζεσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο Κχπξνπ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή:

Δ.1.1. Τδϊτινοι Πόροι
Μέηξν 1ν : Σπληήξεζε θαη επηδηόξζσζε ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο λεξνύ θαη ηεο ζρεηηθήο
ππνδνκήο
Οη απψιεηεο λεξνχ ζηα δίθηπα δηαλνκήο λεξνχ εηδηθά ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη αξθεηά πςειέο. Οη
ζεσξνχκελεο σο απψιεηεο λεξνχ ζηα δίθηπα, γλσζηέο θαη σο κε ηηκνινγεκέλν λεξφ (unaccounted-for
water) ζηα δίθηπα δηαλνκήο ησλ θχξησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, εθηηκάηαη φηη θπκαίλεηαη απφ 15% έσο
20% θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο απφ 20% έσο 30%. Ζ εμνηθνλφκεζε λεξνχ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε
ησλ δηθηχσλ αλακέλεηαη λα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε άιια κέηξα εμνηθνλφκεζεο. Απφ
έξεπλα πνπ έγηλε ηελ πεξίνδν 2009-10 γηα ηα δίθηπα πδαηνπξνκήζεηαο ησλ δήκσλ πνπ δελ
εμππεξεηνχληαη απφ πκβνχιηα Τδαηνπξνκήζεηαο, δηαπηζηψζεθε φηη έρνπλ αληηθαηαζηαζεί πάλσ απφ
80% ησλ δηθηχσλ ζην 63.4% ησλ δήκσλ.


Πξνηείλεηαη ε ζπλέρηζε ηεο αληηθαηάζηαζεο θαη επηδηφξζσζεο φισλ ησλ παιηψλ θαη
αλεπαξθψο ζπληεξεκέλσλ δηθηχσλ δηαλνκήο λεξνχ θαη ε αλίρλεπζε ησλ δηαξξνψλ κε
πηνζέηεζε θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ.

Μέηξν 2ν : Έιεγρνο θαη απνθπγή ησλ πδξνβόξσλ απαηηήζεσλ ζε όιεο ηηο πεξηνρέο κε
αλεπαξθείο πδαηηθνύο πόξνπο (π.ρ. γήπεδα γθνιθ, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πδξνβόξεο
θαιιηέξγεηεο)
Ζ ιεηηνπξγία πδξνβφξσλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο ηα γήπεδα γθνιθ, νη πηζίλεο θαη άιιεο ηνπξηζηηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη νη πδξνβφξεο θαιιηέξγεηεο, ζε πεξηνρέο κε πεξηνξηζκέλα πδάηηλα απνζέκαηα,
πξέπεη λα ειέγρεηαη ή/θαη λα απαγνξεχεηαη. Όπσο γηα παξάδεηγκα, κε ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηελ
θαηαλάισζε λεξνχ απφ ηα δίθηπα πδαηνπξνκήζεηαο, ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ παξαγσγήο πφζηκνπ
λεξνχ απφ ηδησηηθέο κνλάδεο αθαιάησζεο κε ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο ε
ειηαθή θ.ά. Δπηπιένλ, ζηελ Κχπξν κέζσ απνθάζεσλ πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε θπζηθψλ πδαηίλσλ πφξσλ
γηα άξδεπζε, ελψ ελζαξξχλεηαη ε ρξήζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ θαη άιισλ ελαιιαθηηθψλ ηχπσλ
λεξνχ, φπσο ε απνζήθεπζε θαη ε αμηνπνίεζε βξφρηλνπ λεξνχ. Όζνλ αθνξά ηηο πηζίλεο, απηέο είλαη
ζπλήζσο ζπλδεδεκέλεο κε ην ηνπηθφ δίθηπν πδαηνπξνκήζεηαο, θαη γεληθά ελαπφθεηηαη ζηνλ
θαηαλαισηή αλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν, φπσο λεξφ απφ δηάηξεζε. Πξνηείλεηαη λα
αλαπηπρζνχλ θαη λα εμεηαζηνχλ ζελάξηα πξνζαξκνγήο ζε πεξηφδνπο πεξηνξηζκέλσλ πδάηηλσλ
δηαζεζίκσλ φπσο α) ε απαγφξεπζε ρξήζεο πφζηκνπ λεξνχ γηα πηζίλεο, β) εγθαζίδξπζε ηέινπο πηζίλαο
θαηά ην ζηάδην ηεο αδεηνδφηεζεο ή/θαη ηέινπο ιεηηνπξγίαο πηζίλαο, γ) ε απαγφξεπζε ηεο ζχλδεζεο
ηεο πηζίλαο κε ην ζχζηεκα πδξνδφηεζεο ζηηο λέεο πνιενδνκηθέο άδεηεο, δ) ε ππνρξεσηηθή θάιπςε
ζηηο πηζίλεο ζε ψξεο κε ρξήζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάηκηζεο, ε) ε θαηαζθεπή ησλ πηζηλψλ πνπ
βξίζθνληαη θνληά ζηε ζάιαζζα γηα ιεηηνπξγία κε ζαιαζζηλφ λεξφ θαη ζη) ν πεξηνξηζκφο ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ πηζηλψλ. Δπίζεο κπνξνχλ λα παξέρνληαη άδεηεο απφ ηελ ηνπηθή πδαηνπξνκήζεηα γηα
ηελ παξνρή λεξνχ γηα ηηο πηζίλεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εθαξκνζηνχλ αληηζηαζκηζηηθά κέηξα
εμνηθνλφκεζεο λεξνχ.
Δπίζεο, πδξνθφξεο θαιιηέξγεηεο, φπσο νη κπαλάλεο ή ην θνινθάζη, πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη κε π.ρ.
ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα άιισλ ιηγφηεξν πδξνβφξσλ θαιιηεξγεηψλ.
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πλνςίδνληαο, πξνηείλεηαη :



Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ αδεηνδφηεζεο θαη απαγφξεπζεο πδξνβφξσλ
αλαπηχμεσλ /εγθαηαζηάζεσλ θαη
Ζ αλάπηπμε θαη εμέηαζε ζελαξίσλ πξνζαξκνγήο γηα ηνλ έιεγρν ησλ πδξνβφξσλ
εγθαηαζηάζεσλ ζε πεξηνρέο κε αλεπαξθείο πδαηηθνχο πφξνπο.

Μέηξν 3ν : Δλίζρπζε ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο λεξνύ ζηα θηίξηα, ηε γεσξγία θαη ηε βηνκεραλία
Ζ απνδνηηθή ρξήζε λεξνχ ζηα θηίξηα (νηθίεο, ζρνιεία, γξαθεία, εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, λνζνθνκεία,
αεξνδξφκηα θ.α.) επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ ρακειήο θαηαλάισζεο λεξνχ (π.ρ. βξχζεο,
θαδαλάθηα, ληνπδηέξεο) θαη πην απνδνηηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ (π.ρ. πιπληήξηα πηάησλ θαη ξνχρσλ).
Δηδηθά ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
Κχπξνπ) έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ ηεο ηάμεο ηνπ 80-90% κέζσ ηεο εθαξκνγήο
ηερληθψλ κέηξσλ φπσο ε εγθαηάζηαζε κεραληζκψλ θαη ζπζθεπψλ ρακειήο θαηαλάισζεο ζηα
δσκάηηα, ηηο θαθεηέξηεο, ηηο θνπδίλεο θα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη, ζε έλα κεγάιν βαζκφ νη
κεγάιεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Κχπξν εθαξκφδνπλ ήδε απνδνηηθά πξφηππα θαηαλάισζεο λεξνχ.
Ωζηφζν, ν δεκφζηνο θαη νηθηαθφο ηνκέαο θαζψο θαη κηα πιεζψξα απφ κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ αθφκα πηνζεηήζεη ην κέηξν απηφ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.


Πξφηαζε: Τπνρξεσηηθή πηνζέηεζε ηνπ κέηξνπ απφ φιεο ηηο κεγάιεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο
θαη ην δεκφζην ηνκέα θαη παξνρή θηλήηξσλ ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα θαη ζηηο κηθξέο θαη
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (παξνρή δσξεάλ εμνπιηζκνχ, επηδφηεζε, εθπηψζεηο ηειψλ θαη
θφξσλ). Τπνρξεσηηθή γηα λέα θηίξηα

Όζνλ αθνξά ηε γεσξγία, ε δπλαηή εμνηθνλφκεζε λεξνχ άξδεπζεο ζα κπνξνχζε λα θηάζεη έσο θαη ην
43% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ηνπ ηνκέα θαηά κέζν φξν ζηελ Δπξψπε. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα
επηηεπρζεί έσο θαη 30% εμνηθνλφκεζε απφ αιιαγέο ζηηο πξαθηηθέο άξδεπζεο. ηελ Κχπξν
πινπνηείηαη απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο έλα πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο άξδεπζεο απφ ην
1965, ην νπνίν παξέρεη ζηνπο αγξφηεο ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα ηελ αιιαγή ησλ
παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ επηθαλεηαθήο άξδεπζεο κε πξνεγκέλα ζπζηήκαηα άξδεπζεο.
Ζ αξδεπηηθή απνδνηηθφηεηα απμήζεθε απφ ην 1960 πνπ ήηαλ ρακειφηεξε απφ 45% ζε 90-95% ην
2010. Άιια κέηξα πνπ κπνξνχλ λα πξνσζεζνχλ αλαθνξηθά κε ηηο πξαθηηθέο άξδεπζεο είλαη ν
νξζνινγηθφο αξδεπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο (π.ρ. σξάξηα άξδεπζεο, άξδεπζε θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο
γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάηκηζεο), ε ρξήζε κνληέισλ θαη ηελζηφκεηξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ζε άξδεπζε (ζπιινγή θαη επεμεξγαζία αγξν-κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ) θαη
ε έξεπλα θαη πηνζέηεζε αθφκα πην εμειηγκέλσλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο.
ηε βηνκεραλία, ε απνδνηηθή ρξήζε λεξνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ ζηηο
δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο, θαζαξηζκνχ, ςχμεο θαη/ή ζέξκαλζεο γηα ηε κείσζε ηεο
δήηεζεο λεξνχ. Δθηηκάηαη φηη νη αιιαγέο απηέο κπνξνχλ λα επηθέξνπλ θαηά κέζν φξν κείσζε 43%
ζηε ζπλνιηθή δήηεζε λεξνχ ηνπ ηνκέα.


Σξφπνο πινπνίεζεο: Οξηζκφο σο ππνρξεσηηθή κέζα απφ λνκνζεζία / Παξνρή θηλήηξσλ απφ
ην θξάηνο (επηδνηήζεηο, εθπηψζεηο ηειψλ θαη θφξσλ)

Μέηξν 4ν : Δπαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ αζηηθήο πξνέιεπζεο κόλν
κεηά από απζηεξό έιεγρν ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ
Ζ ρξήζε επεμεξγαζκέλσλ αζηηθψλ ιπκάησλ παξέρεη πξφζζεηε πξνζηαζία θαηά ηεο μεξαζίαο, επλνεί
ηνλ εθνδηαζκφ λεξνχ απφ ηνπηθέο πεγέο θαη εμνηθνλνκεί πςειήο πνηφηεηαο λεξνχ φπνπ απηφ δελ
ρξεηάδεηαη. Ωζηφζν, ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ
πξνζβαζηκφηεηα ησλ ιπκάησλ θαη θαη΄ επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, θαζψο θαη
ηελ απνδνρή απφ ηνπο πηζαλνχο ηειηθνχο ρξήζηεο θαη θαηαλαισηέο. Οη ππνδνκέο ζπιινγήο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ζηελ Κχπξν επεθηείλνληαη θαη αλαβαζκίδνληαη ζεκαληηθά ηα
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ηειεπηαία έηε. Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άξδεπζε ρψξσλ πξάζηλνπ,
αζιεηηθψλ γεπέδσλ θαη νξηζκέλσλ θαιιηεξγεηψλ, θαζψο θαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ πδξνθνξέσλ.
Ωζηφζν, ην αλαθπθισκέλν λεξφ δηαλέκεηαη κέζσ ησλ ΚΤΔ κφλν ζηηο πεδηλέο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο,
θαζψο ε θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ κεηαθνξάο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο αιιά θαη ην
ελεξγεηαθφ θφζηνο άληιεζεο ηνπ λεξνχ ζηηο πεξηνρέο απηέο θαζηζηνχλ ηελ επέλδπζε απηή κε
εθαξκφζηκε απφ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ πξνηείλνληαη ηα εμήο:






Ζ Κπβέξλεζε πξέπεη λα παξέρεη, ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξν, ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα λα
δηαζέζεη ηα επεμεξγαζκέλα αζηηθά ιχκαηα γηα άξδεπζε ρψξσλ πξάζηλνπ, αζιεηηθψλ γεπέδσλ
θαη ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηεξγεηψλ ζε εζληθή θιίκαθα. Δπίζεο, γηα ην ελδηάκεζν δηάζηεκα
κέρξηο φηνπ θαηαζθεπαζηνχλ νη ζρεηηθέο ππνδνκέο πξνηείλεηαη λα δηεμαρζεί κηα αλάιπζε
θφζηνπο-νθέινπο γηα ηε κεηαθνξά ησλ επεμεξγαζκέλσλ αζηηθψλ ιπκάησλ κε βπηηνθφξα απφ
πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη δίθηπν δηαλνκήο. Γηα ηε δηαλνκή ηνπο κέζσ δηθηχνπ, κειέηεο
πξέπεη λα δηεμαρζνχλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ζε ππνδνκέο.
Δθαξκνγή απζηεξψλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
επεμεξγαζκέλσλ αζηηθψλ ιπκάησλ γηα ηελ απνθπγή ηεο επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο
δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο γεσξγίαο.
Παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζηε γεσξγία, ηε βηνκεραλία θαη ηνλ νηθηαθφ
ηνκέα θαη παξάιιειε παξνρή απνηειεζκαηηθψλ αληηθηλήηξσλ (π.ρ. πξφζηηκα) γηα ηε ρξήζε
ησλ ππφγεησλ πδάησλ γηα άξδεπζε ρψξσλ πξάζηλνπ.
Δθζηξαηείεο ελεκέξσζεο γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ πφξνπ.

Μέηξν 5ν : Πεξηνδηθέο αλαζεσξήζεηο ηεο πξνόδνπ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ, θαη αλάινγε
πξνζαξκνγή ησλ ζηόρσλ, κέζσλ θαη πόξσλ ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή
Οη πεξηνδηθέο αλαζεσξήζεηο ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο θαη θαη’επέθηαζε ηνπ ρέδηνπ Γηαρείξηζεο ηεο
Λεθάλεο Απνξξνήο ηεο Κχπξνπ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο, ηφζν θαηά ην ζηάδην ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ
πδάησλ, φζν θαη θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο επηινγήο ησλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο.
Μέηξν 6ν : Δπέθηαζε ηεο ρξήζεο κεηξεηώλ παξνρήο λεξνύ
Ζ ρξήζε κεηξεηψλ παξνρήο λεξνχ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο παξφρνπο λα παξαθνινπζνχλ ηελ
θαηαλάισζε λεξνχ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο. Ζ
εγθαηάζηαζε κεηξεηψλ παξνρήο λεξνχ ζηελ Κχπξν είλαη ζρεδφλ θαζνιηθή φζνλ αθνξά ηνπο
θαηαλαισηέο πφζηκνπ λεξνχ, ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ Κνηλνηήησλ δελ δηαζέηεη θεληξηθνχο
κεηξεηέο λεξνχ θαη έηζη δελ κπνξεί λα γίλεηαη έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε ηπρφλ δηαξξνψλ ή απσιεηψλ.
Γηα άξδεπζε ε ρξήζε ησλ κεηξεηψλ πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηηο πεξηνρέο πνπ πξνκεζεχνληαη λεξφ απφ
ΚΤΔ ή απφ γεσηξήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα πδαηηθά ζψκαηα πνπ βξίζθνληαη ππφ εηδηθφ θαζεζηψο
ειέγρνπ/πξνζηαζίαο. Δηδηθφηεξα, ν Νφκνο 79(I)/2010 πξνβιέπεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη
παξαθνινχζεζε ησλ κεηξεηψλ παξνρήο λεξνχ ζε γεσηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα κελ γίλεηαη
ππεξάληιεζε. Αλακέλεηαη φηη κε ην Νφκν απηφ, ζα κεησζεί ην θαηλφκελν ηεο ππεξεθκεηάιιεπζεο ησλ
ππνγείσλ πδάησλ.


Πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε κεηξεηψλ παξνρήο λεξνχ ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο θαη παξφρνπο
λεξνχ θαζψο θαη ε παξάιιειε εγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ απηφκαηεο
ζπγθεληξσηηθήο ζπιινγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ κεηξήζεσλ ησλ κεηξεηψλ γηα
απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζή ηνπο.

Μέηξν 7ν : Δθαξκνγή θαη ηαθηηθέο αλαζεσξήζεηο ηνπ Σρεδίνπ δηαρείξηζεο μεξαζίαο
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ απηνχ πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα:
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Τινπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ δηαρείξηζεο μεξαζίαο
Δθαξκνγή θαη ελδπλάκσζε ζπζηεκάησλ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο (early warning systems)
Πεξηνδηθή επαλαμηνιφγεζε ησλ δεηθηψλ θαη ησλ νξίσλ πνπ ηνπο έρνπλ αληηζηνηρεζεί.

Δ.1.2. Εδϊφη
Μέηξν 1ν : Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή Σρεδίνπ Μέηξσλ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Απεξήκσζεο
ζηελ Κύπξν
ε ζπλέρεηα ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Απεξήκσζεο, βξίζθεηαη ζε
εμέιημε ε εηνηκαζία "ρεδίνπ Μέηξσλ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Απεξήκσζεο ζηελ Κχπξν", ην
νπνίν έρεη σο ζηφρν ηελ ηεξάξρεζε ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί ζην ζρέδην δξάζεο θαη ηελ
εθηίκεζε ησλ δαπαλψλ, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο εθαξκνζηκφηεηαο ησλ κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν ηεο απεξήκσζεο ζηελ Κχπξν. ε ζπλέρεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ
πξνηείλεηαη ε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθαξκνγήο ησλ
πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ θαη εμειηθηηθή βειηίσζή ηνπο.
Μέηξν 2ν : Σπλέρηζε θαη αύμεζε ησλ αγξν-πεξηβαιινληηθώλ κέηξσλ κέζα από ην Πξόγξακκα
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
Σα αγξν-πεξηβαιινληηθά κέηξα έρνπλ σο ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε ησλ γεσξγψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη
βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο γεσξγηθήο ηνπο γεο. Πεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη παξέρνπλ εληζρχζεηο ζηνπο γεσξγνχο ζε αληάιιαγκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ
απηψλ. ηα πιαίζηα ηνπ κέηξνπ απηνχ πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε, ζπλέρηζε θαη αχμεζε ησλ αγξνπεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο δηάβξσζεο θαη ππνβάζκηζεο ηνπ
εδάθνπο, κε έκθαζε ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο θαη ηηο πεξηνρέο πνπ απεηινχληαη απφ απεξήκσζε. Απηά
πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ:
Φπηνθάιπςε/εδαθνθάιπςε. Δθαξκνγή κφληκεο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο κε πξνζηαηεπηηθέο
θαιιηέξγεηεο, ππνιείκκαηα θαιιηεξγεηψλ θαη πξνζηαηεπηηθά ζηξψκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
εδάθνπο απφ δηάβξσζε, ηε ζπγθξάηεζε πγξαζίαο θαη ηε κείσζε δηδαλίσλ.
Ακεηςηζπνξά. Ζ ακεηςηζπνξά είλαη έλα ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο, θαηά ην νπνίν εθαξκφδεηαη
ζπζηεκαηηθή θαη πξνγξακκαηηζκέλε θπθιηθή ελαιιαγή δηαθνξεηηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζην ίδην ρσξάθη.
Με ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ θαιιηεξγεηψλ γηα ακεηςηζπνξά επηηπγράλεηαη ε αχμεζε ηεο
γνληκφηεηαο, ε βειηίσζε ηεο δνκήο ηνπ εδάθνπο, ε κείσζε ησλ δηδαλίσλ θαη ησλ αζζελεηψλ.
πγθαιιηέξγεηα. Ζ ζπγθαιιηέξγεηα είλαη έλα ζχζηεκα θαιιηέξγεηαο θαηά ην νπνίν θαιιηεξγνχληαη
ηαπηφρξνλα ζην ίδην ρσξάθη δχν ή πεξηζζφηεξεο θαιιηέξγεηεο. Με ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ
θαιιηεξγεηψλ γηα ζπγθαιιηέξγεηα επηηπγράλεηαη κείσζε ηεο δηάβξσζεο, πξνζηαζία ηεο δνκήο ηνπ
εδάθνπο, κείσζε ησλ δηδαλίσλ θαη αζζελεηψλ θαη αχμεζε ηεο γνληκφηεηαο ησλ εδαθψλ.
Φξνληίδα εγθαηαιεηκκέλσλ αγξνηηθψλ ή δαζηθψλ εθηάζεσλ. Απνζθνπεί ζηε αληηκεηψπηζε ηεο
απεξήκσζεο, ηελ απνηξνπή ππξθαγηψλ θαη θαη’επέθηαζε ηε κείσζε ηεο δηάβξσζεο.
Φπζηθνί θξάθηεο. Δγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε θπζηθψλ θξαθηψλ γξαζηδηνχ, ζάκλσλ ή δέληξσλ γηα
ηε κείσζε ηεο πδαηηθήο δηάβξσζεο, ηελ ζπγθξάηεζε ηεο πγξαζίαο θαη ηεο νξγαληθήο νπζίαο ζην
έδαθνο. Δπίζεο θξάθηεο απφ δέληξα θαη ζάκλνπο πξνζηαηεχνπλ απφ ηε δηάβξσζε απφ άλεκν.
Βηνινγηθή γεσξγία. Ζ βηνινγηθή γεσξγία πξνσζεί ηελ εμάιεηςε ηεο ρξήζεο ησλ ζπλζεηηθψλ εηζξνψλ,
φπσο ηα ζπλζεηηθά ιηπάζκαηα, ηα θπηνθάξκαθα θαη ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα. Απηέο αληηθαζίζηαληαη
κε πξαθηηθέο δηαρείξηζεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο πνπ δηαηεξνχλ θαη απμάλνπλ ηε
καθξνπξφζεζκε εδαθηθή γνληκφηεηα θαη απνηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε παξάζηησλ θαη αζζελεηψλ. Οη
θχξηεο κέζνδνη νξγαληθήο θαιιηέξγεηαο πεξηιακβάλνπλ ηελ ακεηςηζπνξά, ηηο ρισξνιηπάλζεηο θαη ηε
ρξήζε θφκπνζη, ην βηνινγηθφ έιεγρν παξαζίησλ, θαη ηε κεραληθή θαιιηέξγεηα.
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Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξαγσγήο (ΟΓΠ). Ζ ΟΓΠ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο
ησλ ρεκηθψλ θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ βαζηδφκελε ζηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ βηνινγηθψλ,
ηερληθψλ θαη ρεκηθψλ κεζφδσλ νχησο ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο θαη
θνηλσληθέο απαηηήζεηο. Με ηε κέζνδν απηή επηηπγράλεηαη ε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο γνληκφηεηαο
ηνπ εδάθνπο.
Υξήζε κεηθηψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο αγξνηηθψλ δψσλ, θαηάιιεισλ γηα ηελ θάζε πεξηνρή κε βάζε
γεσγξαθηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη εδαθνινγηθέο παξακέηξνπο, ζηα νπνία ζα ιακβάλνληαη κέηξα γηα
ηελ πξνζηαζία θαη αεηθφξν δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε βνζθνηφπνπο θαη θηελνηξνθηθέο
κνλάδεο.
πληεξεηηθφ φξγσκα (π.ρ. απεπζείαο ζπνξά ή κεησκέλν φξγσκα). Έλα ζχζηεκα παξαγσγήο ζην νπνίν
ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαιχπηεηαη απφ ππνιείκκαηα θαιιηεξγεηψλ. Σν
ζπληεξεηηθφ φξγσκα κεηψλεη ηε δηάβξσζε θαη ηε ζπκπίεζε ηνπ εδάθνπο θαη δηαηεξεί ηελ πγξαζία θαη
ηελ νξγαληθή νπζία ζην έδαθνο.
Αλαβαζκίδεο. Καηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή δνκψλ ζπγθξάηεζεο ηνπ εδάθνπο, φπσο αλαβαζκίδεο ή
ηνίρνη, ζηα ζχλνξα αξδεπφκελσλ θεθιηκέλσλ αγξψλ γηα ηε κείσζε ηεο δηάβξσζεο θαη ησλ απνξξνψλ.
Μέηξν 3ν : Έιεγρνο ηεο παξάλνκεο θαη ειεύζεξεο βόζθεζεο κε ηελ επαλαθνξά ηεο
αγξνθπιαθήο, εθζπγρξνληζκό ηνπ λόκνπ Πεξί Αηγώλ θαη επέθηαζή ηνπ ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο
Κύπξνπ
Έλαο ζεκαληηθφο λφκνο πνπ ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο Απεξήκσζεο είλαη ν πεξί Αηγψλ
Νφκνο κέζα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ απνηξέπεηαη ε αλεμέιεγθηε βφζθεζε. Με βάζε ηηο πξφλνηεο
ηνπ Νφκνπ απηνχ κπνξεί κε ςήθηζκα λα απαγνξεπηεί ε βφζθεζε ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρσξηφ ελψ
παξάιιεια θαζνξίδεηαη ν κέγηζηνο δπλαηφο αξηζκφο αηγψλ πνπ κπνξνχλ λα βφζθνπλ ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε έθηαζε. πγθεθξηκέλα, κέζα απφ απηφ ην κέηξν πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα:







Αλαζεψξεζε ηνπ Νφκνπ πεξί Αηγψλ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεί ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηαπηφρξνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
Έιεγρνο ηεο βφζθεζεο κε αδεηνδφηεζε αλάινγα κε ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα θάζε πεξηνρήο
Γηεμαγσγή κειεηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θάζε πεξηνρήο.
Δπαλαθνξά θαη εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ αγξνθχιαθα ν νπνίνο ζα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα,
εθηφο ησλ άιισλ, λα ειέγρεη ηελ παξάλνκε ειεχζεξε βφζθεζε.
Έιεγρνο θαη απζηεξφηεξεο πνηλέο ζηελ παξάλνκε βφζθεζε ζε θξαηηθά δάζε.
πλδπαζκφο κε αληηζηαζκηζηηθά κέηξα γηα ηνπο θηελνηξφθνπο.

Μέηξν 4ν : Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ γηα ηελ αεηθόξν ρξήζε ηεο γεο
Με ην κέηξν απηφ επηδηψθεηαη ε αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο ησλ εδαθψλ κε ηελ εθαξκνγή ελφο
ζρεδίνπ αεηθνξηθήο ρξήζεο γεο φπνπ νη εθηάζεηο ζηηο νπνίεο δελ εμαζθαιίδεηαη ε βηψζηκε
εθκεηάιιεπζε ηεο γεο απνδίδνληαη ζηελ θηελνηξνθία ή ζηε δαζνπνλία αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο
ηνπο. Κξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζην ζρέδην είλαη ε θιίζε, ην βάζνο, ν ηχπνο, ε δνκή
θαη ε αληνρή ηνπ εδάθνπο ζηε δηάβξσζε.

Δ.1.3. Παρϊκτιεσ Ζώνεσ
Μέηξν 1ν: Δθπόλεζε κειέηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ εππαζώλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή
παξάθηησλ πεξηνρώλ
Ζ κειέηε απηή ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εδαθψλ πνπ ζα δηαβξσζνχλ ή ζα πξνζρσζνχλ
κέρξη ηα έηε 2050 θαη 2100 κε βάζε δηαθνξεηηθά θιηκαηηθά ζελάξηα, έηζη ψζηε λα γίλεη κηα εθηίκεζε
ησλ απσιεηψλ γεο εμαηηίαο ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο θαη
ηεο πηζαλήο δξάζεο θπκαηηθψλ θαηαηγίδσλ, ζε παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ νη νπνίεο
παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ηξσηφηεηα (είηε ιφγσ ρακειήο θιίζεο ηνπ εδάθνπο, είηε ιφγσ πςειψλ
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ξπζκψλ δηάβξσζεο). Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο απηήο ζα αλαπηπρζνχλ θαηάιιειεο βάζεηο
δεδνκέλσλ κε ςεθηαθέο ραξηνγξαθήζεηο ησλ αθηψλ πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνχληαη πην
απνηειεζκαηηθά νη πηέζεηο ζε απηέο. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ήδε
παξζεί θαη ζα αλαδεηρζνχλ επηπξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα.
Μέηξν 2ν: Έξεπλα γηα ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη ζπλππνινγηζκόο ησλ
απνηειεζκάησλ ζε πθηζηάκελεο θαη λέεο παξάθηηεο ππνδνκέο
Σν κέηξν απηφ πξνβιέπεη ηε δηεμαγσγή έξεπλαο γηα ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζηελ
Κχπξν, ηελ αχμεζε ησλ ζεκείσλ παξαθνινχζεζεο θαη ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ κνληέισλ
πξνζνκνίσζεο ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ηνπο ράξηεο ρξήζεο γεο. Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ ηα
έξγα πξνζηαζίαο ησλ αθηψλ λα είλαη απνηειεζκαηηθά θαη ζην κέιινλ ζε κηα πηζαλή άλνδν ηεο
ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, πξνηείλεηαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (π.ρ. αλχςσζε, επηδηφξζσζε,
ρξήζε πην αλζεθηηθψλ πιηθψλ, θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο) γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ηα έξγα απηά ζηελ
πςειφηεξε αλακελφκελε άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο.
Μέηξν 3ν: Δθπόλεζε θαη εθαξκνγή Σηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ γηα ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε
Παξάθηησλ Εσλώλ. Γεκηνπξγία θαη εθαξκνγή πιαηζίνπ γηα ην Θαιάζζην Χσξνηαμηθό
Σρεδηαζκό
Σν κέηξν απηφ έρεη σο ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ θχξησλ ζηφρσλ πνπ επηδηψθνληαη
κέζσ ησλ δηάθνξσλ πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ παξάθηησλ δσλψλ
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί (α) ε πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη αεηθφξνο δηαρείξηζε ησλ παξάθηησλ
πεξηνρψλ, (β) ε πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κέζσ ζπλεξγηψλ ζηελ πεξηβαιινληηθή
πνηφηεηα θαη ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, (γ) ε απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπεκέλεο παξάθηηαο
αλάπηπμεο θαη (δ) ν δηαηνκεαθφο ζπληνληζκφο ηεο δηαρείξηζεο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ
επίπεδν.
Μέηξν 4ν: Γξάζεηο πξνζηαζίαο θαη βειηίσζεο ησλ παξάθηησλ δσλώλ από ηε δηάβξσζε ησλ
αθηώλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαζθεπήο θπκκαηνζξαπζηώλ θαζώο θαη κέηξσλ γηα κεηξηαζκό
ησλ επηπηώζεσλ ησλ θξαγκάησλ ζηα παξάθηηα νθνζπζηήκαηα (π.ρ. δξάζεηο κεηαθνξάο
ηδεκάησλ από ηα θξάγκαηα ζηελ παξαιία, δξάζεηο πξνζηαζίαο ησλ πνηάκησλ νηθνζπζηεκάησλ
θιπ).
Γ.1.4. Βηνπνηθηιφηεηα
Μέηξν 1ν: Πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ζεκαληηθώλ θπζηθώλ
πγξνβηόηνπσλ ηεο Κύπξνπ
Σν ζχκπιεγκα ησλ Αιπθψλ ηεο Λάξλαθαο, νη ιίκλεο Παξαιηκλίνπ θαη Οξφθιηλεο απνηεινχλ ηνπο
ηξεηο θπζηθνχο πγξνβηφηνπνπο ηεο Κχπξνπ, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ δηεζλέο ελδηαθέξνλ, ιφγσ ηεο
κεγάιεο νηθνινγηθήο ηνπο αμίαο. Ωζηφζν, ην νηθνζχζηεκα ησλ Αιπθψλ βξίζθεηαη θάησ απφ ζπλερή
θίλδπλν ιφγσ ηεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο. Οη Αιπθέο ηεο Λάξλαθαο θαζψο θαη νη άιινη θπζηθνί
πγξνβηφηνπνη ηεο Κχπξνπ απεηινχληαη κε πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ιφγσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ.
Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ησλ αθφινπζσλ δξάζεσλ ζηηο ελ
ιφγσ πεξηνρέο:





Πξνζηαζία ησλ πγξνβηφηνπσλ κε ζσζηή δηαρείξηζε ηφζν ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ
φζν θαη ησλ γχξσ πεξηνρψλ
Γηαρείξηζε ηνπ πδξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηφζν ησλ νηθφηνπσλ φζν θαη
ησλ εηδψλ ζην πδάηηλν ζηνηρείν
Απαγφξεπζε θαη εμάιεηςε ησλ πεγψλ ξχπαλζεο
Απνθαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο ξχπαλζεο
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Δλζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πγξνηφπσλ ζηηο αλαπηπμηαθέο θαη άιιεο πνιηηηθέο ηεο
ρψξαο θαη αλάπηπμε ζρεδίσλ πξνζαξκνγήο ησλ πγξνηφπσλ Ρακζάξ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή
θαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηα πξνζηαηεπφκελα
είδε θαη νηθνηφπνπο πνπ θηινμελνχλ.
Οξζή θαη νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο χκβαζεο Ρακζάξ θαζψο θαη ηεο αληίζηνηρεο
λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ, κε έκθαζε ζηηο νδεγίεο 2009/147/ΔΚ πεξί ηεο δηαηεξήζεσο ησλ αγξίσλ
πηελψλ, 92/43/ΔΟΚ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο
θαη ρισξίδαο θαη ηελ Οδεγία-πιαίζην γηα ηα Ύδαηα 2000/60/ΔΚ.
Παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ελίζρπζε κε ηνλ
απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ππνζηήξημε ζηνλ θξίζηκν ηνκέα ηεο θχιαμεο. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε είλαη ε ηθαλνπνηεηηθή θαη ζηαζεξή ρξεκαηνδφηεζε ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ, ηφζν απφ εζληθνχο φζν θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο.
αθήο εμνπζηνδφηεζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ γηα παξαβηάζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
θαη πξάμεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ ππνβάζκηζε ησλ πγξνηφπσλ.
Πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ

Μέηξν 2ν: Γεκηνπξγία ελόο θαηαιόγνπ γηα ηνπο νηθόηνπνπο θαη ηα είδε πνπ απαληώληαη ζηελ
Κύπξν
Γεδνκέλνπ φηη δελ έρεη θαζνξηζηεί επίζεκνο εζληθφο θαηάινγνο κε φια ηα ζπάληα θαη απεηινχκελα
είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο θαζψο θαη ηνπο νηθφηνπνπο ηεο Κχπξνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ κέηξνπ απηνχ
πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο επίζεκεο εζληθήο ειεθηξνληθήο θαη δηαδηθηπαθήο βάζεο δεδνκέλσλ
φπνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη ζηνηρεία γηα ηνπο νηθφηνπνπο πνπ απαληψληαη ζηελ Κχπξν, ηνπο
πιεζπζκνχο, ηε δηαζπνξά θαη ηε γελεηηθή πνηθηινκνξθία ησλ εηδψλ, κε έκθαζε ζηα ελδεκηθά, ηα
ζπάληα θαη ηα απεηινχκελα είδε θαζψο θαη ζηα είδε θαη ηνπο νηθφηνπνπο πνπ παξνπζηάδνπλ εππάζεηα
ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. θνπφο ηνπ κέηξνπ απηνχ είλαη ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε απεηθφληζε ηεο
παξνχζαο θαηάζηαζεο ζηελ Κχπξν φζνλ αθνξά ηε βηνπνηθηιφηεηα γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε
ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ έγθαηξε αλάιεςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ
πξνζαξκνγήο.
Μέηξν 3ν: Σρέδηα δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθόηνπσλ θαη ησλ απεηινύκελσλ εηδώλ θαη
ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο
Σν κέηξν απηφ πξνβιέπεη ηελ εθπφλεζε εζληθψλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηνπο νηθφηνπνπο θαη γηα φια ηα
είδε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ηεο Κχπξνπ, κε πξνηεξαηφηεηα ζηα απεηινχκελα είδε, ηνπο ηχπνπο
νηθφηνπσλ κε πεξηνξηζκέλε εμάπισζε (π.ρ. ηπξθψλεο Σξνφδνπο θαη Μαχξε Πεχθε) θαη ζηα είδε πνπ
ζεσξνχληαη επάισηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαζψο θαη ζηα ελδηαηηήκαηα απηψλ.
Μέηξν 4ν: Πξνώζεζε ηεο έξεπλαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε βηνπνηθηιόηεηα θαη ηελ θιηκαηηθή
Αιιαγή
Με ην κέηξν απηφ πξνηείλεηαη ε πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε βηνπνηθηιφηεηα
θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή κέζα απφ ηηο αθφινπζεο δξάζεηο:





Παξαθνινχζεζε ησλ βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή
αιιαγή.
Παξαθνινχζεζε ησλ ηδηαίηεξα ηξσηψλ/επαίζζεησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ σο δείθηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηδηαίηεξα επαίζζεησλ εηδψλ
(π.ρ. ιεπηδφπηεξα, νδνληφγλαζα, νξληζνπαλίδα, εξπεηά) σο δείθηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ε
πεξαηηέξσ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζή ηνπο γηα ηελ έγθαηξε παξαηήξεζε ησλ αιιαγψλ ζε
απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ αλάιεςε ησλ θαηάιιεισλ δξάζεσλ.
Γηεμαγσγή πεηξακάησλ, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κνληέισλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ
επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηα είδε ελδηαθέξνληνο (επάισηα/απεηινχκελα είδε),
ηεο αλζεθηηθφηεηάο ηνπο θαη ηεο κειινληηθήο θαηαλνκήο ηνπο θάησ απφ δηαθνξεηηθά
θιηκαηηθά ζελάξηα (Climate envelope modeling).

23






Λεπηνκεξήο ραξηνγξάθεζε ησλ νηθνηφπσλ ηεο Κχπξνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
αιιαγψλ ζην κέγεζνο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο
Έληαμε ζεκάησλ έξεπλαο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαη
ηελ πξνζαξκνγή, ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ζρεηηθψλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ θαη
εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ ηεο ρψξαο θαη ζε άιια ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επξσπατθά θαη
δηεζλή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
Γέζκεπζε ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο

Μέηξν 5ν: Δλεκέξσζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ εζληθνύ αξρείνπ νηθνινγηθώλ δεδνκέλσλ
(BIOCYPRUS) γηα ην δίθηπν "Natura 2000"
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 ζηελ Κχπξν δεκηνπξγήζεθε ην 2004 ελψ ηα επφκελα
έηε έγηλαλ κηθξέο πξνζζήθεο ζε απηφ. χκθσλα κε ηνπο Τσιντίδης κ.α., 2007 πάλσ απφ 60
απεηινχκελα θπηηθά είδε βξίζθνληαη εθηφο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ Πξνζηαηεπφκελσλ Φπζηθψλ
Πεξηνρψλ (πεξηνρέο Γηθηχνπ Natura 2000, Δζληθά Γαζηθά Πάξθα, Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο Θεξακάησλ)
κε απνηέιεζκα λα κελ πξνζηαηεχλνληαη.
Σν κέηξν απηφ πξνβιέπεη ηελ ελεκέξσζε ηνπ εζληθνχ αξρείνπ νηθνινγηθψλ δεδνκέλσλ
(BIOCYPRUS) γηα ην δίθηπν "Natura 2000" πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ην ελδερφκελν
αλαπξνζαξκνγήο ηεο έθηαζεο θαη ηεο θαηαλνκήο νξηζκέλσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ γηα λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα απεηινχκελα είδε θαη νη ζεκαληηθνί νηθφηνπνη πνπ αλακέλεηαη λα
επεξεαζηνχλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
Μέηξν 6ν: Δπηθαηξνπνίεζε θαη πινπνίεζε δηαρεηξηζηηθώλ ζρεδίσλ γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηύνπ
"Natura 2000" ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή
Σν κέηξν απηφ πξνβιέπεη ηελ επηθαηξνπνίεζε/αλαζεψξεζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ γηα φιεο ηηο
πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ “Natura 2000” ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη
ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο ζε απηέο.
Μέηξν 7ν: Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ ελδηαηηεκάησλ θαη ηεο άγξηαο δσήο
Με ην κέηξν απηφ πξνηείλεηαη ε ζπλέρηζε ηεο παξνρήο θηλήηξσλ κέζα απφ ηα δηάθνξα
ρξεκαηνδνηηθά ηακεία π.ρ. Γηαξζξσηηθά Σακεία, Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θηι. ε
ηδηνθηήηεο γεο γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ
ελδηαηηεκάησλ θαη ηεο άγξηαο δσήο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνιηθήο ζπλνρήο ηνπ ηνπίνπ θαη ησλ
πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 θαζψο θαη ηεο νηθνινγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δνκήο ησλ
νηθνζπζηεκάησλ (νηθφηνπνη).
Μέηξν 8ν: Παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο ηεο θηλεηηθόηεηαο εηζβιεηηθώλ μεληθώλ εηδώλ
(ρεξζαίσλ/ζαιάζζησλ) ζηελ Κύπξν
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θηλεηηθφηεηαο εηζβιεηηθψλ μεληθψλ εηδψλ (ρεξζαίσλ θαη
ζαιάζζησλ) ζηελ επηθξάηεηα ηεο Κχπξνπ πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε ησλ αθφινπζσλ δξάζεσλ:





Δληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ησλ εηζαγσγψλ μεληθψλ εηδψλ (ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ) ζηα
ζχλνξα ηεο ρψξαο κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ
Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ μέλσλ
εηδψλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Κχπξνπ γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ηνπο
Καηαγξαθή ησλ αδεηνδνηεκέλσλ μεληθψλ εηδψλ θαη αλάπηπμε βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα
πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο ζηα είδε θαη ηε γεσγξαθηθή ηνπο εμάπισζε
Άκεζε αλάιεςε κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη εμάπισζεο ησλ
ρσξνθαηαθηεηηθψλ μέλσλ εηδψλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Κχπξνπ, κε ηελ αλάπηπμε θαη
πινπνίεζε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηνλ έιεγρν πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ
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ρσξνθαηαθηεηηθά μεληθά είδε ζηελ Κχπξν, πξνθεηκέλνπ λα αλαζρεζεί ε δξάζε ηνπο θαη λα
επαλέιζεη ε ηζνξξνπία ζηα νηθνζπζηήκαηα.
Μέηξν 9ν: Γηαηήξεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο νηθνινγηθήο ζπλνρήο, θπξίσο κέζσ ηεο
δηαζπλδεζηκόηεηαο
Μέζα απφ ην κέηξν απηφ πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ δηθηχνπ ζχλδεζεο
(νηθνινγηθψλ δηαδξφκσλ – ecological corridors) ζε θπζηθέο (παξζέλεο) πεξηνρέο θαζψο θαη ζε
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ εηδψλ θαη λα
δηαζθαιίδεηαη ε καθξνπξφζεζκε επηβίσζή ηνπο. Σν κέηξν απηφ πξνσζεί ηελ πινπνίεζε ηνπ Άξζξνπ
10 ηεο Οδεγίαο ησλ Οηθφηνπσλ (92/43/ΔΟΚ) θαζψο θαη ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ην Σνπίν.
Πξνηεηλφκελεο ζρεηηθέο δξάζεηο πεξηιακβάλνπλ:







Βειηίσζε ηεο δηαζπλδεζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ θπζηθψλ πεξηνρψλ πξν- θεηκέλνπ
λα θαηαπνιεκεζεί ε θαηάηκεζε θαη λα απμεζεί ε νηθνινγηθή ζπλνρή ηνπο, κε ηε δηαθχιαμε
ησλ ζακλνζηνηρηψλ, ησλ μεξνιηζηψλ, ησλ δσλψλ κεηαμχ ησλ νξίσλ ησλ αγξψλ θαη ησλ κηθξψλ
ξεκάησλ θηι.
Δλίζρπζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ ηνπίνπ νχησο ψζηε λα ππνβνεζεζεί ε δηαζπνξά,
κεηαλάζηεπζε θαη κεηαθίλεζε ησλ εηδψλ, π.ρ. κέζσ ηεο εηζαγσγήο θηιηθψλ πξνο ηελ άγξηα
παλίδα θαη ρισξίδα ρξήζεσλ γεο ή αγξν-δαζνθνκηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ
ζηεξίδνπλ ηηο πξαθηηθέο επεθηαηηθήο εθκεηάιιεπζεο.
Γεκηνπξγία ξπζκηζηηθψλ δσλψλ γχξσ απφ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο
Καζνξηζκφο πνιπιεηηνπξγηθψλ δσλψλ. ηηο πεξηνρέο απηέο, νη ζπκβαηέο ρξήζεηο γεο πνπ
ππνζηεξίδνπλ
ηα
πγηή
νηθνζπζηήκαηα
βηνπνηθηιφηεηαο
πξνηηκψληαη
έλαληη
θαηαζηξεπηηθφηεξσλ πξαθηηθψλ.

Μέηξν 10ν: Δθαξκνγή θαη ζπληνληζκόο δηαρεηξηζηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν
ρεξζαίσλ θαη ππεξάθηησλ πεγώλ ζαιάζζηαο ξύπαλζεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αηπρεκάησλ
ξύπαλζεο
Ζ Οδεγία Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή (2008/56/ΔΚ) αλαγλσξίδνληαο ην δηακεζνξηαθφ
ραξαθηήξα ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζπληζηά ηε ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ αληίθηππν ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Μέζα απφ ην κέηξν
απηφ πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ απνδνηηθή εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο θαη ηελ πξφιεςε ηεο
ζαιάζζηαο ξχπαλζεο γηα ηε κείσζε ηεο εππάζεηαο ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ θιηκαηηθή
αιιαγή, θαζψο έλα πγηέο ζχζηεκα ζεσξείηαη πην αλζεθηηθφ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη:







Ζ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ηεο Βαξθειψλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Μεζνγείνπ απφ ηε
ξχπαλζε θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ πξσηφθνιισλ
Ζ κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ.
κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, κνλάδεο αθαιάησζεο, ειεθηξνπαξαγσγηθνί ζηαζκνί, εμφξπμε
πδξνγνλαλζξάθσλ) γηα ηελ πξφιεςε θαη κείσζε απηψλ
Ζ ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο πεξηθεξεηαθέο αξρέο θαη ηα γεηηνληθά θξάηε γηα ηε
ζπληνληζκέλε αλάιεςε κέηξσλ κε ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο ζαιάζζηαο
ξχπαλζεο,
Ζ αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζρεηηθψλ ζεζκηθψλ δνκψλ,
Ο επαθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ
θέληξσλ δξάζεο,
Ο ζπληνληζκφο ησλ ζρεηηθψλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.

Μέηξν 11ν: Πξνζηαζία παξάθηησλ θαη ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ από ηελ είζνδν μεληθώλ
εηδώλ
Σα θχηε ησλ πινίσλ απνηεινχλ γλσζηνχο θνξείο νξγαληζκψλ πνπ ελαπνηίζεληαη ζε απηά ή
εμαπιψλνληαη κε ην πδάηηλν έξκα. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παξάθηησλ θαη ζαιάζζησλ
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νηθνζπζηεκάησλ απφ ηελ αζέιεηε είζνδν μεληθψλ εηδψλ-ιαζξεπηβαηψλ κέζσ ησλ εκπνξηθψλ ή
κεηαθνξηθψλ νδψλ ησλ πινίσλ πξνηείλεηαη:



Ζ δηεζλήο θχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο γηα ην πδάηηλν έξκα ησλ πινίσλ
Ζ ρξήζε ηερλνινγηψλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ έξκαηνο ή πιηθψλ πνπ απνηξέπνπλ ηηο
επηθαζίζεηο

Δ.1.5. Γεωργύα
Μέηξν 1ν : Παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο γεσξγνύο γηα ηε ρξήζε αλαθπθισκέλνπ λεξνύ γηα ηελ
άξδεπζε επηιεγκέλσλ θαιιηεξγεηώλ
Με ην κέηξν απηφ επηδηψθεηαη ε παξαθίλεζε ησλ αγξνηψλ γηα ηε ρξήζε αλαθπθισκέλνπ λεξνχ πνπ
παξάγεηαη απφ ηνπο βηνινγηθνχο ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ γηα ηελ άξδεπζε
ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ πξνηείλεηαη λα γίλεη κέζα απφ ηηο αθφινπζεο
παξάιιειεο δξάζεηο:




Παξνρή θηλήηξσλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζηε γεσξγία (π.ρ. κέζσ ηεο ρακειφηεξεο
ηηκνιφγεζήο ηνπ) θαη παξάιιειε παξνρή απνηειεζκαηηθψλ αληηθηλήηξσλ (π.ρ. πξφζηηκα) γηα
ηε ρξήζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ γηα άξδεπζε ρψξσλ πξάζηλνπ.
Δθαξκνγή απζηεξψλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
επεμεξγαζκέλσλ αζηηθψλ ιπκάησλ γηα ηελ απνθπγή ηεο επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο
δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο γεσξγίαο.
Δθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ησλ αγξνηψλ γηα (α) ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ πφξνπ αιιά
θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ φπσο ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο, (β) ην
πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ηεο εμάληιεζεο ησλ ππνγείσλ πδάησλ θαη (γ) ηε δηαζθάιηζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ αλαθπθισκέλνπ λεξνχ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε θνηλσληθή απνδνρή.

Μέηξν 2ν : Πξνζδηνξηζκόο θαη πξνώζεζε ηεο ρξήζεο γεγελνύο θαη ηνπηθά πξνζαξκνζκέλνπ
γελεηηθνύ πιηθνύ (θπηηθνύ θαη δσηθνύ)
Σα γεγελή θαη ηνπηθά πξνζαξκνζκέλα θπηά θαη δψα είλαη πεξηζζφηεξν αλζεθηηθά ζηηο ηνπηθέο
ζπλζήθεο ηεο Κχπξνπ θαη επνκέλσο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη μεξαζίεο. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ
κέηξνπ πξνηείλεηαη:








Πξνψζεζε ηεο έξεπλαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ γεγελνχο γελεηηθνχ πιηθνχ κε
ηδηφηεηεο αληνρήο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη μεξαζίεο
Γηαηήξεζε ζηελ Σξάπεδα πφξσλ ηνπ γεγελνχο γελεηηθνχ πιηθνχ θαη πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ
Δλεκέξσζε ησλ αγξνηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ γεγελνχο γελεηηθνχ πιηθνχ πνπ είλαη
θαηαιιειφηεξν γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ αγξνθηήκαηφο ηνπο
Δλίζρπζε ησλ θηλήηξσλ κέζα απφ ην ΠΑΑ γηα ηελ θαιιηέξγεηα/εθηξνθή ηνπο
Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη νξζνινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ληφπησλ θαη
δηαρξνληθά πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο θππξηαθέο ζπλζήθεο θπιψλ αγξνηηθψλ δψσλ
Υξήζε κεηθηψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο αγξνηηθψλ δψσλ, θαηάιιεισλ γηα ηηο ζπλζήθεο θάζε
πεξηνρήο, θαη εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αεηθφξνπ δηαηήξεζεο ηνπο
Πξνψζεζε ηεο έξεπλαο γηα ραξαθηεξηζκφ θαη βειηίσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο θαη
πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ησλ ληφπησλ θπιψλ παξαγσγηθψλ δψσλ

Μέηξν 3ν : Βειηίσζε ηεο απόδνζεο ζηε ρξήζε λεξνύ γηα άξδεπζε κε εθαξκνγή νξζνινγηθνύ
αξδεπηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ
Ο νξζνινγηθφο αξδεπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε πξνγξάκκαηνο
άξδεπζεο κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ζε λεξφ ησλ δηαθφξσλ θαιιηεξγεηψλ θαη/ή ηε ρξήζε
νξγάλσλ κέηξεζεο εδαθηθήο πγξαζίαο (ηελζηνκέηξσλ) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο
πνζφηεηαο άξδεπζεο. Δπίζεο ν νξζνινγηθφο αξδεπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο πεξηιακβάλεη άξδεπζε
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θαηά ηηο λπθηεξηλέο ή δξνζεξέο ψξεο, γηα λα απνθεχγεηαη ε έληνλε εμάηκηζε λεξνχ. Μέζα απφ ην
κέηξν απηφ πξνηείλεηαη:





Δθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ ηεο άξδεπζεο, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο απφ εηδηθνχο
Υξήζε νξγάλσλ κέηξεζεο εδαθηθήο πγξαζίαο (ηελζηνκέηξσλ) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ
θαη ηεο πνζφηεηαο άξδεπζεο.
Λεηηνπξγία/ελίζρπζε ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο ησλ αγξνηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο άξδεπζεο
θαη ηηο αλάγθεο ηεο θαιιηέξγεηαο ζε λεξφ
Δλίζρπζε ηεο παξνρήο θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ κέηξσλ κέζα απφ ην ΠΑΑ

Μέηξν 4ν : Βειηίσζε ηεο απόδνζεο ζηε ρξήζε λεξνύ γηα άξδεπζε κε ηελ πηνζέηεζε πην
πξνεγκέλσλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο θαη ζπληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο
ηελ Κχπξν, απφ ην 1965 πινπνηείηαη έλα πξφγξακκα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ
κεζφδσλ επηθαλεηαθήο άξδεπζεο κε πξνεγκέλα ζπζηήκαηα άξδεπζεο. Ζ αξδεπηηθή απνδνηηθφηεηα
απμήζεθε απφ ην 1960 πνπ ήηαλ ρακειφηεξε απφ 45% ζε 90-95% ην 2010 (ΣΑΤ, 2011β). ε
ζπλέρηζε απηήο ηεο δξάζεο πξνηείλεηαη:





πληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ βειηησκέλσλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο
Έξεπλα γηα ηελ πηνζέηεζε λέσλ αθφκα πην απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο φπσο ε
ππφγεηα άξδεπζε θαη έιεγρνο απηψλ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ επηινγή ηεο
θαηαιιειφηεξεο ηερλνινγίαο γηα θάζε θαιιηέξγεηα
Γηεξεχλεζε ηνπ ελδερνκέλνπ λα πηνζεηεζεί ε κέζνδνο ηεο ειιεηκκαηηθήο άξδεπζεο ζε
ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο, ζε πεξηνρέο κε κεησκέλε δηαζεζηκφηεηα λεξνχ
πλέρηζε ηεο παξνρήο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηνπο αγξφηεο γηα ηελ
επηινγή/εγθαηάζηαζε/ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο

Μέηξν 5ν : Πξνώζεζε ηεο έξεπλαο γηα ηε κειέηε ησλ επηπηώζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε
γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία
Με απηφ ην κέηξν πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ
απφδνζε ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηεξγεηψλ νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Κχπξν, κε ηε ρξήζε κνληέισλ
πξνζνκνίσζεο θαιιηεξγεηψλ ηα νπνία ζπλδπάδνπλ θιηκαηηθά, κεηεσξνινγηθά, εδαθνινγηθά δεδνκέλα
θαη δεδνκέλα γηα ηηο ίδηεο ηηο θαιιηέξγεηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ ησλ επηπηψζεσλ θαη ηελ
έγθαηξε αλάιεςε κέηξσλ πξνζαξκνγήο. Δπίζεο πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ αμηνιφγεζε
ηεο επίπησζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηα παξάζηηα θαη ηηο αζζέλεηεο, ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο
θηελνηξνθίαο θαη ζηα θφζηε γηα ηνπο αγξφηεο, θαζψο ζηελ παξνχζα θάζε δελ ππήξραλ αξθεηά
δεδνκέλα γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο.

Μέηξν 6ν : Πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ιηγόηεξν πδξνβόξσλ ή μεξηθώλ θαιιηεξγεηώλ
Σν κέηξν απηφ απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ιηγφηεξν πδξνβφξσλ θαιιηεξγεηψλ γηα ηελ
επίηεπμε κείσζεο ζηε δήηεζε λεξνχ άξδεπζεο. Ζ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ απηνχ πξνηείλεηαη λα γίλεη
κέζα απφ ηηο αθφινπζεο δξάζεηο:




Έξεπλα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε ρξήζε θαιιηεξγεηψλ κε ρακειφηεξεο απαηηήζεηο ζε
άξδεπζε, νη νπνίεο σζηφζν δελ ζα δηαηαξάζζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο
Δγθαηάιεηςε ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ απνθέξνπλ ρακειά θέξδε ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο
ηνπο ζε λεξφ
Δλίζρπζε ηεο παξνρήο θηλήηξσλ απφ ην ΠΑΑ γηα ηελ πηνζέηεζε ιηγφηεξν πδξνβφξσλ
θαιιηεξγεηψλ
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Δ.1.6. Δϊςη
Μέηξν 1ν : Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή Σηξαηεγηθνύ Σρεδίνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ δαζώλ ηεο
Κύπξνπ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή
Ο ζρεδηαζκφο ζηξαηεγηθψλ πξνζαξκνγήο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη
απαξαίηεηνο γηα ηελ απνηξνπή κεγαιχηεξσλ αιιαγψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο in situ πξνζαξκνγήο
ησλ δαζψλ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ εηδψλ. Σέηνηεο ζηξαηεγηθέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνιεπηηθή
πξνζέγγηζε, γηα ηελ απνθπγή αλεπηζχκεησλ ζπλεπεηψλ θαη κε αλαζηξέςηκσλ απσιεηψλ θαη βιαβψλ
ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα.
Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνηείλεηαη θαη κέζα απφ απηφ ην θείκελν ε αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηνπ
«Μεζνπξφζεζκνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα Πξνζαξκνγή ηεο Κππξηαθήο Γαζνπνλίαο ζηηο Κιηκαηηθέο
Αιιαγέο» δεθαεηνχο δηάξθεηαο, ην νπνίν ζρεδηάδεη λα αλαπηχμεη ην Σκήκα Γαζψλ ην νπνίν ζα
πεξηιακβάλεη:






Μέηξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επίδξαζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηα δαζηθά
νηθνζπζηήκαηα
Μέηξα γηα ηε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ απεηινχκελσλ θαη επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ,
φπσο ησλ δαζψλ θέδξνπ θαη καχξεο πεχθεο αιιά θαη ησλ πεξηαζηηθψλ δαζψλ θαη
δεληξνζηνηρηψλ, ηα νπνία ιφγσ ηνπ ρακεινχ πςφκεηξνπ ζην νπνίν απαληψληαη, ζα
απεηιεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
Μέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ζε ζέκαηα πξνζαξκνγήο ησλ δαζψλ ζηελ θιηκαηηθή
αιιαγή φπσο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο γελεηηθήο παξαιιαθηηθφηεηαο γηα ηελ αχμεζε ηεο
αληνρήο ησλ θχξησλ δαζηθψλ εηδψλ ζηε μεξαζία
Λίζηα πξνηάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ απαηηνχλ πεξαηηέξσ έξεπλα θαη δέζκεπζε θνλδπιίσλ γηα ην
ζθνπφ απηφ.

Σέινο, πξνηείλεηαη ε ελζσκάησζε ηεο πξνζαξκνγήο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηηο επφκελεο εζληθέο
δαζηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο Κχπξνπ.
Μέηξν 2ν : Αλαδάζσζε/απνθαηάζηαζε ππξόπιεθησλ δαζηθώλ πεξηνρώλ
Με ην κέηξν απηφ πξνηείλεηαη ε αλαδάζσζε/απνθαηάζηαζε ππξφπιεθησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ κε ηε
ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ δαζηθνχ αλαπαξαγσγηθνχ πιηθνχ, ε εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ δαζνπνληθψλ
κέηξσλ θαη ε έξεπλα θαη εηζαγσγή λέσλ ηερληθψλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηεξεπλνχληαη νη πξαθηηθέο
αλαδάζσζεο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
Μέηξν 3ν : Δπηινγή θαη ρξήζε θαηάιιεισλ δαζηθώλ εηδώλ κε πςειή αλζεθηηθόηεηα ζε
δπζκελείο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. μεξαζία)
Σν κέηξν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο δξάζεηο:





Ζ ρξήζε απηφρζνλνπ δαζηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν είλαη πξνζαξκνζκέλν
ζηηο ηδηαίηεξεο εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο.
Ζ ρξήζε απηφρζνλσλ πξνειεχζεσλ εηδψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηζρπξή αλζεθηηθφηεηα ζηε
μεξαζία.
Έξεπλα γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αλαπαξαγσγηθνχ πιηθνχ κε ραξαθηεξηζηηθά
αλζεθηηθφηεηαο ζε ζπλζήθεο μεξαζίαο θαη ζε επηβιαβείο νξγαληζκνχο.
Γηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ησλ κηθηψλ δαζηθψλ ζπζηάδσλ, ζπλδπάδνληαο δηάθνξεο δνκέο
δαζψλ, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζε μεξαλζεθηηθά θαη απηφρζνλα είδε.

Μέηξν 4ν : Έξεπλα, ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ
βηνηηθώλ θαη αβηνηηθώλ παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζηα δάζε
Σν κέηξν απηφ πξνηείλεηαη λα πινπνηεζεί κέζα απφ ηηο αθφινπζεο δξάζεηο:
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Αλάπηπμε εξγαιείσλ γεσ-ρσξνπιεξνθνξηθήο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπιινγήο θαη
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ
Αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
«ICP–Forests» γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο βεινλφπησζεο, ηνπ απνρξσκαηηζκνχ θαη ησλ
εληνκνινγηθψλ πξνζβνιψλ ζηηο επηθάλεηεο εθηαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ δαζψλ. Να
ελζσκαησζνχλ θαη άιιεο παξάκεηξνη ζην πξφγξακκα «ICP–Forests» γηα θαιχηεξε
παξαθνινχζεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.

Έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ θχξησλ δαζηθψλ θαη απεηινχκελσλ εηδψλ γηα
ηελ αμηνιφγεζε ηεο εππάζεηάο ηνπο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο,
ηα δαζηθά είδε ζα θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηελ εππάζεηά ηνπο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ζα
πξνζδηνξηζηνχλ νη πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ θαη ζα πξνηαζνχλ ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο θαη
κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξνζαξκνγή ησλ δαζψλ.
Μέηξν 5ν : Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο έγθαηξεο δηάγλσζεο επηδεκηώλ από επηβιαβείο
νξγαληζκνύο
Με ην κέηξν απηφ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
επηβιαβψλ δαζηθψλ νξγαληζκψλ ζηα δάζε ηεο Κχπξνπ θαη ε αλάπηπμε κνληέισλ πξφβιεςεο ηεο
κεηαηφπηζεο ηεο πεξηνρήο εμάπισζήο ηνπο κε βάζε δηάθνξα ζελάξηα θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα ηελ
έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ.
Μέηξν 6ν : Έιεγρνο ησλ πιεζπζκώλ ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ
Έιεγρνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ επηβιαβψλ νξγαληζκψλ ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζνβαξά
πξνβιήκαηα. Ο έιεγρνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε πξαθηηθέο πνπ δελ δηαηαξάζζνπλ ηελ νηθνινγηθή
ηζνξξνπία, φπσο ε νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή θπηνπξνζηαζίαο.
Μέηξν 7ν : Αλάπηπμε δηαρεηξηζηηθώλ κέηξσλ γηα έιεγρν ησλ εηζβιεηηθώλ-μεληθώλ εηδώλ
Με ην κέηξν απηφ πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε ζρεδίσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εηζβιεηηθψλ-μεληθψλ εηδψλ
ζηα δάζε πνπ ε παξνπζία ηνπο δηαηαξάζζεη αξλεηηθά ηελ ηζνξξνπία ηνπ ππάξρνληνο δαζηθνχ
νηθνζπζηήκαηνο (π.ρ. Acacia saligna, Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima).
Μέηξν 8ν : Δλίζρπζε ησλ κέηξσλ πξόιεςεο ππξθαγηώλ
Με ην κέηξν απηφ πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ κέηξσλ πξφιεςεο ππξθαγηψλ κε ηελ
απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ
θαηάιιειε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα κέηξα απηά είλαη:






Πξνζαξκνγή ηνπ πθηζηακέλνπ εζληθνχ ζρεδίνπ πξνζηαζίαο δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ
ππξθαγηέο. Σν πθηζηάκελν εζληθφ ζρέδην πξνζηαζίαο ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο Κχπξνπ απφ
ηηο ππξθαγηέο πξέπεη λα βειηησζεί θαη λα ιάβεη ππφςε ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ ζα
δεκηνπξγήζεη ε θιηκαηηθή αιιαγή.
Καηάηαμε ησλ δαζψλ αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο θαη θαζνξηζκφο πεξηνρψλ πςεινχ
θηλδχλνπ. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάηαμεο.
Δλίζρπζε ππνδνκψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ππξνπξνζηαζίαο ησλ δαζψλ. Σν κέηξν απηφ
πεξηιακβάλεη ηελ ελίζρπζε/βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ πξν-θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ
ππξνπξνζηαζίαο (π.ρ. αληηππξηθέο ισξίδεο, δαζηθνί δξφκνη θ.η.ι.).
Γαζνθνκηθνί ρεηξηζκνί πνπ κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν έθξεμεο θαη επέθηαζεο δαζηθψλ
ππξθαγηψλ. Σν κέηξν απηφ κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ιηγφηεξν
εχθιεθησλ ή κεηθηψλ νηθνζπζηεκάησλ, θαζψο ηα δηάθνξα είδε ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά
έλαληη ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη άξα ζπλνιηθά είλαη αλζεθηηθφηεξα ζηηο ππξθαγηέο. Απηφ
απαηηεί ηε δηεμαγσγή θαηάιιεισλ κειεηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ εηδψλ θαη
ησλ θαηάιιεισλ ηνπνζεζηψλ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Δπίζεο, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνηείλεηαη
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ε ελίζρπζε δαζνπνληθψλ κέηξσλ φπσο ε αξαίσζε, ν θαζαξηζκφο θαη ε δηαηήξεζε ηεο
θαηάιιειεο δνκήο θαη δηάηαμεο.
Δλίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο, αλίρλεπζεο θαη αλαγγειίαο ησλ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ.
Οξγάλσζε δξάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δαζψλ απφ ππξθαγηέο.

Μέηξν 9ν : Δλίζρπζε ησλ κέηξσλ θαηαζηνιήο ππξθαγηώλ
Σν κέηξν απηφ πεξηιακβάλεη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο κε ζεκαληηθέο επελδχζεηο
ζε ηερληθφ εμνπιηζκφ, ππξνζβεζηηθά νρήκαηα θαη κέζσλ θαηάζβεζεο ππξθαγηψλ θαη εθπαίδεπζε
πξνζσπηθνχ. Ηδηαίηεξα, ε Μνλάδα Πηεηηθψλ Μέζσλ ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ πξέπεη λα εληζρπζεί κε
πηεηηθά κέζα θαη πξνζσπηθφ. Δπίζεο γηα ην ζθνπφ απηφ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ζπλέρηζε
ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ. Πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηνπ
εζεινληηζκνχ ζηελ θαηάζβεζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ.
Μέηξν 10ν : Πξνζηαζία ηδησηηθώλ δαζηθώλ εθηάζεσλ από ππξθαγηέο
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηδησηηθψλ δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ ππξθαγηέο πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε
θαηάιιεισλ ππνδνκψλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ ππξθαγηέο (π.ρ. κε ηελ παξνρή ζρεηηθψλ θηλήηξσλ
κέζα απφ ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) θαη ε ζπκπεξίιεςε ησλ ηδησηηθψλ δαζηθψλ πεξηνρψλ
ζηα πξνγξάκκαηα ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ.

Δ.1.7. Αλιεύα και Τδατοκαλλιϋργειεσ
Μέηξν 1ν: Πξνζηαζία ησλ αλαπαξαγσγηθώλ ελδηαηηεκάησλ
Ζ πξνζηαζία ησλ αλαπαξαγσγηθψλ ελδηαηηεκάησλ (ηφπνη σνηνθίαο, δηαβίσζεο ησλ λενγλψλ θαη
δηαηξνθήο) κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε δεκηνπξγία ζαιάζζησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ηερλεηψλ
πθάισλ, ζαιάζζησλ θαηαθπγίσλ ή ζαιάζζησλ πάξθσλ ζε πεξηνρέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
αλαπαξαγσγή θαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ ζρεηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα κε ην κέηξν απηφ πξνηείλεηαη:








Αχμεζε ησλ ζαιάζζησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηερλεηψλ πθάισλ, ζαιάζζησλ
θαηαθπγίσλ ή ζαιάζζησλ πάξθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλαπαξαγσγή κε ηε δηεμαγσγή
κειεηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ επηινγή θεληξηθήο ζεκαζίαο ελδηαηηεκάησλ
Καζηέξσζε θιεηζηψλ πεξηνρψλ θαη επνρψλ γηα λα βειηησζεί ε πξνζηαζία ησλ ελδηαηηεκάησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δσλψλ απαγφξεπζεο ηεο αιηείαο
Αλάπηπμε δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηηο λέεο πεξηνρέο αιιά θαη γηα ηηο πθηζηάκελεο γηα ηηο
νπνίεο δελ έρεη αλαπηπρζεί αθφκα δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην
Δλίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πεξηνρψλ απηψλ κε λνκνζεηηθέο πξάμεηο
Γεκηνπξγία ζπλεθηηθψλ θαη αληηπξνζσπεπηηθψλ δηθηχσλ πξνζηαηεπφκελσλ ζαιάζζησλ
πεξηνρψλ
Δηζαγσγή θαη πξνψζεζε ηεο ρξήζεο εξγαιείσλ επηινγήο ηα νπνία πεξηνξίδνπλ ή θαηαξγνχλ
ηελ παξεκπίπηνπζα ζχιιεςε εηδψλ πνπ δελ είλαη ζηφρνο ηεο αιηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Δηζαγσγή θαη πξνψζεζε αιηεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο θπζηθέο επηπηψζεηο
ζην πεξηβάιινλ.

Μέηξν 2ν: Υινπνίεζε εζληθνύ πξνγξάκκαηνο ζπιινγήο αιηεπηηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηε ζπζρέηηζε
ησλ επηπηώζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηα αιηεπηηθά απνζέκαηα
Σν κέηξν απηφ πξνβιέπεη ηε δηάζεζε πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε εζληθνχ πξνγξάκκαηνο ζπιινγήο
αιηεπηηθψλ δεδνκέλσλ θαη εθηίκεζε πιεζπζκψλ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ
επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηα αιηεπηηθά απνζέκαηα θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζρεδίσλ
δηαρείξηζεο ηεο αιηείαο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.
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Δ.1.8. Δημόςια Τγεύα
Μέηξν 1ν: Παξνρή νδεγηώλ γηα αηνκηθή πξνζηαζία από θαύζσλεο κέζσ ησλ ΜΜΔ
Μέηξν 2ν: Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε αζηηθώλ πάξθσλ θαη άιισλ πξάζηλσλ πξαθηηθώλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκό ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο ζεξκηθήο λεζίδαο
Μέηξν 3ν: Δηνηκαζία ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηνλ θαζνξηζκό επζπλώλ ησλ δηαθόξσλ
θέληξσλ πγείαο, ππεξεζηώλ θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη δεκνηηθώλ θέληξσλ πγείαο
Σν ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο ζα θαζνξίδεη ηηο επζχλεο ησλ δηαθφξσλ θέληξσλ πγείαο, ησλ ππεξεζηψλ
θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη ησλ δεκνηηθψλ θέληξσλ πγείαο γηα ηνλ άκεζν έιεγρν ησλ επηπηψζεσλ ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ πγεία ζε πεξίπησζε έμαξζεο ησλ αζζελεηψλ ή εκθάληζεο αθξαίσλ θαηξηθψλ
θαηλνκέλσλ (θαχζσλεο, πιεκκχξεο, ππξθαγηέο).
Μέηξν 4ν: Δλδπλάκσζε θαη πξνεηνηκαζία ηνπ ηαηξηθνύ/λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ησλ
ιεηηνπξγώλ ζε ππεξεζίεο θνηλήο σθειείαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε επεηγνπζώλ θαηαζηάζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή
ηφρνο ηνπ κέηξνπ απηνχ είλαη ε ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ ηαηξηθνχ
πξνζσπηθνχ θαη ησλ ιεηηνπξγψλ ζε ππεξεζίεο θνηλήο σθειείαο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ πγεία κέζσ ησλ αθφινπζσλ δξάζεσλ:




Γεκηνπξγία κηαο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ πγεία θαη ηελ παξνρή έγθαηξσλ πξνεηδνπνηήζεσλ γηα ηελ
επαγξχπλεζε ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ πγείαο. Ζ νκάδα απηή ζα δηεμάγεη πεξηνδηθέο
αλαζθνπήζεηο (reviews) ηεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο ζηελ πγεία θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κέηξα πξνζαξκνγήο, ζα ζπγθεληξψλεη θαη
αμηνινγεί ηα ζρεηηθά δεδνκέλα ηεο Κχπξνπ, ζα εηδνπνηεί ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ζα παξέρεη
ζπζηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, εθπαίδεπζε, παξαθνινχζεζε θαη αλάιεςε κέηξσλ
πξνζαξκνγήο.
Αλάπηπμε εηδηθνχ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηηο
επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ πγεία θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο

Μέηξν 5ν: Αλάπηπμε ζρεδίνπ παξέκβαζεο (contigency plan) ζηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη
θνηλσληθήο κέξηκλαο θαζώο θαη ζηνπο δήκνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε απμεκέλνπ αξηζκνύ
αζζελώλ/πεξηζηαηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή
Μέηξν 6ν: Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελόο ζπζηήκαηνο πιεξνθόξεζεο γηα ηηο αζζέλεηεο πνπ
ζπλδένληαη κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο
ηφρνο ηνπ κέηξνπ απηνχ είλαη ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηηο
επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ πγεία θαζψο θαη εθπαίδεπζή ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη
πξνζηαζία απφ ηηο επηπηψζεηο απηέο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ησλ αθφινπζσλ δξάζεσλ:





Αλάπηπμε κηαο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ πγεία θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαη πξνζηαζίαο. Δπίζεο,
ε πιαηθφξκα απηή ζα ελεκεξψλεηαη δηαξθψο πξνθεηκέλνπ λα πξνεηδνπνηεί γηα επηθείκελνπο
θηλδχλνπο ζηελ πγεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή
Γηνξγάλσζε εθζηξαηεηψλ επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηάρπζε εθπαηδεπηηθψλ
κελπκάησλ γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ πγεία θαη ηνπο ηξφπνπο
αληηκεηψπηζεο θαη πξνζηαζίαο
Αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελεκέξσζεο θαηά ηηο πεξηφδνπο απμεκέλνπ ξίζθνπ εκθάληζεο
ησλ επηπηψζεσλ απηψλ
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Μέηξν 7ν: Σύζηαζε γηα απνθπγή θπθινθνξίαο ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαηά ηηο ώξεο πςεινύ
θηλδύλνπ - Απαγόξεπζε ηεο εξγαζίαο ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο όηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο
ππεξβάιινπλ πξνθαζνξηζκέλα όξηα
Μέηξν 8ν: Αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε ζπζηεκάησλ έγθαηξεο εηδνπνίεζεο θαύζσλα
Με ην κέηξν απηφ πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε ηνπ ζπζηήκαηνο έγθαηξεο εηδνπνίεζεο
(early warning system) ησλ θπκάησλ θαχζσλα γηα φιε ηελ Κχπξν κέζσ κηαο δηαδηθηπαθήο
πιαηθφξκαο φπνπ ζα δεκνζηεχνληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπίζεο, πξνηείλεηαη ην ζχζηεκα απηφ
λα αμηνπνηεί ηε δηαζέζηκε θιηκαηηθή πιεξνθνξία γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε εηδηθψλ θιηκαηηθψλ
δεηθηψλ πνπ εθθξάδνπλ ηε ζεξκηθή άλεζε ελφο αηφκνπ, φπσο ν δείθηεο Humidex (Masterton and
Richardson, 1979) ν νπνίνο εθθξάδεη ην επίπεδν δπζθνξίαο πνπ βηψλεηαη απφ έλα άηνκν σο
ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο θαη πξνηείλεη ηε ιήςε ζρεηηθψλ πξνθπιάμεσλ
αλάινγα κε ην επίπεδν δπζθνξίαο.
Μέηξν 9ν: Λεηηνπξγία θνηλνηηθώλ θέληξσλ ζε θάζε δήκν/θνηλόηεηα (π.ρ. δεκαξρεία, ζρνιεία,
Κέληξα Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ- ΚΑΠΖ) γηα ηελ παξνρή πξνζηαζίαο (θιηκαηηζκό,
ζθηά, πγξά) ζηνλ πιεζπζκό ζε θίλδπλν

Δ.1.9. Ενϋργεια
Μέηξν 1ν: Αύμεζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο από ΑΠΔ κε ηε κείσζε ησλ ηειώλ ζύλδεζεο ησλ
κνλάδσλ ΑΠΔ
Μέηξν 2ν: Αύμεζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο από ΑΠΔ κε εηδηθά θξηηήξηα ζηήξημεο θαηά
πεξίπησζε
Μέηξν 3ν: Καιή ζπληήξεζε ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο ειεθηξηζκνύ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ
απσιεηώλ. Πξνώζεζε έμππλσλ δηθηύσλ
Μέηξν 4ν: Σρήκα επηρνξεγήζεσλ γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθό ηνκέα, π.ρ.
εμσηεξηθή ζθίαζε, ζεξκνκόλσζε (πθηζηάκελεο θαηνηθίεο)
Μέηξν 5ν: Πξαζίληζκα ησλ πόιεσλ γηα ηελ απνθπγή /κείσζε ηνπ θαηλόκελνπ αζηηθήο ζεξκηθήο
λεζίδαο, κε ζθνπό ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο γηα ςύμε θαη εμσηεξηθή ζθίαζε, κε
ζπγθεθξηκέλα κέηξα, όπσο δεκηνπξγία πάξθσλ θαη πηνζέηεζε «πξάζηλσλ» πνιηηηθώλ
Μέηξν 6ν: Γηείζδπζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο (παξαγσγή ζπλδπαζκέλνπ
θύθινπ) γηα ηελ εμνηθνλόκεζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο
Μέηξν 7ν: Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνύ κείγκαηνο κε ηε δηείζδπζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ
Μέηξν 8ν: Θέζπηζε θαη εθαξκνγή θαλνληζκώλ γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα λέσλ θηηξίσλ
θαη θηηξίσλ πνπ πθίζηαληαη ξηδηθή αλαθαίληζε
Μέηξν 9ν: Αύμεζε ηνπ αξηζκνύ λέσλ θηεξίσλ κε "ζρεδόλ κεδεληθή" θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ζε
ζπλδπαζκό κε ηε βηνθηιηθή θαη βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή

Δ.1.10.

Σουριςμόσ

Μέηξν 1ν: Δπελδύζεηο ζε ππνδνκέο/ηερλνινγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ απμεκέλσλ
ζεξκνθξαζηώλ
Με ην κέηξν απηφ πξνηείλεηαη ν ηνπξηζηηθφο ηνκέαο λα επελδχζεη ζηελ αλάπηπμε βηνθιηκαηηθψλ
ππνδνκψλ θαη ηε ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ
ζηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο θαη παξάιιεια ηελ επίηεπμε εμνηθνλφκεζεο ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο.
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Δ.1.11.

Τποδομϋσ

Μέηξν 1ν: Αλάπηπμε έξγσλ πιεκκπξηθήο απνζπκθόξεζεο ζε πόιεηο
Με ην κέηξν απηφ πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή κειεηψλ γηα ηελ εμεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ πεξηνρψλ γηα
ηελ αλάπηπμε έξγσλ πιεκκπξηθήο απνζπκθφξεζεο θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ πνπ ζα
εθαξκνζηνχλ ζε απηέο. Σα έξγα απηά κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ
Αεηθφξν Γηαρείξηζε ηεο Απνξξνήο Όκβξησλ Τδάησλ πεξηιακβάλνληαο κηα ζεηξά απφ κέηξα, φπσο
δηαπεξαηέο επηθάλεηεο, ρψξνη πξαζίλνπ, πξάζηλεο ζηέγεο, ιίκλεο θαηαθξάηεζεο, απνξξνθεηηθά
θξεάηηα, νρεηνί. Δπίζεο πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ απφ ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ έξγσλ
ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ. Δπίζεο ζεσξείηαη ζθφπηκν, θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ή ηελ επέθηαζε
δσλψλ αλάπηπμεο λα ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ έξγσλ.
Μέηξν 2ν: Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ όκβξησλ ζε πθηζηάκελα θαη λέα θηήξηα
Με ην κέηξν απηφ πξνηείλεηαη ε άκεζε επέθηαζε θαη νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ μερσξηζηνχ
δηθηχνπ απνρέηεπζεο φκβξησλ νχησο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θνξεζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο
θαηά ηε δηάξθεηα έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ θαη λα πεξηνξίδεηαη ν θίλδπλνο πιεκκχξαο.
Μέηξν 3ν: Αλαζεώξεζε θηεξηνδνκηθώλ θαλνληζκώλ γηα ηελ απαγόξεπζε δόκεζεο ζε
πιεκκπξηθέο πεδηάδεο (floodplains) θαη παξάθηηεο δώλεο
Μέηξν 4ν: Βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ θαη ησλ
ππνδνκώλ κεηαθνξάο
Με ην κέηξν απηφ πξνηείλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο εππάζεηαο ησλ ππνδνκψλ ηεο Κχπξνπ κε βάζε ηηο
κειινληηθέο πξνβιέςεηο θαη ηα ζελάξηα γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζηελ Κχπξν πξνθεηκέλνπ λα
αλαζεσξεζνχλ/πξνζαξκνζηνχλ ηα πξφηππα ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο θαη λα απμεζεί ε
αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή (climate resilient infrastructure). Σν κέηξν απηφ κπνξεί λα
πινπνηεζεί κέζα απφ ηηο αθφινπζεο δξάζεηο:









Καηαγξαθή ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε παξακέηξνπο ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο πνπ αλακέλεηαη λα κεηαβιεζνχλ ζην κέιινλ θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο
πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηνπο θιηκαηηθνχο θηλδχλνπο
Γηάρπζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο γηα ηηο πξνβιέςεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ Κχπξν
κέζα απφ ην πξφγξακκα CYPADAPT κέζσ ηεο θπβέξλεζεο ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ
αμηνπνίεζή ηνπο
Αλάπηπμε πξνηάζεσλ γηα ηξνπνπνηήζεηο ζηα πξφηππα αλαθνξάο
Θέζπηζε πνιενδνκηθψλ θαλνληζκψλ (θηήξηα, δξφκνη θιπ) γηα εθαξκνγή βηνθιηκαηηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη ρξήζε λέσλ «πξάζηλσλ πιηθψλ»( θσηνθαηαιπηηθά, ζεξκνρξσκηθά θιπ)
Καζηέξσζε ηεο «Αλάιπζεο Κχθινπ Εσήο Κηεξίνπ» (LCA) ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα
(πιηθά, ελέξγεηα)
Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εππάζεηαο ησλ ππνδνκψλ
Δθηίκεζε ηεο εππάζεηαο ησλ θχξησλ ππνδνκψλ κε ηε δηεμαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ κειεηψλ
Αλάπηπμε ζρεδίνπ πξνζαξκνγήο ησλ ππνδνκψλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή

Δπίζεο, ε Δθηίκεζε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ κπνξεί λα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ
ελζσκάησζε πξνλνηψλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαηά ην ζρεδηαζκφ έξγσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο
αλζεθηηθφηεηαο ησλ ππνδνκψλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
Μέηξν 5ν: Μειέηε γηα ηελ επηινγή βέιηηζησλ πξαθηηθώλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θαηλνκέλνπ
ηεο αζηηθήο ζεξκηθήο λεζίδαο θαη πξνώζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο
Μέηξν 6ν: Δλεκέξσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ θηλδύλσλ ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηα αζθάιηζηξα πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ θίλεηξα γηα ηελ αύμεζε ησλ
κέηξσλ πξόιεςε
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Ε. ‘Ελεγχοσ και παρακολούθηςη υλοπούηςησ τησ ςτρατηγικόσ
προςαρμογόσ τησ Κύπρου ςτην κλιματικό αλλαγό
Ζ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, είλαη κηα ζπλερήο, επίπνλε θαη καθξνρξφληα δηαδηθαζία,
πνπ απαηηεί, αλάινγα, ηελ ζπλερή επαλαμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηε
ηξαηεγηθή γηα ηελ Πξνζαξκνγή.
Με ηελ επαλεμέηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, ζα γίλεηαη
επαλεθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ πνπ είλαη ζε ηζρχ θαη πηνζέηεζε ησλ
απαξαίηεησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ.
Γεδνκέλεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ επηπηψζεσλ ηεο,
σο πξνο ην εχξνο θαη ηελ έληαζε ηνπο, αιιά θαη ην πφηε απηέο ζα ζπκβνχλ, ε ζπζηεκαηηθή
παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ηξαηεγηθήο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο ρεδίσλ
Πξνζαξκνγήο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή.
Ο δπλακηθφο ραξαθηήξαο θαη ε εχρξεζηε ιεηηνπξγηθή κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο, αλάκεζα ζε άιια, ζα
ππνζηεξίδεη ηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο ηνπο ζε φια ηα επίπεδα
ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ. Δπηπιένλ, ζα εληζρχεη ηνλ δηαξθή δηάινγν θαη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ
ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ηνπ θξαηηθνχ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ.
Ζ ζπληνληζκέλε θαη πηζηή εθαξκνγή ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Πξνζαξκνγή, ε ζπζηεκαηηθή
παξαθνινχζεζε ηεο θαη ε αλαπξνζαξκνγή ηεο κε ηηο επηζηεκνληθέο, ηερλνινγηθέο θαη άιιεο
εμειίμεηο, δηαθπιάηηεη ηελ ζηαζεξή πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ
δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη θπζηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Κχπξνπ.
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