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➢ Τι είναι κλιματική αλλαγή

➢ Πως προέκυψε η ανάγκη για το ΠεΣΠΚΑ

➢ Τι περιλαμβάνει το ΠεΣΠΚΑ 

➢ Σχέδιο δράσης
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Κλιματική Αλλαγή: Το πρόβλημα
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➢ Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός

o Οι πρώτες επιπτώσεις είναι πλέον ορατές παντού

o Οι θερμοκρασίες αυξάνονται, η κατανομή των βροχοπτώσεων αλλάζει, οι παγετώνες 
και το χιόνι λιώνουν και η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει

o Αναμένουμε στο μέλλον, ότι αυτές οι αλλαγές θα συνεχιστούν και ότι θα ενταθεί η 
συχνότητα και η ένταση τους

o Οι επιπτώσεις και η ευπάθεια για τη φύση, την οικονομία και την υγεία μας δεν είναι 
οι ίδιες μέσα στη χώρα.

➢ Πρέπει να ξεκινήσουμε την προσαρμογή

o Προετοιμαζόμαστε για την αντιμετώπιση των αναπόφευκτων συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής

o Εργαζόμαστε για να αποτρέψουμε ή περιορίσουμε τις επικίνδυνες καταστάσεις και 
τις ζημίες που θα προκληθούν.

Κλιματική Αλλαγή: Το πρόβλημα
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➢ Ο μετριασμός (mitigation, CoM) δεν αρκεί

➢ Η προσαρμογή (adaptation) είναι αναπόφευκτη 
(Parry et all, 1998) και ήδη συμβαίνει

➢ …Επομένως το ερώτημα δεν είναι

πλέον αν χρειάζεται ο μετριασμός ή η

προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΚΑ). 

Η προσαρμογή και ο μετριασμός αποτελούν

συμπληρωματικές στρατηγικές στη

μείωση των αναμενόμενων

επιπτώσεων της ΚΑ στον άνθρωπο και

το περιβάλλον του (IPCC, WGII AR4,

2007) και πλέον δουλεύονται

ταυτόχρονα.

Τι είναι η Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Μετριασμός

ΠροσαρμογήΣτόχος 2οC

Κλιματική 

Αλλαγή
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➢ Αναφέρεται σε αλλαγές στις 
διαδικασίες, τις πρακτικές και τις 
δομές για τον περιορισμό των 
δυνητικών ζημιών ή για το όφελος από 
ευκαιρίες που σχετίζονται με τις 
κλιματικές αλλαγές (IPCC, WGII TAR,
2001)

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

➢ Η προσαρμογή αναφέρεται στη ρύθμιση των οικολογικών, κοινωνικών ή/και 
οικονομικών συστημάτων σε απάντηση των πραγματικών ή αναμενόμενων κλιματικών 
“ερεθισμάτων” και των αποτελεσμάτων ή επιπτώσεών τους.
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➢ Η Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, δεν αφορά μόνο σε υπάρχοντες κινδύνους, 
αλλά και αναμενόμενους!

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
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➢ Έκθεση: το είδος και ο βαθμός έκθεσης ενός συστήματος (φυσικού ή ανθρώπινου) σε 
σημαντικές κλιματικές διαφοροποιήσεις (IPCC, 2001).

➢ Κίνδυνος: Κλιματικό γεγονός, το οποίο δυνητικά μπορεί να προξενήσει ζημιές (πχ. έντονη 
βροχόπτωση, ξηρασία, πλημμύρα κλπ. και μακροπρόθεσμες αλλαγές στις μέσες 
κλιματικές παραμέτρους, όπως η θερμοκρασία) (UNDP, 2004).

➢ Ευαισθησία: Ο βαθμός επίδρασης (θετικής ή αρνητικής) σε ένα σύστημα (φυσικό ή 
ανθρώπινο), η οποία οφείλεται σε κλιματικούς παράγοντες. Η επίδραση μπορεί να είναι 
άμεση (π.χ. πτώση αγροτικής παραγωγής λόγω αλλαγών στη μέση θερμοκρασία) ή 
έμμεση (πχ. ζημίες σε παράκτιες εγκαταστάσεις λόγω της συχνότητας εμφάνισης 
πλημμυρών από την άνοδο της θάλασσας) (IPCC, 2001).

➢ Τρωτότητα: Ο βαθμός στον οποίο σύστημα είναι ευάλωτο και αδυνατεί να αντιμετωπίσει 
αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής 
μεταβλητότητας και των ακραίων κλιματικών συνθηκών (το αντίθετο της ανθεκτικότητας) 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Νέες έννοιες
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➢ Συμφωνία Παρισιού: παγκόσμιος στόχος – προτεραιότητα

➢ Παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ (WEF): η αποτυχία στην εφαρμογή των πολιτικών 
μετριασμού και προσαρμογής αποτελεί τον σημαντικότερο κίνδυνο για την παγκόσμια 
οικονομία.

➢ Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 (ΟΗΕ): 12 στόχοι από τους 17 σχετίζονται έμμεσα ή 
άμεσα με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ανθεκτικότητα.

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
Διεθνές περιβάλλον

➢ Πλαίσιο Δράσης του Sendai για τη 
μείωση των κινδύνων και των 
καταστροφών στη Συνθήκη για την 
Κλιματική Αλλαγή

➢ The New Urban Agenda (ΟΗΕ), Αστική 
Agenda (ΕΕ), το Σύμφωνο των 
Δημάρχων: αποτελούν την δέσμευση 
των πόλεων να συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
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➢ Συμφωνία Παρισιού: 
o Στόχος η μέση θερμοκρασία του πλανήτη να μην υπερβεί τους 2°C σε σχέση 

με τη θερμοκρασία της προβιομηχανικής περιόδου. 
➢ Δράσεις:

o μείωση των εκπομπών ΑΘ
o αντιμετώπιση των αναπόφευκτων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Στόχοι ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2020 :

o τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ τουλάχιστον σε 
ποσοστό 20% κάτω από τα επίπεδα του 1990

o την αύξηση του ποσοστού της ενεργειακής κατανάλωσης που προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές στο 20%

o τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ώστε να μειωθεί η χρήση της 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% σε σχέση με τα προβλεπόμενα επίπεδα.
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Στόχοι ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030:

o οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου να μειωθούν κατά 
(τουλάχιστον) 40% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990

o το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να είναι τουλάχιστον 27%
o η ενεργειακή απόδοση να βελτιωθεί κατά τουλάχιστον 27%.

Στόχοι ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2050 :
o οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου να μειωθούν κατά 80-95% σε σχέση με 

τα επίπεδα του 1990
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Περιφερειακού Σχεδίου 

για την 

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

ΠεΣΠΚΑ
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Άρθρα 42, 43, 44, 45 του N. 4414/2016, Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το 
νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην 
αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

ΥΑ 11258/2017, Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την 
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 
4414/2016 (Α΄149).

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, 
ΥΠΕΠ 2016
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➢ Η συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και 
μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή 

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

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

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

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

Εθνικής Στρατηγικής: Στόχοι
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➢ Ανάλυση στόχων ΠεΣΠΚΑ

➢ Περιληπτική αναφορά στα στοιχεία και 
δεδομένα του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

➢ Εκτίμηση των αναμενόμενων στην 
Περιφέρεια κλιματικών μεταβολών και 
ανάλυση της κλιματικής τρωτότητας 
επιμέρους τομέων και γεωγραφικών 
περιοχών.

➢ Εκτίμηση των άμεσων και 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των 
κλιματικών αλλαγών σε διάφορους τομείς 
του περιβάλλοντος και της οικονομικής και 
κοινωνικής δραστηριότητας και 
καθορισμός των τομεακών και χωρικών 
προτεραιοτήτων.

➢ Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για τους 
τομείς και τις περιοχές προτεραιοτήτων. 

➢ Εξέταση ενσωμάτωσης των προτεινόμενων 
μέτρων και δράσεων για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή σε άλλες υφιστάμενες 
πολιτικές (όπως πολιτικές διαχείρισης φυσικών 
καταστροφών).

➢ Εξέταση συμβατότητας, συμπληρωματικότητας 
και συνεργειών με άλλα ΠεΣΠΚΑ

➢ Διαβούλευση κατά την εκπόνηση και 
υλοποιηση

➢ Μέτρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 
Παρακολούθηση της εφαρμογής και 
υλοποίησης του ΠεΣΠΚΑ.

➢ Μη τεχνική περίληψη



www.envirometrics.gr

ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε όλους τους τομείς προτεραιότητας 

και 

επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης
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Προτεινόμενο

Σχέδιο Δράσης
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1. A smarter Europe (innovative & smart economic 

transformation) 

2. A greener, low-carbon Europe (including energy transition, 

the circular economy, climate adaptation and risk 

management)

3. A more connected Europe (mobility and ICT connectivity)

4. A more social Europe (the European Pillar of Social Rights)

5. A Europe closer to citizens (sustainable development of 

urban, rural and coastal areas and local initiatives)
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

➢ Η προσαρμογή περιλαμβάνει δράσεις για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και

μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

➢ Αναφέρεται όχι μόνο στην προστασία από τις δυσμενείς επιπτώσεις και στην

ελαχιστοποίηση της καταστροφής που μπορούν να προκαλέσουν, αλλά επίσης και

στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αξιοποίηση των ευκαιριών που μπορεί

να προκύψουν

❖ Όσο πιο νωρίς προγραμματίσουμε την προσαρμογή, τόσο καλύτερα 

προετοιμασμένοι θα είμαστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις

❖ Είναι λιγότερο δαπανηρό να αναλάβουμε έγκαιρη και προγραμματισμένη 

δράση προσαρμογής, παρά να πληρώσουμε το τίμημα της μη προσαρμογής

Οι περιφέρειες και οι δήμοι αποτελούν τους βασικούς φορείς για την υλοποίηση

μέτρων προσαρμογής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε τοπικό επίπεδο

στην κλιματική αλλαγή
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

➢ Περιλαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για τους τομείς και τις περιοχές

προτεραιοτήτων

➢ Εκτιμά το πιθανό κόστος υλοποίησής τους και αναφέρει τους πιθανούς φορείς

υλοποίησης, καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων

➢ Εξετάζει την ενσωμάτωση των προτεινόμενων μέτρων και δράσεων για την

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε άλλες υφιστάμενες πολιτικές (όπως

πολιτικές διαχείρισης φυσικών καταστροφών).

➢ Εξετάζει

✓ τη συμβατότητα και συμπληρωματικότητας ΠεΣΠΚΑ με άλλα Περιφερειακά

Σχέδια και

✓ τη συνεργεία και μεταφορά τεχνογνωσίας ΠεΣΠΚΑ με άλλα ΠεΣΠΚΑ και

ειδικότερα με όμορων Περιφερειών.

➢ Διαβούλευση

➢ Ενημέρωση ευαισθητοποίηση

➢ Παρακολούθηση



www.envirometrics.gr

• Πυλώνας – Άξονας Προτεραιότητας 1 (ΑΠ1): Ηγεσία και ενίσχυση της 

Διοικητικής Ικανότητας

• Πυλώνας – Άξονας Προτεραιότητας 2 (ΑΠ2): Προώθηση και διάχυση 

γνώσης & δεξιοτήτων

• Πυλώνας – Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΑΠ3): Ενίσχυση Ανθεκτικότητας 

στους τομείς προτεραιότητας
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Ο Πυλώνας – Άξονας Προτεραιότητας (ΑΠ1): Ηγεσία και ενίσχυση της Διοικητικής 

Ικανότητας: Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής αποτελεί μια 

τεράστια πρόκληση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο ΑΠ1, εστιάζει στην ενίσχυση της 

διοικητικής ικανότητας των φορέων και των δομών που σχετίζονται με την εφαρμογή 

του ΠεΣΠΚΑ. Επιπλέον, είναι απαραίτητη και η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού 

παρακολούθησης της εφαρμογής και επικαιροποιησης με βάση τα νέα επιστημονικά 

στοιχεία και μελέτες.

Ο Πυλώνας – Άξονας Προτεραιότητας 2 (ΑΠ2): Προώθηση και διάχυση γνώσης & 

δεξιοτήτων εστιάζει στις δράσεις που σχετίζονται με τη διαρκή ενημέρωση / 

ευαισθητοποίηση του συνόλου της κοινωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής, τις επιπτώσεις στην κοινωνία και οικονομία αλλά και την εκπαίδευση των 

φορέων και των πολιτών σε θέματα πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών 

καταστροφών.
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Ο Πυλώνας – Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΑΠ3): Ενίσχυση Ανθεκτικότητας στους 

τομείς προτεραιότητας επικεντρώνεται στην διενέργεια έργων υποδομής που σκοπό 

έχουν σκοπό την άμεση αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων αλλά και την 

μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση των επιπτώσεων, εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών

στους τομείς προτεραιότητας που θα βελτιώσουν το επίπεδο γνώσης και κατανόησης 

των μεταβολών και επιπτώσεων τους στους διάφορους τομείς και τέλος την εφαρμογή, 

όπου είναι δυνατό, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
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Στόχοι ΕΣΠΚΑ

Πυλώνες - Άξονες Προτεραιότητας 
ΠεΣΠΚΑ

Ηγεσία και ενίσχυση 

της Διοικητικής 
Ικανότητας

Προώθηση και 

διάχυση γνώσης & 
δεξιοτήτων

Ενίσχυση 

Ανθεκτικότητας 

στους τομείς 
προτεραιότητας

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 οικονομίας με έμφαση στους 
πλέον ευάλωτους

 

Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, 

αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και 
πολιτικών προσαρμογής 

  

Η ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της 

ελληνικής κοινωνίας μέσα από δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης
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Τομεακές Πολιτικές Προσαρμογής 

Γεωργία και κτηνοτροφία Τουρισμός

Δασοπονία Ενέργεια

Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα Υποδομές και Μεταφορές

Αλιεία Υγεία

Υδατοκαλλιέργειες Δομημένο περιβάλλον

Υδάτινοι πόροι Εξορυκτική βιομηχανία

Παράκτιες ζώνες Ασφαλιστικός τομέας

Πολιτιστική κληρονομιά
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΡΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 

ΤΟΜΕΑ ΕΣΠΚΑ

1

Δημιουργία μηχανισμού 

ανοιχτής διακυβέρνησης 

του ΠεΣΠΚΑ

1.1 Ίδρυση Παρατηρητηρίου για την Κλιματική Αλλαγή (ΠΚΑ 

Οριζόντια Δράση1.2 Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Ενημερωτικής Πύλης (Portal) για 

την Προσαρμογή 

2
Περιφερειακό Cluster για 

την Κλιματική Αλλαγή

2.1 Δημιουργία Περιφερειακού Ερευνητικού- Τεχνολογικού 

CLUSTER για την προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 
Οριζόντια Δράση

3

Συντονιστής στην 

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

Σύμφωνο των Δημάρχων

3.1 Συντονιστής στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Σύμφωνο 

των Δημάρχων
Οριζόντια Δράση

4
Δράσεις Εκπαίδευσης -
Ενημέρωσης 

4.1  Ανάπτυξη Δράσεων Εκπαίδευσης- Ενημέρωσης 

Πολιτών, Τοπικών Αρχών και μαθητών για την Επίδραση και 

Προσαρμογή της Κλιματικής Αλλαγής 

Οριζόντια Δράση

5

Ενίσχυση Διοικητικής και 

Επιχειρησιακής ικανότητας 

της Πολιτικής Προστασίας

5.1 Επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της 

υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας

Οριζόντια Δράση

5.2 Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης 

κινδύνου και καταστροφών όπως πυρκαγιές και πλημμύρες

5.3 Πρόβλεψη δημιουργίας χώρων υποδοχής και 

βραχυχρόνιας διαμονής πολιτών για την αντιμετώπιση 

έκτακτων φυσικών φαινομένων
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

α/α
ΤΙΤΛΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ
ΜΕΤΡΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 

ΤΟΜΕΑ ΕΣΠΚΑ

6

Ανάπτυξη 

ολοκληρωμέν

ου 

συστήματος 

για την 

πρόληψη και 

διαχείριση του 

κινδύνων υπό 

την επίδραση 

της κλιματικής 

αλλαγής

6.1 Εγκατάσταση Αγρομετεωρολογικού Δικτύου Γεωργία

6.2 Αντιπλημμυρική προστασία Οριζόντια Δράση

6.3 Διάβρωση ακτών -παρακολούθηση τρωτότητας Παράκτιες ζώνες

6.4 Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης - πυρανίχλευσης 

δασικών πυρκαγιών
Δασοπονία

6.5 Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης νερού άρδευσης Υδάτινοι πόροι

6.6 Προστασία ταμιευτήρων νερού Υδάτινοι πόροι

6.7 Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θαλασσίων  Υδάτων/ Προστασία προβολή 

ακτών κολύμβσης
Παράκτιες ζώνες

6.8 Μηχανισμός Παρακολούθησης εισβολής ξενικών θαλάσσιων ειδών
Αλιεία/Βιοποικιλό

τητα

6.9 Μέτρηση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Υγεία

6.10 Βέλτιστη διαχείριση και παρακολούθηση ποιότητας υδάτων Λεκάνων 

Απορροής
Υδάτινοι πόροι

6.11 Παρακολούθηση Ποσοτικής και Ποιοτικής Κατάστασης Υδατικών Πόρων 

Περιφέρειας
Υδάτινοι πόροι

6.12 Μελέτη τρωτότητας υπόγειων υδατικών συστημάτων Υδάτινοι πόροι

6.13 Παρακολούθηση Μεταβολής Επιπέδου βάσης επιφανειακής απορροής 

υδατικών πόρων 
Υδάτινοι πόροι
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΡΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 

ΤΟΜΕΑ ΕΣΠΚΑ

7

Υποστήριξη λειτουργίας Φορέων 

Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών και Προστασία

7.1 Δημιουργία Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού Βιοποικιλότητα

7.2  Εκτίμηση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ανά 

υγροτοπικό οικοσύστημα της περιφέρειας και 

εξειδικευμένες δράσεις / παρεμβασεις προσαρμογής και 

προστασίας από ακραία φαινόμενα και σχεδιασμός έργων 

προσαρμογής

Βιοποικιλότητα

8
Γενικά Σχέδια Ύδρευσης και 

Σχέδια Ασφάλειας Νερού

8.1 Σύνταξη – Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης 

(Master Plans) και υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού

Υδάτινοι πόροι

Υδάτινοι πόροι

9

Σύνταξη – Επικαιροποίηση 

Σχεδίου Αντιμετώπισης 

Φαινομένων Λειψυδρίας και  

Ξηρασίας

9.1 Σχεδιασμός, εφαρμογή και παρακολούθηση ενός 

ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων 

λειψυδρίας και ξηρασίας στη Περιφέρεια

Υδάτινοι πόροι

10

Σχεδιασμός, Μελέτη και 

Κατασκευή Τεχνικών Έργων 

Προστασίας Ακτών Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης

10.1 Σχεδιασμός, Μελέτη και Κατασκευή Τεχνικών Έργων 

Προστασίας Ακτών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης

Παράκτιες ζώνες 

/ Υποδομές-

Μεταφορές
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΡΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΜΕΑ 

ΕΣΠΚΑ

12

Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης 

κινδύνων από πλημμύρες 

(δράση 5β91)

12.1 Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων 

από πλημμύρες (δράση 5β91)

Δομημένο Περιβάλλον/ 

Υποδομές-Μεταφορές/ 

Δασοπονία/ Γεωργία/ 

Παράκτιες ζώνες

13 Κατάρτιση Ακτολογίου 13.1 Κατάρτιση Ακτολογίου Παράκτιες ζώνες

14

Καθορισμός Ζωνών Προστασίας 

μεταξύ Αιγιαλού και Οικιστικών 

Ζωνών Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης

14.1 Καθορισμός Ζωνών Προστασίας μεταξύ 

Αιγιαλού και Οικιστικών Ζωνών Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Δομημένο Περιβάλλον/ 

Υποδομές-Μεταφορές

15
Διάβρωση – Ερημοποίηση 

Εδαφών

15.1 Εκπόνηση επιστημονικής μελέτης για την 

αξιολόγηση και καταγραφή της τρωτότητας του 

εδάφους

Γεωργία/ Δομημένο 

Περιβάλλον/ Εξορυκτική 

βιομηχανία/ Ασφαλιστικός 

τομέας

15.2  Παρεμβάσεις Προστασίας από Διάβρωση -

Ερημοποίηση Εδαφών (ΔΡΑΣΗ 5β93)
Υδάτινοι πόροι

16

Χωρική Μελέτη επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής στις 

καλλιέργειες 

16.1 Ειδική χωρική Μελέτη εκτίμησης των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και 

αξιολόγηση τρωτότητας υφιστάμενων 

καλλιεργειών λόγω της κλιματικής αλλαγής. 

Γεωργία
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΡΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 

ΤΟΜΕΑ ΕΣΠΚΑ

17

Χωρική μελέτη επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής στις 

υποδομές 

17.1 Ειδική χωρική μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής στις υποδομές. 

Υποδομές 

μεταφορές/Υγεία/ 

Δομημένο 

Περιβάλλον/ 

Τουρισμός

18
Αγροτικά προϊόντα Περιφέρειας 

και Ανθρακικό Αποτύπωμα

18.1 Ανάπτυξη μεθοδολογίας υπολογισμού ανθρακικού 

αποτυπώματος σε εμβληματικές καλλιέργειες της 

περιφέρειας.

Γεωργία

19

Χωρική μελέτη επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής στην 

κτηνοτροφία

19.1 Μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής και αξιολόγηση τρωτότητας στην κτηνοτροφία 

λόγω της κλιματικής αλλαγής.  

Γεωργία

20
Χωρική μελέτη επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στα δάση

20.1 Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 
στα δασικά οικοσυστήματα 

Δασοπονία

21

Κυκλική οικονομία στα 

βιοαπόβλητα για την παραγωγή 

ενέργειας

21.1 Μελέτη ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας για την 

εκμετάλλευση βιοαποβλήτων και παραγωγή ενέργειας
Ενέργεια

22

Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων 

της κλιματικής αλλαγής στους 

αλιευτικούς λιμένες και 

καταφύγια

22.1 Ειδική χωρική μελέτη επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής 

σε λιμένες και καταφύγια

Αλιεία
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΡΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΜΕΑ ΕΣΠΚΑ

23

Εγκατάσταση 

τεχνολογίας ΑΠΕ στον 

αλιευτικό στόλο και στην 

ιχθυοκαλλιέργεια

23.1 Χρήση ΑΠΕ στον αλιευτικό στόλο και στις 

μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας για μείωση ανθρακικού 

αποτυπώματος 

Ιχθυοκαλλιέργεια

24

Αναθεώρηση 

Στρατηγικού και 

Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Τουριστικής Ανάπτυξης

24.1 Ειδική μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό

Τουρισμός/ Πολιτιστική 

Κληρονομιά

24.2 Επικαιροποίηση στρατηγικού και 

επιχειρησιακού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης με 

τα στοιχεία των κλιματικών μεταβολών και 

κινδύνων

Τουρισμός/ Πολιτιστική 

Κληρονομιά

25 Βιώσιμη Ανάπτυξη

25.1 Εκσυγχρονισμός στόλου οχημάτων ΟΤΑ Υποδομές Μεταφορές/ Ενέργεια

25.2 Τεχνικοοικονομική ωρίμανση έργων 

ΕΞΕΝ/ΑΠΕ σε δημόσια κτήρια

Ενέργεια/ Υποδομές Μεταφορές/ 

Δομημένο Περιβάλλον/ 

Ασφαλιστικός Τομέας

25.3 Αστική Αναζωογόνηση πόλεων μέσω 

αναπλάσεων περιοχών και δημοσίων κτηρίων

Ενέργεια/ Υποδομές Μεταφορές/ 

Δομημένο Περιβάλλον/ 

Ασφαλιστικός Τομέας/ Υγεία
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΡΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 

ΤΟΜΕΑ ΕΣΠΚΑ

26

Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων και 

της απασχόλησης

26.1 Μελέτη για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και 

της χρήσης ΑΠΕ στις επιχειρήσεις 

Ενέργεια/ Εξορυκτική 

βιομηχανία/ Τουρισμός

26.2 Στήριξη της βιομηχανικής μετάβασης προς μια οικονομία 

με αποδοτική χρήση πόρων

Ενέργεια/ Εξορυκτική 

βιομηχανία/ Τουρισμός/ 

Μεταφορές

26.3 Μελέτη για την εκτίμηση και διαχείριση του κλιματικού 

κινδύνου για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στην περιφέρεια

Ενέργεια/ Εξορυκτική 

βιομηχανία/ Τουρισμός/ 

Μεταφορές/ 

Ασφαλιστικός Τομέας

27

Ειδική Μελέτη 

εκτίμησης κινδύνου 

της δημόσιας υγείας 

λόγω εξάπλωσης 

νόσων και ασθενειών 

27.1 Ειδική Μελέτη εκτίμησης κινδύνου της δημόσιας υγείας 

λόγω εξάπλωσης νόσων και ασθενειών

Υγεία/ Ασφαλιστικός 

τομέας

28

Ειδική μελέτη 

διασφάλισης υγείας, 

της εφοδιαστικής 

αλυσίδας τροφίμων  

28.1 Ειδική μελέτη διασφάλισης υγείας, της εφοδιαστικής 

αλυσίδας τροφίμων   

Υγεία/ Γεωργία/ 

Ασφαλιστικός τομέας
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Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής 

➢ Παρακολούθηση των έργων και συμβολή στην υλοποίηση του ΠεΣΠΚΑ

➢ Παρακολούθηση των επιπτώσεων των δράσεων του σχεδίου για αύξηση ανθεκτικότητα στην

αλλαγή του κλίματος

➢ Εκτίμηση των Κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων

➢ Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων

➢ Ενημέρωση κοινού και διάδοση: θα συντονίζει και προωθεί τις δράσεις ενημέρωσης /

ευαισθητοποίησης / διάχυσης

➢ Αναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου

➢ Παρακολούθηση της προόδου των έργων: θα παρακολουθεί την πορεία και αποδοτικότητα

των παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί (παρακολούθηση και αξιολόγηση ΠεΣΠΚΑ)

➢ Συντονισμός και ενεργοποίηση συμπληρωματικών κεφαλαίων και παρακολούθηση της

κινητοποίησης

➢ θα αποτελεί τον χώρο όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη θα συναντώνται και θα ανταλλάσσουν

απόψεις πάνω στα ζητήματα προτεραιότητας τους (διαβούλευση),

➢ θα υποστηρίζει τους φορείς της περιφέρειας στην υλοποίηση και παρακολούθηση του ΠεΣΠΚΑ

➢ θα αναπτύξει δείκτες παρακολούθησης



www.envirometrics.gr - 34 -

➢ Υποστήριξη των δήμων και άλλων φορέων στην προσπάθεια για προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή (Συντονιστής για Σύμφωνο Δημάρχων)

➢ Δράσεις Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης (μαθητών, πολιτών, τοπικών αρχών και 

επιχειρήσεων) για την

✓ Επίδραση και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

✓ Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών

✓ Ορθολογική χρήση των πόρων

✓ Αλληλεπίδραση Έργων και Κλιματικής Αλλαγής

➢ Έργα τεχνικά (αντιπλημμυρικά, δίκτυο ΦΑ, δράσεις μετριασμού και ενσωμάτωσης 

ΑΠΕ, ενσωμάτωση ΤΠΕ) που είναι σύμφωνα κα με τα ΣΔΛΑΠ και ΣΔΚΠ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
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➢ Αξιολόγηση της ευπάθειας γεωργικών εδαφών

➢ Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των υφιστάμενων καλλιεργειών στην κλιματική 

αλλαγή με βάση τον δείκτη (indicator) υδατικής ανάγκης φυτού (crop water

demand) και διαχείρισης καλλιεργητικών χειρισμών (αλλαγή χρόνου σποράς, 

αρόσεις, λιπάνσεις)

➢ Δίκτυα παρακολούθησης κλιματικών παραμέτρων (νερά, διάβρωσης ακτών, 

δασικές πυρκαγίες κλπ)

➢ Μελέτη Τρωτότητας Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
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Καρέα 20, 11636 Αθήνα

Τ. 210 7230592, F. 210 7230047

info@envirometrics.gr

www.envirometrics.gr

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

mailto:info@envirometrics.gr
http://www.envirometrics.gr/

