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 Αζρια κερμοκθπίου (GHG) 

Aέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ:  
CO2, H2O, N2O, CΗ4 

… Όκσο απμεκέλεο ηηκέο ζε 
ζπγθεληξώζεηο CO2, N2O, 
CΗ4  

… Παξνπζία θζνξηνύρσλ 
(HFCs, PFCs, SF6) 
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Ρόλοσ ανκρϊπινου παράγοντα 

 Η αύμεζε ησλ ηηκώλ 
ηνπο νθείιεηαη 
θπξίσο ζε 
αλζξώπηλεο 
δξαζηεξηόηεηεο    
(π.ρ. θαύζε 
νξπθηώλ θαπζίκσλ, 
απνςίισζε δαζώλ, 
γεσξγία, απόβιεηα, 
κεηαθνξέο, θιπ) 

       Γηα CO2 :   

Σν 2006: 382 ppm 
Σν 2012: 392 ppm 
Σν 2016: 404 ppm 
Σν 2050: ?? 
 

H 4ε έθζεζε ηνπ 
Intergovernmental 
Panel on Climate 
Change (IPCC), 
θαηαιήγεη ζην 
ζπκπέξαζκα όηη κε 
πηζαλόηεηα κεγαιύηεξε 
ηνπ 90%, ε αλζξώπηλε 
δξαζηεξηόηεηα έρεη 
πξνθαιέζεη ηα 
ηειεπηαία 50 ρξόληα ηελ 
αύμεζε ησλ αεξίσλ 
ζεξκνθεπίνπ θαη όηη 
επζύλεηαη γηα ηελ 
ππεξζέξκαλζε ηνπ 
πιαλήηε. 
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Οι επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ορατζσ ςε 
όλουσ τουο τομείσ του περιβάλλοντοσ, τθσ 

κοινωνικισ και οικονομικισ ηωισ. 

Απαραίτθτο: 

Λιψθ μζτρων και υλοποίθςθ δράςεων για 

Μετριαςμό 

Προςαρμογι 
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 πκθσλία Παξηζίσλ: 

21θ Διάςκεψθ των Μερϊν τθσ 
φμβαςθσ πλαίςιο των ΗΕ για 

κλιματικι αλλαγι (COP 21)  

30.11.2015 – 12.12.2015.  

υμμετείχαν 195 χϊρεσ.  

Κριςιμότθτα αποτελζςματοσ 
COP 21: 

      -Πρωτόκολλο Κιότο (2012) 

      -«Τροποποίηςη Ντόχα» (ζωσ 2020) 

      -Μετά τι ??   
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πκθσλία Παξηζίσλ: 

Ιςτορικισ ςθμαςίασ φιλόδοξθ & νομικά δεςμευτικι ςυμφωνία, 
ςτθν οποία τζκθκαν κοινοί κανόνεσ διαφάνειασ & εποπτείασ. 

Κυριότερα χαρακτθριςτικά:  

Μείωςθ εκπομπϊν AτΘ ϊςτε να περιοριςτεί θ αφξθςθ τθσ μζςθσ 
κερμοκραςίασ κάτω από 2ο C ςε ςχζςθ με προβιομθχανικι περίοδο & με 
ςκοπό τουσ 1,5ο C. 

Μζτρα για μετριαςμό (mitigation) & για προςαρμογι (adaptation)  

Ανά πενταετία εξζταςθ προόδου & επικαιροποίθςθ ςτοχοκεςίασ με βάςθ 
νζα ςτοιχεία. 

Φιλόδοξθ δζςμθ αλλθλεγγφθσ με επαρκείσ διατάξεισ για χρθματοδότθςθ. 

Μινυμα για ςτροφι ςε κακαρζσ μορφζσ ενζργειασ 
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πκθσλία Παξηζίσλ: 
Έλαξμε ηζρύνο ζπκθσλίαο: 04.11.2016 

Η ρώξα καο θύξσζε ζηηο 06.10.2016 (κε 
ην Ν. 4426/2016, ΦΔΚ Α΄87) θαη 
θαηέζεζε έγγξαθα θύξσζεο ζηηο 
14.10.2016. 
Έρνπλ ππνγξάςεη 197 ρώξεο & 170 ρώξεο έρνπλ επηθπξώζεη 
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 Θα πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηεο ε 

πκθσλία ? 

Ρόλοσ ΗΠΑ ? 
 
 
        



9 

Πσο ζα εμεηδηθεπηνύλ νη πξνβιέςεηο ηεο 

Σπκθσλίαο, ώζηε λα εθαξκνζηεί ?  

Τερληθνύ πεξηερνκέλνπ COP.  

Δξάζεηο γηα ην θιίκα πξηλ από 2020 

Πξνεηνηκαζία γηα πινπνίεζε ζπκθσλίαο 
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 …COP24: Διάλογοσ “Talanoa”  
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Πνιηηηθέο ΔΔ: 

Α) Πνιηηηθέο κεηξηαζκνύ  

Μέζσ ηεο δέζκεο πνιηηηθώλ «θιίκα-
ελέξγεηα γηα ην 2020» 

    (Πνιηηηθή «20-20-20»)   

Μέζσ ηεο δέζκεο πνιηηηθώλ «θιίκα- 
ελέξγεηα γηα ην 2030» (Οθηώβξεο 2014) 

     Πξνβιέπεη: κείσζε ΑηΘ θαηά ηνπιάρηζηνλ 
40% έσο ην 2030 ζε ζρέζε κε 1990, 27% ηεο 
ελέξγεηαο από ΑΠΕ θαη κείσζε 27% 
απαηηνύκελεο ελέξγεηαο κέζσ βειηίσζεο 
ελεξγεηαθήο απόδνζεο. 
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Πνιηηηθέο ΔΔ: 

Πσο ζα επηηεπρζεί ε κείσζε ΑηΘ θαηά ηνπιάρηζηνλ 40% έσο 
ην 2030 ζε ζρέζε κε 1990 ? 

(ζπληζηά ηελ πξνβιεπόκελε θαζνξηζκέλε ζπλεηζθνξά ηεο ΔΔ 
ζηελ πκθσλία Παξηζίσλ) 

Σνκείο πνπ ππάγνληαη ζην Δπξσπατθό ύζηεκα Δκπνξίαο 
Γηθαησκάησλ Δθπνκπώλ (EU-ETS): 

     κείσζε ΑηΘ θαηά 43% ζε ζρέζε κε 2005. (ηξνπνπνηεηηθή 
νδεγία ηεο 2003/87/ΕΚ) 

Σνκείο εθηόο ETS:  

       κείσζε ΑηΘ θαηά 30% ζε ζρέζε κε 2005. Εμεηδηθεύηεθαλ νη 
εζληθνί ζηόρνη γηα ηα 28 ΚΜ. (λένη θαλνληζκνί ESR & LULUCF) 
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Πνιηηηθέο ΔΔ: 

Β) Πνιηηηθέο πξνζαξκνγήο: 
Πξάζηλε Βίβινο / 2007 

Λεπθή Βίβινο / 2009 

Σηξαηεγηθή ΕΕ γηα πξνζαξκνγή / 2013 

Δζληθέο ηξαηεγηθέο ΚΜ & ρέδηα Γξάζεο 
Πξσηνβνπιία «Γήκαξρνη γηα ηελ Πξνζαξκνγή» 

(Mayors-Adapt) / 2014 

εζηηάδεη θπξίσο ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ππνδνκώλ θαη 
ησλ πνιηηηθώλ γηα ηελ νηθνδόκεζε πην βηώζηκσλ 

πόιεσλ 

ύκθσλν Γεκάξρσλ γηα θιίκα  

& ελέξγεηα / 2015 
 



14 

ύκθσλν Γεκάξρσλ γηα θιίκα & 
ελέξγεηα 

(«παγθόζκηα» κνξθή) 

Πεξηζζόηεξεο από 7.500 «ππνγξαθέο» 

Πεξηζζόηεξνπο από 250 εθαη. θαηνίθνπο  

Δήκαξρνη «κνηξάδνληαη» θνηλό όξακα γηα… 

Υπνβνιή SECAP (Sustainable Energy & Climate Action Plan) 

Παξαθνινύζεζε, επηθαηξνπνίεζε 
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 Σα «βιματα» τθσ Ελλάδασ:  

τόχοσ: οριηόντιοσ ςυντονιςμόσ πολιτικϊν για: 

• Βιϊςιμθ ανάπτυξθ, 
χαμθλϊν ι και 

μθδενικϊν 
εκπομπϊν άνκρακα 
με χριςθ ςφγχρονθσ 

τεχνολογίασ. 

Δράςεισ & μζτρα για: 

Πρόλθψθ και 
μετριαςμό των αιτιϊν 

Προςαρμογι 

ε όλουσ τουσ τομείσ 
(γεωργία, υποδομζσ,  

δομημζνο περιβάλλον, 
βιοποικιλότητα, κλπ) 
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Σα «βιματα» τθσ Ελλάδασ: 

Α) μετριαςμόσ  

Μετέχει στο ΣΕΔΕ με περίπου 145 βιομηχανίες και 20 

αεροπορικές εταιρείες 

Τπόινηπνη ηνκείο 
(ESD) γηα 2020   

Τπόινηπνη ηνκείο 
(ESD) γηα 2030 

ηόρνο: Μείσζε θαηά 4% 
έσο 2020 ζε ζρέζε κε 
2005. 

Στόχος: Μείωση κατά 16% 

έως 2030 σε σχέση με 2005. 
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Σα «βιματα» τθσ Ελλάδασ: 
 Β) πξνζαξκνγή 

 

Οινθιεξώζεθε ε Δζληθή 

ηξαηεγηθή γηα ηελ 

Πξνζαξκνγή ζηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή 

(ΔΠΚΑ) 
 

Γηαζέζηκε ζηελ:  
http://www.ypeka.gr/LinkClick.
aspx?fileticket=crbjkiIcLlA%3d&
tabid=303&language=el-GR   
 

 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=crbjkiIcLlA%3d&tabid=303&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=crbjkiIcLlA%3d&tabid=303&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=crbjkiIcLlA%3d&tabid=303&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=crbjkiIcLlA%3d&tabid=303&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=crbjkiIcLlA%3d&tabid=303&language=el-GR
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Ελλάδα: Προγραμματιςμόσ για 
προςαρμογι 

πρϊτο βιμα  

για τον ςχεδιαςμό και τθν 
υλοποίθςθ των απαραίτθτων 

μζτρων προςαρμογισ ςε 
εκνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο: 

Εθνική Στρατηγική για την 
Προςαρμογή ςτην 

Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ).      

 
Ακολουκοφν: 

Περιφερειακά ςχζδια 
Προςαρμογήσ 
Μηχανιςμόσ 

παρακολοφθηςησ & 
εφαρμογήσ 

 

Απαραίτθτο: 
Ευζλικτεσ διαδικαςίεσ 

επανεξζταςησ 
Συμμετοχικζσ διαδικαςίεσ  
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Οινθιεξώζεθαλ θαηάιιειεο 
Θεζκηθέο Ρπζκίζεηο: 

Νόκνο 4414/2016, 
άξζξα 42-45, (ΦΔΚ 

Α΄149): 
Γηαδηθαζίεο γηα εθπόλεζε, 
έγθξηζε θαη αλαζεώξεζε 

ΔΠΚΑ & ΠεΠΚΑ. 
Πεξηερόκελα απηώλ. 

Έγθξηζε ΔΠΚΑ 
ύζηαζε Δζληθνύ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ 
Πξνζαξκνγή ζηελ 
Κιηκαηηθή Αιιαγή 

ΚΤΑ 34768/2017 (ΦΔΚ Β΄3246) 

Αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο 
πεξηερόκελνπ ΠεΠΚΑ 

ΤΑ 11258/2017 (ΦΔΚ Β΄873) 
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Εκνικι τρατθγικι για τθν προςαρμογι ςτθν 
κλιματικι αλλαγι (ΕΠΚΑ) 

Κείμενο ςτρατθγικοφ χαρακτιρα με ςτόχο 
χάραξθ κατευκυντιριων γραμμϊν. 

Αντιμετωπίηει «υπολειμματικζσ» επιπτϊςεισ 
κλιματικισ αλλαγισ & ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ 

τθσ ανκεκτικότθτασ τθσ χϊρασ. 

Θζτει άξονεσ για ςυνεχι διαδικαςία 
διαβοφλευςθσ, επανεξζταςθσ & επικαιροποίθςθσ 

τθσ ςτρατθγικισ. 
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ΕΠΚΑ: Κυριότεροι ςτόχοι 

 πζηεκαηνπνίεζε & 
βειηίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ιήςεο 
απνθάζεσλ ζρεηηθώλ 
κε πξνζαξκνγή 

 ύλδεζε 
πξνζαξκνγήο κε 
πξνώζεζε βηώζηκνπ 
αλαπηπμηαθνύ 
κνληέινπ κε δξάζεηο 
ζε πεξηθεξεηαθό & 
ηνπηθό επίπεδν 

 Δξάζεηο ζε όινπο 
ηνπο ηνκείο ηεο 
ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο. 

 Ελδπλάκσζε 
πξνζαξκνζηηθήο 
ηθαλόηεηαο 
ειιεληθήο θνηλσλίαο 
(ελεκέξσζε & 
επαηζζεηνπνίεζε) 

 Εκπινθή ζπλόινπ 
θνηλσληθώλ εηαίξσλ.  
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Περιεχόμενα ΕΠΚΑ: 

1: Δηζαγσγή 

2: Σν πιαίζην 
αλαθνξάο ηεο 
ζηξαηεγηθήο 

3: Αλάιπζε 
επηθηλδπλόηεηαο 
& ηξσηόηεηαο   

4: Σνκεαθέο 
πνιηηηθέο 
πξνζαξκνγήο 

5: Η πξνζαξκνγή 
ζηελ πξάμε 

6: ύλνςε θαη 
ζπκπεξάζκαηα 



23 23 

ΕΠΚΑ: Προτείνει ςχζδιο δράςθσ; 

 
Κεθ. 4ν: Σνκεαθέο 

πνιηηηθέο 
 
 

Με βάζε 
«ηξσηόηεηα» 

πξνηείλεη πηζαλέο 
δξάζεηο θαη κέηξα 

ζε 15 ηνκεαθέο 
πνιηηηθέο:  

Γεσξγία & θηελνηξνθία 
Γαζνπνλία 
Βηνπνηθηιόηεηα & 
Οηθνζπζηήκαηα 
Αιηεία 
Τδαηνθαιιηέξγεηεο 
Τδάηηλνη πόξνη 
Παξάθηηεο δώλεο 
Σνπξηζκόο 
Δλέξγεηα 
Τπνδνκέο & κεηαθνξέο 
Τγεία 
Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ 
Δμνξπθηηθή βηνκεραλία 
Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 
Αζθαιηζηηθόο ηνκέαο 
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 Επόμενο «βιμα»: ΠεΠΚΑ 

Ση είλαη ην ΠεΠΚΑ; 

Δίλαη έλα 
νινθιεξσκέλν 

ζρέδην πνπ 
πξνζδηνξίδεη θαη 
ηεξαξρεί ηα κέηξα 

θαη ηηο δξάζεηο 
πξνζαξκνγήο γηα 
θάζε Πεξηθέξεηα. 
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Επόμενο «βιμα»: ΠεΠΚΑ 

Με βάζε ηα 
θιηκαηνινγηθά 
δεδνκέλα θάζε 
Πεξηθέξεηαο & ηελ 
αλάιπζε ηξσηόηεηαο 
ζα επηιεγνύλ νη 
ηνκείο 
πξνηεξαηόηεηαο & νη 
γεσγξαθηθέο 
ελόηεηεο γηα 
πινπνίεζε δξάζεσλ 
θαη εθαξκνγή κέηξσλ   

 



26 26 

ΕΠΚΑ / Περιφερειακά ςχζδια 

 

εκαληηθνί παξάγνληεο γηα εθαξκνγή ηνπο 

 Αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ ελεκέξσζεο. 

 Αλάδεημε ζεκαζίαο ζπκκεηνρηθώλ δηαδηθαζηώλ. 

 Επξύηαηε δηαβνύιεπζε κε θνηλσληθνύο εηαίξνπο.  
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Η πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή 
ζηε ρώξα καο  … Πσο ζπλερίδνπκε ? 

ΠεΠΚΑ: 

 

…νινθιήξσζε εθπόλεζεο 

…ζεζκνζέηεζε 

…έλαξμε πινπνίεζεο κέηξσλ θαη 
δξάζεσλ 
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Η πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή 
Αιιαγή 

ζηε ρώξα καο  … Πσο ζπλερίδνπκε ? 

…Παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο δξάζεσλ θαη 
κέηξσλ 
…πληνληζκόο 
…Δπηθαηξνπνίεζε  

LIFE IP… 
«AdaptInGR» 

(Boosting the 
implementation  

of adaptation policy  
across Greece) 



29 

LIFE-IP AdaptInGR 

Πξόηαζε γηα έξγν 8-εηνύο 
δηάξθεηαο (2019-2026) κε 

ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηεο 
εθαξκνγήο ηεο ΕΣΠΚΑ 

Σσντονιστής ΥΠΕΝ 

19 εταίροι 

Μεραληζκόο 
παξαθνινύζεζεο 
αμηνιόγεζεο θαη 

νηθνδόκεζεο αλζξώπηλνπ 
δπλακηθνύ θαη γλσζηαθήο 

βάζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
ΕΣΠΚΑ θαη ησλ ΠεΣΠΚΑ 

Κεντρική Διοίκηση  

13 Περιυέρειες  

 

 

Η πξόηαζε 
αμηνινγείηαη από ηηο 
Τπεξεζίεο ηεο ΔΔ (ηα 
απνηειέζκαηα 
αλακέλνληαη ην 
επηέκβξην ηνπ 2018) 



30 

LIFE-IP AdaptInGR 

 Πηινηηθά έξγα/δξάζεηο (θαιέο πξαθηηθέο/ 
πξόηππα δξάζεσλ πξνζαξκνγήο) ζε 3 

Πεξηθέξεηεο θαη 5 Γήκνπο, κεηαμύ ησλ 
νπνίσλ θαη ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 

Δθμοτικζσ 
αρχζσ/Τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, 
Τοπικοί φορείσ, 

Τοπικοί 
ςφνδεςμοι, κλπ

Περιφερειακζσ αρχζσ, 
Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, 

Διμοι, Ενώςεισ Αγροτών, 
Δθμοτικζσ επιχειριςεισ, 

Τοπικά/Περιφερειακά 
Επιμελθτιρια, 

Σφνδεςμοι,κ.λπ.)

Εθνικό Συμβοφλιο για την 
Προσαρμογή στην ΚΑ

Φορείς εθνικής εμβέλειας
(Δ/νςεισ ΥΠΕΝ & ςυναρμόδια 

Υπουργεία, Βιομθχανία, Τραπεηικόσ 
Τομζασ,  Επιμελθτιρια & 

Επαγγελματικοί Σφνδεςμοι,κ.λπ.)

Συντονιςμόσ & Οικοδόμθςθ 
δυναμικοφ, Ευαιςκθτοποίθςθ
Ενθμζρωςθ, Διάχυςθ γνώςθσ
Χρθματοδοτικά εργαλεία

Συντονιςμόσ & Οικοδόμθςθ δυναμικοφ, 
Παρακολοφκθςθ & αξιολόγθςθ πορείασ 
υλοποίθςθσ κάκε ΠΕΣΠΚΑ, Κατευκφνςεισ 
για τθν Ανακεώρθςθ των ΠΕΣΠΚΑ, Διάχυςθ 
γνώςθσ & εμπειρίασ, Χρθματοδοτικά 
εργαλεία

Συντονιςμόσ, Οικοδόμθςθ δυναμικοφ, Διάχυςθ καλών πρακτικών, 
Ενςωμάτωςθ προςαρμογισ/κλιματικοφ ρίςκου ςε τομεακζσ 
πολιτικζσ, Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ & Στρατθγικζσ για τομείσ 
προτεραιότθτασ, Εποπτεία & Παρακολοφκθςθ δράςεων 
προςαρμογισ, Αξιολόγθςθ και Ανακεώρθςθ Εκνικισ Στρατθγικισ

Εκνικό 
Επίπεδο

Περιφερειακό 
Επίπεδο

(Και ςτισ 13 
Περιφζρειεσ)

Τοπικό Επίπεδο (Όλοι οι 
Διμοι – Κινθτοποίθςθ μζςω 

ΚΕΔΕ)

Πιλοτικά ζργα 
προςαρμογισ 
ςε 5 Διμουσ

Πιλοτικά ζργα 
προςαρμογισ 

ςε 3 
Περιφζρειεσ

Εμπλεκόμενοι φορείσ LIFE-IP AdaptInGR
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LIFE-IP AdaptInGR 

Σα έξγα /δξάζεηο γηα ηελ 
Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο 

πξνζδηνξίζηεθαλ από ηελ ίδηα ηελ 
Πεξηθέξεηα 

 

Έκθαζε ζηε δηαρείξηζε πιεκκπξηθνύ 
θηλδύλνπ: 

 Λεθάλε Αζσπνύ 

 Ρέκα αξαληαπόξνπ, Ακάξπλζνο, Εύβνηα 

 Απνζηξαγγηζηηθό δίθηπν ιίκλεο Ξπληάδαο 
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αο επραξηζηώ 

γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 


