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 Γέφυρα Μοράντι,  

 Γένοβα 

 Μέρος της οποίας 
είχε καταρρεύσει τον 
Αύγουστο του 2018 
με αποτέλεσμα να 
σκοτωθούν 43 
άνθρωποι. 

 Κατεδαφίσθηκε  στις 
28/6/2019 





Λίμνη Κορώνεια  

 2019  χιλιάδες νεκρά ψάρια λόγω 
ελλιπούς συντήρησης των έργων. 





 Στην Σύμβαση για την Κλιματική Αλλαγή 

(UNFCCC) του ΟΗΕ ως κλιματική αλλαγή  

ορίζεται: 

 «η μεταβολή που επέρχεται στο κλίμα 

άμεσα ή έμμεσα, λόγω ανθρωπογενών και 

μόνο δραστηριοτήτων, οι οποίες 

μεταβάλλουν την σύσταση της 

ατμόσφαιρας της Γης. Οι δραστηριότητες 

αυτές λειτουργούν προσθετικά στις 

φυσικές κλιματικές μεταβολές, οι οποίες 

προσδιορίζονται ως κλιματική 

μεταβλητότητα’, που παρατηρείται σε 

συγκρίσιμες χρονικές περιόδους» .  

  
 

1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ  



2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΕΟΠ, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 



Μ Ε Σ Ο Γ Ε Ι Ο Σ  

 Άνοδος της θερμοκρασίας μεγαλύτερη από 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 

 Λιγότερες βροχοπτώσεις ετησίως 

 Μείωση της ροής των ποταμών  

 Υψηλότερος κίνδυνος απώλειας 
βιοποικιλότητας 

 Αυξανόμενη ζήτηση υδατικών πόρων από 
την γεωργία 

 Χαμηλότερες αποδόσεις καλλιεργειών 

 Υψηλότερος κίνδυνος ερημοποίησης  

 Αύξηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών 

 Περισσότεροι θάνατοι λόγω κυμάτων 
καύσωνα 

 Εξάπλωση  οικοτόπων  φορέων νόσων   

 Λιγότερη ενέργεια από υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς  

 Μειωμένη τουριστική κίνηση κατά την 
θερινή περίοδο και πιθανή μετατόπιση σε 
άλλες εποχές  

 

Π Α Ρ Α Κ Τ Ι Ε Σ  Ζ Ω Ν Ε Σ  

 Άνοδος της στάθμης της θάλασσας 

 Υψηλότερες θερμοκρασίες της επιφάνειας 
της θάλασσας 

 Αύξηση της οξύνισης των υδάτων  

 Εξάπλωση  θαλασσίων ειδών προς βορρά  

 Μεταβολές στο φυτοπλαγκτόν 

 

 

 

 

 

 



3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

 
 Μετριασμός των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου  
 
  Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή  



 
Η  ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 

Σε αυτήν οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να συγκρατήσουν την αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα κάτω από τους 2°C πάνω από την θερμοκρασία 

της προβιομηχανικής περιόδου και να συνεχίσουν τις προσπάθειες να την περιορίσουν 

στον 1,5°C. 

 



  

  

 12 στόχοι 
από τους 
17 
σχετίζοντα
ι έμμεσα ή 
άμεσα με 
την 
προσαρμο
γή στην 
κλιματική 
αλλαγή και 
την 
ανθεκτικότ
ητα. 

 

Η ΑΤΖΕΝΤΑ 2030 ΤΟΥ ΟΗΕ 



4. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

 Είναι  η  πρόβλεψη των δυσμενών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και η λήψη 
κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των ζημιών που μπορούν 
να προκαλέσουν ή την αξιοποίηση των ευκαιριών που μπορεί να προκύψουν. 

 Μια καλά προγραμματισμένη δράση έγκαιρης προσαρμογής, εξοικονομεί πόρους και έχει 
αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. 

 



 
5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ /ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

 

 Ευρωπαϊκή Στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ (Απρίλιος, 2013) 

 

 Με τον Ν.4414/16, αρθ.42-45 ορίζονται τα σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για την 
προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή: 
 Το περιεχόμενό της,  
 Η υποχρέωση κατάρτισης Περιφερειακών Σχεδίων, (ΥΑ 11258/2017 (ΦΕΚ Β’ 

873), 
 Η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική 

Αλλαγή   (ΥΑ  34768/2017 (ΦΕΚ Β΄ 3246).  
 

 



 

Βασικοί στόχοι, που αναφέρονται στο κείμενο της ΕΣΠΚΑ είναι:  

• Η βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με πληρέστερες πληροφορίες και 
επιστημονικά δεδομένα.  

• Η σύνδεση των περιφερειακών και τοπικών σχεδίων δράσης  με την 
στρατηγική της ΕΣΠΚΑ.  

• Η προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς 
οικονομίας, ιδίως στους πιο ευάλωτους.  

• Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων και 
πολιτικών προσαρμογής.  

• Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, για την ενδυνάμωση της 
προσαρμοστικής της ικανότητας.  

 



ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 

 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. Η πρώτη προσέγγιση εκτίμησε το μακροοικονομικό κόστος προσαρμογής, υπό τις ακραίες 

κλιματικές συνθήκες του σεναρίου A2 

 ΣΕΝΑΡΙΟ Α2: Σημαντικές παγκόσμιες αποκλίσεις στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη  

έως το 2100. Αλλαγή θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας  κατά  3,4 °C  και  εύρος κύμανσης  

μεταξύ 2,0-5,4°C και ανύψωση της στάθμης της θάλασσας  από 0,23-0,51 μέτρα.  

 Τα μέτρα προσαρμογής κατά την περίοδο  

• 2025-2050 αντιστοιχούν  στο 1,5% του ΑΕΠ 

• 2051-2070   στο 0,9% του ΑΕΠ και  

• μετά το 2070   στο 0,1% του ΑΕΠ.  

 Σωρευτικά, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα στοιχίσει στην ελληνική οικονομία 

(μέχρι το 2100) €123 δισ.  (τιμές 2008, ΕΜΕΚΑ, 2011). 

 Κόστος από τις εναπομένουσες ζημιές λόγω της κλιματικής αλλαγής :  510 δισεκ. € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2100:  577 δισεκ. € (τιμές 2008)   

    



 

 

 
6. Ανθεκτικότητα Vs Τρωτότητα  



ΝΕΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  

 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)  



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 Προκειμένου να ενισχυθεί  η ανθεκτικότητα έναντι της κλιματικής αλλαγής είναι αναγκαία: 

Η προληπτική συντήρηση  και αναβάθμιση των υπαρχόντων έργων. Άμεση 

προτεραιότητα  σε έργα που παρουσιάζουν προβλήματα γήρανσης, έχουν σχεδιασθεί 

με  παλαιούς κανονισμούς, παλιά υλικά, παρουσιάζουν  κακοτεχνίες, δεν έχουν  

αντιπλημμυρική προστασία κ.ά.  

Η παρακολούθηση  της κατάστασης των έργων συνολικά και η έγκαιρη παρέμβαση 

όπου χρειάζεται.  

  Η συλλογή στοιχείων και η δημιουργία βάσεων δεδομένων. 

Η  δημιουργία μητρώων έργων  π.χ. γέφυρες, φράγματα κ.ά. 

Έργα πολιτιστικής κληρονομιάς εκτεθειμένα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 

 
 

 

  
 



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ 

 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.  

 Ως βάση επιμερισμού χρησιμοποιήθηκε ο 
λόγος : 

     
 

 

 

 

 

  ε ij = Yij/Yj 
 όπου 

 Yj  η συνολική παραγωγή στην περιφέρεια 

j =1,…13 και  

 Yij  η παραγωγή της δραστηριότητας i 

στην περιφέρεια j. 

 

      Στη βάση αυτού του επμερισμού ιεραρχούνται οι 

ζημιές ανά δραστηριότητα και κλάδο, με 1 τη 

μικρότερη ζημία και 13 τη μεγαλύτερη. 

 
 Πηγή: ΕΜΕΚΑ 2011 



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ 



Για τις ανάγκες του στρατηγικού σχεδιασμού μια προσέγγιση για τον προσδιορισμό της 

τρωτότητας θα ήταν να ορίσουμε τρία επίπεδα τρωτότητας:  

  χαμηλό (Χ)  1-3 

  μέσο (Μ)   4-7   

  υψηλό (Υ)   8-13 

 

 



7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

 Βασική πρόκληση που οφείλει να απαντήσει ο μηχανικός είναι η αντιμετώπιση της παραμέτρου της 

κλιματικής αλλαγής στο σχεδιασμό έργων, η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην επιστήμη του 

κλίματος και στην τεχνική πρακτική.  

Η κοινότητα των μηχανικών οφείλει:  

• Να σχεδιάσει, μελετήσει και κατασκευάσει λαμβάνοντας υπόψη ως δεδομένες τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής στο έργο.  

• Να αντιμετωπίσει τις αβεβαιότητες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, ως προς το χώρο, το 

χρόνο και την ένταση εμφάνισής τους.  

• Να σχεδιάσει χωρίς σαφώς ποσοτικοποιημένα, αλλά απεναντίας με  μεταβαλλόμενα δεδομένα.  

• Να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στο κόστος που απαιτείται προκειμένου ένα έργο να παρέχει ασφάλεια 

και λειτουργικότητα στις μελλοντικές συνθήκες και στο κόστος που πιθανά προκύψει εάν το έργο 

αστοχήσει.   

• Να προσδιορίσει την έννοια του «ακραίου» συμβάντος. Οι μηχανικοί και οι επιστήμονες του κλίματος 

ενίοτε δεν έχουν ταυτόσημες απόψεις ως προς το πόσο σπάνια πρέπει να εμφανίζεται ένα φαινόμενο, 

ώστε να χαρακτηριστεί «ακραίο».  

 



9. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

 Υδατικοί πόροι 

 Παράκτιες ζώνες  

 Δομημένο περιβάλλον 



ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ- ΔΡΑΣΕΙΣ  

1. Ένταξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον υδατικό σχεδιασμό και την 

διαχείριση.  

      2. Δράσεις /έργα  

 Άνοδος της στάθμης της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές 

 Βελτίωση υποδομών (αρδευτικά συστήματα, υδρευτικά συστήματα)  για τον 

έλεγχο της υπερκατανάλωσης και την εξοικονόμηση νερού.  

 Αντιδιαβρωτική προστασία εδαφών 

Διατήρηση  οικολογικής παροχής  

Μέριμνα για τα διασυνοριακά νερά. 
 

 



ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ 

 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). 



ΔΡΑΣΕΙΣ 

 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 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. 

 



ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Προσαρμογή του αστικού σχεδιασμού στην κλιματική αλλαγή και βελτίωση των θερμικού 
περιβάλλοντος στις πόλεις με την αλλαγή του μικροκλίματος του δομημένου 
περιβάλλοντος (αστικά κέντρα). 

Προσδιορισμός μιας ολιστικής μεθοδολογίας για την εκτίμηση της τρωτότητας των 
κτηριακών υποδομών στο χερσαίο και παράκτιο περιβάλλον. 

 Εξέταση της  δυνατότητας επανασχεδιασμού του Κτηριοδομικού 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. 

 Αύξηση του αστικού πρασίνου.  

 Χρήση καινοτόμων και ενεργειακά φιλικών υλικών 

  Αξιοποίηση των ΑΠΕ και τεχνικών εξοικονόμησης. 

 



10. ΚΑΙΝΟΤΌΜΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
 

 Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να αλλάξει 

δραματικά την δομή των κεφαλαιακών 

επενδύσεων όπως διαφαίνεται στη συνεχή 

επίκληση της ανάγκης για “κλιματικά 

ανθεκτικές επενδύσεις” (climate resilient 

investments).   

 Μπορεί  να συμβάλει στην  αξιοποίηση 

του επιστημονικού δυναμικού και την 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με 

παράλληλη ανάπτυξη των αναγκαίων  

δεξιοτήτων.  

 

Η  κυκλική οικονομία αναμένεται να 

δώσει πολλά στην προσπάθεια 

αντιμετώπισης κρίσιμων περιβαλλοντικών 

προβλημάτων. 

 



11. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

O δημόσιος τομέας να  καταστεί ικανός να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.  

   Τεχνογνωσία, εκπαίδευση του προσωπικού, εξοικείωση με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. 

 

 Συλλογή και  επεξεργασία δεδομένων, δημιουργία μητρώων και βάσεων δεδομένων και 

ενδοεπικοινωνίας αυτών, υπέρβαση των λογικών «ιδιοκτησίας» των δεδομένων και των 

στεγανών ανάμεσα στις υπηρεσίες που διαχειρίζονται δεδομένα και αναπτύσσουν σχετική 

δράση.  

 

Η υιοθέτηση πολιτικών προσαρμογής εντός του γενικότερου πλαισίου άλλων τρεχουσών 

πολιτικών έχει σημαντικά καθυστερήσει στην χώρα μας.  

  

 



13. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  

 Η Ελλάδα  συγκαταλέγεται  στις 18 πλέον τρωτές χώρες αναφορικά με τις επιπτώσεις της αλλαγής του 

κλίματος 

 Οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή έρχονται  να προστεθούν  στα ήδη υπάρχοντα 

περιβαλλοντικά προβλήματα  στη χώρα μας. 

 Σήμερα η προσαρμογή αντιμετωπίζεται με όρους πολιτικής προστασίας. Όμως αυτό δεν μπορεί 

παρά να είναι προσωρινό. 

 Είναι αναγκαία η  ενσωμάτωση των παραμέτρων της κλιματικής αλλαγής  στο αναπτυξιακό μοντέλο 

της χώρας  γεγονός που  οδηγεί σε  ένα νέο τρόπο σχεδιασμού  σε όλα τα επίπεδα, όπως και σε 

αναθεώρηση χωροταξικών σχεδίων, σχεδίων διαχείρισης υδάτων, πολεοδομικών σχεδίων, καθώς και 

της σχετικής νομοθεσίας.  

 Είναι αναγκαία η άμεση αναβάθμιση της ανθεκτικότητας  έργων που είναι ευάλωτα στις επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής.  

 Έργα πολιτιστικής κληρονομιάς εκτεθειμένα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.  

 Απαιτείται  ενεργοποίηση της κοινωνίας  ιδίως όταν οι  αποφάσεις  επηρεάζουν παγιωμένες  

αντιλήψεις, πρότυπα και συμπεριφορές.  

 

  



«Η μοίρα του ανθρώπου είναι 

τρομερά ευάλωτη και τα 

ανθρώπινα επιτεύγματα 

εύθραυστα απέναντι στις 

δυνάμεις της  φύσης».  

   

  Εμίλ Ζολά, «Πλημμύρα» 

  

 Περιγράφοντας μια σαρωτική πλημμύρα 

που συνέβη το 1875 στην ΝΔ  Γαλλία όταν 

πλημμύρισε ο ποταμός Garonne  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
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