TAKE URGENT ACTION TO COMBAT CLIMATE CHANGE AND
ITS IMPACTS
ηελ απγή ηεο λέαο ρηιηεηίαο, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζπλέηαμε ηε Γηαθήξπμε
ηεο Υηιηεηίαο, ζέηνληαο γηα πξψηε θνξά ηφζν επίζεκα ηελ έλλνηα ηεο «ζπιινγηθήο επζχλεο», ηελ αλάγθε
χπαξμεο κηαο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο γηα ηελ επζχλε πνπ έρεη ν θαζέλαο απφ καο, θαη φινη καδί, απέλαληη
ζην κέιινλ ηνπ πιαλήηε θαη ζην δηθαίσκα φισλ ησλ αλζξψπσλ λα δήζνπλ κε αμηνπξέπεηα, δηθαηνζχλε
θαη ηζφηεηα, ζην δηθαίσκα λα δνπλ ειεχζεξνη θαη απφ άιια είδε ζθιαβηάο φπσο είλαη ε πείλα, ε θηψρηα, ν
θνηλσληθφο
απνθιεηζκφο,
ε
αξξψζηηα,
ν
αλαιθαβεηηζκφο.
Ήδε απφ ην 2013 έρνπλ μεθηλήζεη νη δηεξγαζίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επφκελσλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ,
ηνπο νπνίνπο ζα θιεζνχλ λα πηνζεηήζνπλ ηα θξάηε κέιε θαη λα πινπνηήζνπλ απφ ην 2015 έσο ην 2030.
Ζ δηαδηθαζία ήηαλ ζπκκεηνρηθή θαη ζηε δηαβνχιεπζε θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ άλζξσπνη απφ
νιφθιεξν ηνλ θφζκν αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία, ην θχιν ηνπο, ηελ εζληθφηεηά ηνπο, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο,
ηελ
θνηλσληθή
ζέζε
θαη
ην
επάγγεικά
ηνπο.
Οη δηεξγαζίεο απηέο θαηέιεμαλ ζε θάπνηνπο ζηφρνπο πνπ είλαη αληηθείκελν ζπδήηεζεο ηεο πλφδνπ ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο κεηά ην 2015 αλαπηπμηαθήο αηδέληαο (Νέα Τφξθε, 25-27
επηεκβξίνπ 2015).

Οη θπξηόηεξνη ζηόρνη κέρξη ην 2030 είλαη νη εμήο:
.
ηόρνο 1:
Ζ
ηόρνο 2:

εμάιεηςε

θάζε

κνξθήο

θηψρεηαο

παληνχ.

Ζ εμάιεηςε ηεο πείλαο, ε δηαζθάιηζε επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο θαη βειηησκέλεο δηαηξνθήο θαη ε
πξνψζεζε
ηόρνο 3:

ηεο

βηψζηκεο

γεσξγίαο.

Ζ δηαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο θαη ε πξνψζεζε ηεο επεκεξίαο γηα φινπο ζε φιεο ηηο ειηθίεο.
ηόρνο 4:
Ζ δηαζθάιηζε θαζνιηθήο θαη ηζφηηκεο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε πξνψζεζε επθαηξηψλ δηα βίνπ
κάζεζεο
ηόρνο 5:

γηα

φινπο.

Ζ επίηεπμε ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ε ρεηξαθέηεζε φισλ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ.
ηόρνο 6:
Ζ δηαζθάιηζε ηεο δηάζεζεο θαη βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ θαη ηεο πγηεηλήο γηα φινπο.
ηόρνο 7:

Ζ δηαζθάιηζε
ηόρνο 8:

πξφζβαζεο

ζε

θηελέο,

αμηφπηζηεο

θαη

ζχγρξνλεο

κνξθέο

ελέξγεηαο.

Ζ πξνψζεζε δηαξθνχο, βηψζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πιήξνπο θαη
παξαγσγηθήο
ηόρνο 9:

απαζρφιεζεο,

θαζψο

θαη

αμηνπξεπνχο

εξγαζίαο

γηα

φινπο.

Ζ νηθνδφκεζε αλζεθηηθψλ ππνδνκψλ, ε πξνψζεζε ηεο θαζνιηθήο θαη βηψζηκεο εθβηνκεράληζεο θαη ε
ελίζρπζε
ηόρνο 10:
Ζ
κείσζε
ηόρνο 11:

ηεο
ηεο

αληζφηεηαο

ζην

θαηλνηνκίαο.
εζσηεξηθφ

θαη

κεηαμχ

ησλ

ρσξψλ.

Ζ κεηαηξνπή ησλ πφιεσλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ νηθηζκψλ ζε ρψξνπο δίρσο απνθιεηζκνχο, αζθαιείο,
αλζεθηηθνχο
ηόρνο 12:

θαη

Ζ
δηαζθάιηζε
ηόρνο 13:

βηψζηκσλ

βηψζηκνπο.

θαη

παξαγσγηθψλ

πξνηχπσλ.

Ζ αλάιεςε άκεζεο δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο.
ηόρνο 14:
Ζ δηαηήξεζε θαη ε βηψζηκε ρξήζε ησλ σθεαλψλ, ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ πφξσλ κε ζηφρν ηελ
βηψζηκε
ηόρνο 15:

αλάπηπμε.

Ζ πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε θαη πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο ρξήζεο ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ, ε
βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, ε αληηκεηψπηζε ηεο εξεκνπνίεζεο θαη αλαζηνιή θαη αλαζηξνθή ηεο
ππνβάζκηζεο
ηόρνο 16:

ηνπ

εδάθνπο,

θαζψο

θαη

ε

αλάζρεζε

ηεο

απψιεηαο

ηεο

βηνπνηθηιφηεηαο.

Ζ πξνψζεζε εηξεληθψλ θνηλσληψλ δίρσο απνθιεηζκνχο κε ζηφρν ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ε παξνρή
πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε γηα φινπο θαη ε νηθνδφκεζε απνηειεζκαηηθψλ, αμηφπηζησλ θαη ζπκκεηνρηθψλ
ζεζκψλ
ηόρνο 17:

ζε

φια

ηα

επίπεδα.

Ζ ελίζρπζε ησλ κέζσλ εθαξκνγήο θαη αλαλέσζεο ηεο παγθφζκηαο ζπκκαρίαο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε.

ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΟΧΟ:

ΣΟΥΟ 1:
Αθξαία πνζνζηά θηψρεηαο έρνπλ κεησζεί θαηά πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ απφ ην 1990. Αλ θαη
απηφ είλαη έλα αμηνζεκείσην επίηεπγκα , έλαο ζηνπο πέληε αλζξψπνπο ζηηο αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο
εμαθνινπζνχλ λα δνπλ κε ιηγφηεξν απφ $ 1,25 ηελ εκέξα θαη ππάξρνπλ εθαηνκκχξηα πεξηζζφηεξνη πνπ
βγάδνπλ ιίγν πεξηζζφηεξν απφ απηφ ην εκεξήζην πνζφ. Δπίζεο πνιινί άλζξσπνη βξίζθνληαη ζηα φξηα
ηεο θηψρεηαο .Ζ θηψρεηα είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ έιιεηςε εηζνδήκαηνο θαη ησλ πφξσλ γηα ηελ
εμαζθάιηζε κηαο βηψζηκεο θαζεκεξηλφηεηαο. Οη εθδειψζεηο ηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πείλα θαη ηνλ
ππνζηηηζκφ , ηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη άιιεο βαζηθέο ππεξεζίεο , θνηλσληθέο
δηαθξίζεηο θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ , θαζψο θαη ηελ έιιεηςε ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ .
Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε δε ζα πξέπεη λα έρεη απνθιεηζκνχο απφ ηελ παξνρή βηψζηκσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο

ΣΟΥΟ 2:
Δίλαη θαηξφο λα επαλεμεηάζνπκε ην πψο κεγαιψλνπκε , κνηξάδνπκε θαη θαηαλαιψλνπκε ηελ
ηξνθή καο .Αλ γίλεη ζσζηά , ε γεσξγία , ε δαζνθνκία θαη ε αιηεία κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζξεπηηθή
ηξνθή γηα φινπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ αμηνπξεπή εηζνδήκαηα ππνζηεξίδνληαο ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε
κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο .Απηή ηε ζηηγκή , ηα εδάθε , ην γιπθφ
λεξφ, νη σθεαλνί , ηα δάζε θαη ε βηνπνηθηιφηεηα καο ππνβαζκίδνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο .Ζ θιηκαηηθή
αιιαγή αζθεί αθφκε κεγαιχηεξε πίεζε ζηνπο πφξνπο πνπ βαζηδφκαζηε, απμάλνληαο ηνπο θηλδχλνπο πνπ
ζπλδένληαη κε θαηαζηξνθέο φπσο νη μεξαζίεο θαη νη πιεκκχξεο .Πνιιέο γπλαίθεο ηεο ππαίζξνπ θαη νη
άλδξεο δελ κπνξνχλ πιένλ λα ηα βγάινπλ πέξα ζηε γε ηνπο θαη αλαγθάδνληαη λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηηο
πφιεηο γηα ηελ αλαδήηεζε επθαηξηψλ. Μηα ξηδηθή αιιαγή ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθίκσλ θαη ηεο
γεσξγίαο είλαη αλαγθαία , αλ ζέινπκε λα ζξαθνχλ ηα ζεκεξηλά 795 εθαηνκκχξηα πεηλαζκέλσλ θαη ηα
επηπιένλ 2 δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπσλ πνπ αλακέλεηαη λα παξνπζηαζηνχλ κέρξη ην 2050.Ο ηνκέαο ησλ

ηξνθίκσλ θαη ηεο γεσξγίαο πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε , θαη είλαη θεληξηθήο
ζεκαζίαο γηα ηελ πείλα θαη ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο

ΣΟΥΟ 3:
Ζ εμαζθάιηζε πγηνχο δσήο θαη ε πξνψζεζε ηεο επεκεξίαο γηα φινπο ζε φιεο ηηο ειηθίεο είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. εκαληηθά βήκαηα έρνπλ γίλεη γηα ηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ
δσήο θαη ηε κείσζε κεξηθψλ ζπλεζηζκέλσλ ζαλάζηκσλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα παηδηά θαη ηε
κεηξηθή ζλεζηκφηεηα. Μεγάιε πξφνδνο έρεη ζεκεησζεί φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ζε
θαζαξφ λεξφ θαη ηελ απνρέηεπζε , ηε κείσζε ηεο εινλνζίαο, ηεο θπκαηίσζεο , ηεο πνιηνκπειίηηδαο θαη
ηεο εμάπισζεο ηνπ HIV / AIDS . Ωζηφζν , πνιιέο πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο ρξεηάδνληαη γηα ηελ
πιήξε εμάιεηςε ελφο επξχηεξνπ θάζκαηνο αζζελεηψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ ζηνλ
ηνκέα ηεο πγείαο.

ΣΟΥΟ 4:
Ζ απφθηεζε κηαο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ην ζεκέιην γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ
αλζξψπσλ θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε . Μεγάιε πξφνδνο έρεη ζεκεησζεί πξνο ηελ αχμεζε ηεο
πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε ζε φια ηα επίπεδα θαη αχμεζε ησλ πνζνζηψλ εγγξαθήο ζηα ζρνιεία
ηδηαίηεξα γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα . Βαζηθέο δεμηφηεηεο αιθαβεηηζκνχ έρνπλ βειηησζεί παξά πνιχ ,
φκσο ρξεηάδνληαη ηνικεξέο πξνζπάζεηεο ψζηε λα ζεκεησζεί κεγαιχηεξε πξφνδνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηεο θαζνιηθήο εθπαίδεπζεο . Γηα παξάδεηγκα , ν θφζκνο έρεη επηηχρεη ηελ ηζφηεηα ζηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κεηαμχ θνξηηζηψλ θαη αγνξηψλ , αιιά ιίγεο ρψξεο έρνπλ επηηχρεη απηφ ην
ζηφρνζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο .

ΣΟΥΟ 5:
Δλψ ν θφζκνο έρεη ζεκεηψζεη πξφνδν πξνο ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηε ρεηξαθέηεζε ησλ
γπλαηθψλ ζην πιαίζην ησλ Αλαπηπμηαθψλ ηφρσλ ηεο Υηιηεηίαο ( ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ίζεο
πξφζβαζεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ) , νη γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα
εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη δηαθξίζεηο θαη βία ζε θάζε κέξνο ηνπ θφζκνπ .
Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ δελ είλαη κφλν έλα ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα , αιιά κηα απαξαίηεηε
βάζε γηα έλαλ εηξεληθφ , επκεξή θαη βηψζηκν θφζκν .
Ζ παξνρή ζηηο γπλαίθεο θαη ζηα θνξίηζηα ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε , πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο , αμηνπξεπνχο εξγαζίαο , θαη εθπξνζψπεζεο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο πνιηηηθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ ζα εμαζθαιίζεη βησζηκφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη θνηλσληθά νθέιε ζε φιε ηελ
αλζξσπφηεηα.

ΣΟΥΟ 6:
Καζαξφ , πξνζηηφ λεξφ γηα φινπο είλαη έλα απαξαίηεην κέξνο ηνπ θφζκνπ πνπ ζα ζέιακε λα
δήζνπκε. Τπάξρεη αξθεηφ γιπθφ λεξφ ζηνλ πιαλήηε γηα λα επηηεπρζεί απηφ . Αιιά ιφγσ ησλ θαθψλ
νηθνλνκηθψλ ή ησλ θησρψλ ππνδνκψλ , θάζε ρξφλν εθαηνκκχξηα άλζξσπνη , θπξίσο παηδηά , πεζαίλνπλ
απφ αζζέλεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνκήζεηα αλεπαξθνχο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη πγηεηλήο .
Ζ ιεηςπδξία , ε θαθή πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ε αλεπαξθήο απνρέηεπζε επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ , ηηο πξνο ην δελ επηινγέο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο γηα ηηο θησρέο
νηθνγέλεηεο ζε φιν ηνλ θφζκν . Ξεξαζία πιήηηεη νξηζκέλεο απφ ηηο θησρφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ,
πξνθαιψληαο επηδείλσζε ηεο πείλαο θαη ηνπ ππνζηηηζκνχ .
Μέρξη ην 2050 , ηνπιάρηζηνλ έλα ζηα ηέζζεξα άηνκα είλαη πηζαλφ λα δνπλ ζε κηα ρψξα πνπ
πιήηηεηαη απφ ρξφληεο ή επαλαιακβαλφκελεο ειιείςεηο γιπθνχ λεξνχ

.

ΣΟΥΟ 7:
Ζ ελέξγεηα είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο δήηεκα γηα ζρεδφλ θάζε κεγάιε πξφθιεζε θαη επθαηξία πνπ
αληηκεησπίδεη ν θφζκνο ζήκεξα. Δίηε πξφθεηηαη γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο , ηελ αζθάιεηα , ηελ θιηκαηηθή
αιιαγή , ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ή ηελ αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ , ε πξφζβαζε ζηελ ελέξγεηα γηα φινπο
είλαη απαξαίηεηε.
Αεηθφξνο ελέξγεηα είλαη απηή πνπ κεηακνξθψλεη ηηο δσέο, ηηο νηθνλνκίεο θαη ηνλ πιαλήηε .
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΟΖΔ Μπαλ Κη -κνπλ εγείηαη κηαο Βηψζηκεο Δλέξγεηαο γηα Όινπο
πξσηνβνπιία ηεο νπνίαο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο θαζνιηθήο πξφζβαζεο ζε ζχγρξνλεο ελεξγεηαθέο
ππεξεζίεο , ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ε αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ .

ΣΟΥΟ 8:
Πεξίπνπ ην ήκηζπ ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ εμαθνινπζεί λα δεη κε ην ηζνδχλακν πεξίπνπ US $
2 ηελ εκέξα, ελψ θαη ζε πάξα πνιιά κέξε πνπ νη άλζξσπνη έρνπλ κηα δνπιεηά δελ εγγπάηαη ηε
δπλαηφηεηα λα μεθχγνπλ απφ ηε θηψρεηα . Απηή ε αξγή θαη άληζε πξφνδν απαηηεί απφ εκάο λα
επαλεμεηάζνπκε θαη λα αλαλεψζνπκε ηνλ εμνπιηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ καο κε
ζηφρν ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο .
Ζ ζπλερηδφκελε έιιεηςε επθαηξηψλ αμηνπξεπνχο εξγαζίαο , νη αλεπαξθείο επελδχζεηο θαη ε ππφ θαηαλάισζε , νδεγνχλ ζε δηάβξσζε ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ ησλ ππνθείκελσλ

δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ: φηη φια πξέπεη λα κνηξάδνληαη ζε εμέιημε. Ζ δεκηνπξγία πνηνηηθψλ ζέζεσλ
εξγαζίαο ζα εμαθνινπζήζεη λα απνηειεί ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα φιεο ζρεδφλ ηηο νηθνλνκίεο πνιχ πην
πέξα απφ ην 2015 .
Ζ βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζα απαηηήζεη νη θνηλσλίεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ
επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα έρνπλ πνηνηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ηνλψλνπλ ηελ νηθνλνκία , ελψ δελ
βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ. Δπθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο απαηηνχληαη γηα
νιφθιεξν ην εξγαηηθφ δπλακηθφ.
.

ΣΟΥΟ 9:
Οη επελδχζεηο ζε ππνδνκέο - κεηαθνξέο, ζηελ άξδεπζε , ζηελ ελέξγεηα θαη ζηελ ηερλνινγία
πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ - είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηελ
ελδπλάκσζε ησλ θνηλνηήησλ ζε πνιιέο ρψξεο . Απφ θαηξφ έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ε αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ εηζνδεκάησλ , θαζψο θαη βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πγείαο θαη ηεο
εθπαίδεπζεο απαηηνχλ επελδχζεηο ζε ππνδνκέο .
Ζ βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο βηνκεραληθή αλάπηπμε είλαη ε θχξηα πεγή δεκηνπξγίαο
εηζνδήκαηνο , επηηξέπεη ηελ ηαρεία θαη ζηαζεξή αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο
, θαη παξέρεη ηηο ηερλνινγηθέο ιχζεηο γηα ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή εθβηνκεράληζε . Ζ ηερλνινγηθή
πξφνδνο είλαη ην ζεκέιην ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ επίηεπμε πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ , φπσο ε αχμεζε
ησλ πφξσλ θαη ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο . Υσξίο ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία , ε εθβηνκεράληζε
δελ ζα ζπκβεί , θαη ρσξίο ηελ εθβηνκεράληζε , ε αλάπηπμε δελ ζα ζπκβεί .

ΣΟΥΟ 10:
Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ άξζε αλζξψπσλ απφ ηε θηψρεηα .
Σα πην επάισηα έζλε - νη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο , νη πεξίθιεηζηεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ηα
κηθξά λεζησηηθά αλαπηπζζφκελα θξάηε - ζπλερίδνπλ λα θάλνπλ πξνζπάζεηεο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο
θηψρεηαο . Ωζηφζν , ε αληζφηεηα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη κεγάιεο δηαθνξέο παξακέλνπλ φζνλ
αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ .
Δπηπιένλ , ελψ ε εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ κπνξεί λα έρεη κεησζεί , ε
αληζφηεηα ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ έρεη απμεζεί . Τπάξρεη απμαλφκελε ζπλαίλεζε φηη ε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε δελ αξθεί γηα λα κεησζεί ε θηψρεηα , αλ δελ είλαη ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη αλ δελ ζπκκεηέρνπλ
νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο - ε νηθνλνκηθή , θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή .
Γηα λα κεησζνχλ νη αληζφηεηεο , νη πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα είλαη θαζνιηθέο , θαη 'αξρήλ δίλνληαο
πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ησλ κεηνλεθηνχλησλ θαη ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ πιεζπζκψλ .

ΣΟΥΟ 11:
Οη πφιεηο είλαη θέληξα γηα ηηο ηδέεο , ην εκπφξην , ηνλ πνιηηηζκφ , ηελ επηζηήκε , ηελ
παξαγσγηθφηεηα , ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη πνιιά άιια . ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ηνπο , νη πφιεηο
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα πξνρσξήζνπλ θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά.
Ωζηφζν ,
πνιιέο πξνθιήζεηο ππάξρνπλ γηα ηε δηαηήξεζε πφιεσλ κε έλαλ ηξφπν πνπ ζπλερίδεη λα δεκηνπξγεί
ζέζεηο εξγαζίαο θαη επεκεξία , ελψ δελ θαηαθξενπξγεί ηε γε θαη ηνπο πφξνπο . Οη θνηλέο αζηηθέο
πξνθιήζεηο πεξηιακβάλνπλ ζπκθφξεζε , έιιεηςε θεθαιαίσλ γηα ηελ παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ ,
έιιεηςε επαξθνχο ζηέγαζεο θαη κείσζε ησλ ππνδνκψλ . Σν Οη πξνθιήζεηο απηέο κπνξνχλ λα
μεπεξαζηνχλ κε ηξφπνπο πνπ ζα επηηξέςνπλ λα ζπλερίζνπλ λα επδνθηκνχλ θαη λα αλαπηχζζνληαη,
βειηηψλνληαο παξάιιεια ηε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο θαη ηεο θηψρεηαο . Σν κέιινλ
πνπ ζέινπκε πεξηιακβάλεη πφιεηο κε επθαηξίεο γηα φινπο, κε πξφζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο , ηελ
ελέξγεηα , ηε ζηέγαζε , ηηο κεηαθνξέο θαη άιια.

ΣΟΥΟ 12:

Ζ Βηψζηκε θαηαλάισζε θαη παξαγσγή ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ
πφξσλ θαη ηεο ελέξγεηαο, ηηο

βηψζηκεο ππνδνκέο, θαζψο θαη ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε βαζηθέο

ππεξεζίεο, πξάζηλν θαη αμηνπξεπείο ζέζεηο εξγαζίαο θαη θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο γηα φινπο. Ζ εθαξκνγή
ηνπ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζπλνιηθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο, λα κεηψζεη ηηο κειινληηθέο νηθνλνκηθέο,
πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο δαπάλεο, λα εληζρχζεη ηελ νηθνλνκηθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα κεηψζεη
ηε θηψρεηα
Βηψζηκε θαηαλάισζε θαη παξαγσγή ζηνρεχεη ζην «θάλνπλ πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα κε
ιηγφηεξα», απμάλνληαο ηα θαζαξά θέξδε επεκεξίαο απφ ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε κείσζε ηεο
ρξήζεο ησλ πφξσλ, ηελ ππνβάζκηζε θαη ηε ξχπαλζε θαηά κήθνο νιφθιεξνπ ηνπ θχθινπ δσήο, ελψ
βειηηψλεη ηελ πνηφηεηαο δσήο. Πεξηιακβάλεη δηάθνξα ελδηαθεξφκελα κέξε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
επηρεηξήζεσλ, ησλ θαηαλαισηψλ, ησλ θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο, εξεπλεηέο, επηζηήκνλεο, έκπνξνη
ιηαληθήο πψιεζεο, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θαζψο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ
αλάπηπμε, κεηαμχ άιισλ. Δπίζεο, απαηηεί κηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ

θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ, απφ ηνλ παξαγσγφ κέρξη ηνλ ηειηθφ
θαηαλαισηή. Πεξηιακβάλεη θαηαλαισηέο πνπ ειθχνληαη κέζσ ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο
γηα ηελ αεηθφξν θαηαλάισζε θαη ηνλ ηξφπν δσήο, παξέρνληαο ζηνπο θαηαλαισηέο επαξθή πιεξνθφξεζε
κέζα απφ ηα πξφηππα θαη ηηο εηηθέηεο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε βηψζηκεο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, κεηαμχ άιισλ.

ΣΟΥΟ 13:

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή επεξεάδεη πιένλ θάζε ρψξα ζε θάζε ήπεηξν. Γηαηαξάζζεη ηηο εζληθέο
νηθνλνκίεο θαη επεξεάδεη ηε δσή, θνζηνινγεί ηνπο αλζξψπνπο, ηηο θνηλφηεηεο θαη ηηο ρψξεο αθξηβά
ζήκεξα θαη αθφκα πεξηζζφηεξν αχξην.
Οη άλζξσπνη βηψλνπλ ηηο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη
αιιαγή ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη πην αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα. Οη
εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο
ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη. Δίλαη ηψξα ζην πςειφηεξν επίπεδφ ηνπο ζηελ ηζηνξία. Υσξίο δξάζε, ε κέζε
ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιαλήηε πξνβιέπεηαη λα απμεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 21νπ αηψλα θαη
είλαη πηζαλφ λα μεπεξάζεη 3 βαζκνχο Κειζίνπ απηφλ ηνλ αηψλα, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ
αλακέλεηαη λα δεζηαζεί αθφκε πεξηζζφηεξν. Σα θησρφηεξα θαη πην επάισηα πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν.
Οηθνλνκηθέο, θιηκαθσηέο ιχζεηο είλαη ηψξα δηαζέζηκεο γηα λα επηηξέςνπλ ζηηο ρψξεο λα
πξνρσξήζνπλ ζε θαζαξφηεξεο, πην αλζεθηηθέο νηθνλνκίεο. Ο ξπζκφο ηεο αιιαγήο επηηαρχλεηαη, θαζψο
πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζηξέθνληαη πξνο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη κηα ζεηξά άιισλ κέηξσλ
πνπ ζα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο θαη ζα απμήζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο.
Αιιά ε θιηκαηηθή αιιαγή είλαη κηα παγθφζκηα πξφθιεζε πνπ δελ ζέβεηαη ηα εζληθά ζχλνξα.
Δθπνκπέο επεξεάδνπλ ηνπο αλζξψπνπο παληνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα πνπ απαηηεί ιχζεηο πνπ
πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν θα απαηηεί δηεζλή ζπλεξγαζία γηα λα βνεζήζεη ηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο λα θηλεζνχλ πξνο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, νη ρψξεο εξγάδνληαη γηα λα πηνζεηήζνπλ κηα παγθφζκηα
ζπκθσλία ζην Παξίζη.

ΣΟΥΟ 14:
Οη σθεαλνί ηνπ θφζκνπ –ε ζεξκνθξαζία ηνπο , ε ρεκεία , ηα ξεχκαηα θαη ε δσή –νδεγνχλ ηα
παγθφζκηα ζπζηήκαηα λα θάλνπλ ηε Γε θαηνηθήζηκε γηα ηελ αλζξσπφηεηα .
Σν λεξφ ηεο βξνρήο καο , ην πφζηκν λεξφ , ν θαηξφο , ην θιίκα , νη αθηέο , έλα κεγάιν κέξνο ηεο
δηαηξνθήο καο , θαη αθφκε θαη ην νμπγφλν ηνπ αέξα πνπ αλαπλένπκε , είλαη φια ηειηθά παξερφκελα θαη
ξπζκηδφκελα απφ ηε ζάιαζζα . ε φιε ηελ ηζηνξία , νη σθεαλνί θαη νη ζάιαζζεο έρνπλ δσηηθή ζεκαζία
γηα ην εκπφξην θαη ηηο κεηαθνξέο .
Ζ πξνζεθηηθή δηαρείξηζε απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ παγθφζκηνπ πφξνπ είλαη έλα βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ γηα έλα βηψζηκν κέιινλ .

ΣΟΥΟ 15:
Σα δάζε θαιχπηνπλ ην 30 ηηο εθαηφ ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο θαη εθηφο απφ ηελ παξνρή
επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο θαη θαηαθχγην , ηα δάζε απνηεινχλ ην θιεηδί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο , ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηα ζπίηηα ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ .
Γεθαηξία εθαηνκκχξηα εθηάξηα δαζψλ ράλνληαη θάζε ρξφλν , ελψ ε επίκνλε ππνβάζκηζε ησλ άλπδξσλ
πεξηνρψλ νδήγεζε ζηελ εξεκνπνίεζε 3,6 δηζεθαηνκκχξηα εθηάξηα .
Ζ απνςίισζε ησλ δαζψλ θαη ε εξεκνπνίεζε - πνπ πξνθαιείηαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο - ζέηνπλ κεγάιεο πξνθιήζεηο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη έρνπλ επεξεάζεη ηηο

δσέο θαη ηα κέζα δηαβίσζεο εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ζηνλ αγψλα θαηά ηεο θηψρεηαο. Καηαβάιινληαη
πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απεξήκσζεο

ΣΟΥΟ 16:
Ο ηφρνο 16 ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ πξνψζεζε ηεο εηξεληθήο θαη ρσξίο
απνθιεηζκνχο θνηλσλίαο γηα αεηθφξν αλάπηπμε , ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε γηα φινπο , θαη
ηελ νηθνδφκεζε απνηειεζκαηηθψλ, ππεχζπλσλ ζεζκψλ ζε φια ηα επίπεδα.

ΣΟΥΟ 17:
Έλα επηηπρεκέλν πξφγξακκα γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε απαηηεί ζπλεξγαζίεο κεηαμχ
θπβεξλήζεσλ, ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Απηέο νη ζπκπεξηιακβαλφκελεο
ζπλεξγαζίεο βαζίδνληαη ζε αξρέο θαη αμίεο, ζε έλα θνηλφ φξακα θαη θνηλνχο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ ηνπο
αλζξψπνπο θαη ηνλ πιαλήηε ζην θέληξν, πνπ απαηηνχληαη ζε παγθφζκην, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη ηνπηθφ
επίπεδν.
Απαηηείηαη επείγνπζα δξάζε γηα λα θηλεηνπνηήζεη, λα θαηεπζχλεη θαη λα μεθιεηδψζεη ηε
κεηακνξθσηηθή δχλακε ησλ ηξηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ηδησηηθψλ πφξσλ γηα ηελ παξνρή ζηνπο
ζηφρνπο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Οη καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άκεζσλ
μέλσλ επελδχζεσλ, απαηηνχληαη ζε θξίζηκνπο ηνκείο, ηδίσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Απηέο
πεξηιακβάλνπλ ηε βηψζηκε ελέξγεηα, ππνδνκέο θαη κεηαθνξέο, θαζψο θαη ηηο ηερλνινγίεο ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ. Ο δεκφζηνο ηνκέαο ζα πξέπεη λα νξίζεη κηα ζαθή θαηεχζπλζε.
Δπηζθφπεζε θαη παξαθνινχζεζε πιαηζίσλ, θαλνληζκψλ θαη δνκψλ παξνρήο θηλήηξσλ πνπ επηηξέπνπλ
ζηηο επελδχζεηο απηέο λα επαλεθαξκνζηνχλ γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
βηψζηκεο αλάπηπμεο. Δζληθνί κεραληζκνί επνπηείαο, φπσο ηα αλψηαηα φξγαλα ειέγρνπ θαη επνπηείαο ζα
πξέπεη λα εληζρχνληαη απφ ηα λνκνζεηηθά ζψκαηα.

πγθεθξηκέλα όζν αθνξά ην ζηόρν 13:
Σν θιίκα ηεο Γεο πάληα άιιαδε θαη πάληα ζα αιιάδεη. Όηαλ φκσο αλαθεξφκαζηε ζήκεξα ζηελ
«θιηκαηηθή αιιαγή», δελ ελλννχκε ηε θπζηθή κεηαβνιή ηνπ θιίκαηνο. Δλλννχκε θπξίσο ην πξφβιεκα ησλ

αιιαγψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζην θιίκα ηνπ πιαλήηε θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ζηε ζπγθέληξσζε ησλ
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα.
Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ φρη κφλν δελ είλαη επηβιαβέο, αιιά
βνεζά θαη ζην λα ππάξρνπλ ζηαζεξέο ζεξκνθξαζίεο θαη θιίκα ζηνλ πιαλήηε. Αλζξσπνγελείο φκσο
δξαζηεξηφηεηεο νδήγεζαλ ζε ππέξκεηξε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ
(πδξαηκνί, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, κεζάλην, ππνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη ρισξνθζνξάλζξαθεο),ζηα
ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο. Απηφ νδεγεί ζε κηα ζπλνιηθή αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, ε νπνία, ιφγσ ηεο
ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία ζπκβαίλεη θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, αλεζπρεί ηελ επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα, πνπ πξνεηδνπνηεί φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα ζε παγθφζκην επίπεδν πξηλ ε θαηάζηαζε είλαη
πιένλ κε αλαζηξέςηκε. χκθσλα κε ηηο επηζηεκνληθέο κειέηεο, ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζηελ
επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε αλέβεθε 0,74 ± 0,18°C ηνλ 20φ αηψλα. Οη εθηηκήζεηο πξνβιέπνπλ φηη ηνλ 21ν
αηψλα πηζαλφηαηα λα απμεζεί αθφκε 1,1 έσο 6,4°C. ηηο επηπηψζεηο ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ
πιαλήηε πεξηιακβάλνληαη: θαηάθιπζε παξάθηησλ πεξηνρψλ ιφγσ αχμεζεο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο,
αιιαγή ζηε ζπρλφηεηα θαη ζηελ επνρηθφηεηα ησλ βξνρνπηψζεσλ, πηζαλή εμάπισζε ησλ ππνηξνπηθψλ
εξήκσλ, αιιαγέο ζηε ζπρλφηεηα θαη ζηελ έληαζε ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, εμαιείςεηο εηδψλ
θπηψλ θαη δψσλ, αιιαγέο ζηηο απνδφζεηο ησλ θαιιηεξγεηψλ θ.ά. Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα είλαη
κεγαιχηεξε ζηελ Αξθηηθή θαη ζα ζπλερηζηεί ε ππνρψξεζε ησλ παγεηψλσλ, ηνπ κνλίκσο παγσκέλνπ
ππεδάθνπο θαη ηνπ ζαιάζζηνπ πάγνπ. Παγθφζκηνη νξγαληζκνί θαη θπβεξλήζεηο δελ έκεηλαλ απαζείο ζε
απηά ηα θαηλφκελα. Όια μεθίλεζαλ ζηε ιεγφκελε πλδηάζθεςε ηνπ Ρίν, ζηε Βξαδηιία (3-14 Ηνπλίνπ 1992),
φπνπ ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμεο, ζε επίπεδν αξρεγψλ θξαηψλ. Δθεί ηέζεθαλ νη
βάζεηο γηα κηα παγθφζκηα ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή
ήηαλ έλα απφ ηα δεηήκαηα ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ. Σν 1997 (11 Γεθεκβξίνπ) 37 ρψξεο ππέγξαςαλ ην
πεξίθεκν Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, ζηελ νκψλπκε πφιε ηεο Ηαπσλίαο, κηα ζπκθσλία γηα ηε κείσζε
εθιχζεσλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κεηαμχ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Ζ ΖΠΑ θαη ε Απζηξαιία δελ
ζπκθψλεζαλ ηφηε, αιιά ε Απζηξαιία ππέγξαςε θαη επηθχξσζε ην πξσηφθνιιν ην 2007 - κέρξη ηα κέζα
ηνπ 2010 ην πξσηφθνιιν είρε ππνγξαθεί απφ 191 θξάηε. Οη ΖΠΑ ππέγξαςαλ ην 1998, αιιά δελ έρνπλ
επηθπξψζεη ην πξσηφθνιιν. Οη ζπδεηήζεηο ζπλερίζηεθαλ ζηε χλνδν ηεο Κνπεγράγεο, ην 2009, πνπ
ραξαθηεξίζηεθε κάιινλ σο απνηπρία αθνχ νχηε ηφηε ζπκθψλεζαλ νη ΖΠΑ, νη νπνίεο, ζεκεησηένλ, είλαη
απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ξππαληέο. Σν 2010 ππήξμαλ εμειίμεηο ζηε δηάζθεςε γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζην
Κηξηκπάηη (9-10 Ννεκβξίνπ) θαη ζηε κεγάιε δηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην θιίκα ζην Καλθνχλ
ηνπ Μεμηθνχ (29 Ννεκβξίνπ-10 Γεθέκβξε)

χκθσλα κε ηηο εθζέζεηο ηεο Δπηηξνπήο Μειέηεο ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο θαη ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, ζα πξέπεη λα αλακέλνπκε επξχηεξε κεηαβιεηφηεηα ηνπ θιίκαηνο θαη
ζηελ Διιάδα. Καλέλα κεκνλσκέλν αθξαίν θαηξηθφ θαηλφκελν δελ ζπλδέεηαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή αλ
εμεηαζηεί κεκνλσκέλα ζην ρξφλν. Ζ ζπρλφηεξε εκθάληζή ηνπ φκσο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιαγή
ηνπ παγθφζκηνπ θιίκαηνο. Αηηία γηα φια απηά είλαη κηα κεηάβαζε ζε κηα πεξίνδν κε ζεξκφηεξν θιίκα, πνπ
δελ κπνξεί λα γίλεη νκαιά, αιιά ζα ραξαθηεξηζηεί απφ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ.
Σ ν κέιινλ ηεο Διιάδαο πξνβιέπεηαη ζεξκφηεξν θαη κε ιηγφηεξεο βξνρέο. Σν γλσζηφ εχθξαην
κεζνγεηαθφ θιίκα ηεο ρψξαο καο κε ηνπο ήπηνπο, βξνρεξνχο ρεηκψλεο θαη ηα ζρεηηθά ζεξκά θαη μεξά
θαινθαίξηα ζα αιιάμεη πξνο κηα ζεξκφηεξε, πην μεξή εθδνρή. ε απηφ ην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπλ φιεο
νη κειέηεο γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξνβιέπεηαη λα ππνζηεί ην θιίκα ηεο Διιάδαο. Απηέο νη αιιαγέο
αλακέλεηαη λα γίλνπλ αηζζεηέο ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, κε θνξχθσζή ηνπο πηζαλφλ ην 2100. Πξνβιέπεηαη
γεληθά αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ 0,9 θαη 2°C κέρξη ην ηέινο ηνπ 21νπ αηψλα, αλάινγα κε ηε

ζπγθέληξσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα. Όζνλ αθνξά ηηο βξνρνπηψζεηο -αλ θαη νη
επηζηεκνληθέο αλαθνξέο είλαη ζπρλά αληηθξνπφκελεο-, αλακέλεηαη ζεκαληηθή κείσζε, εηδηθά ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο. Οη πεξηνρέο πνπ ζα επεξεαζηνχλ εληνλφηεξα ζα είλαη ε αλαηνιηθή θαη λφηηα
Διιάδα, ηδηαίηεξα ε Αηηηθή, ε Θεζζαιία, ε Θεζζαινλίθε θαη ε αλαηνιηθή Πεινπφλλεζνο. Γηα ηε ζηάζκε
ηεο ζάιαζζαο, νη επηζηήκνλεο κηινχλ γηα άλνδν θαηά πέληε εθαηνζηά αλά δεθαεηία, κε ηελ πεξηνρή ηεο
Θεζζαινλίθεο λα ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο πιένλ επάισηεο ηεο Μεζνγείνπ. Ο Ννέκβξηνο ηνπ 2010
ήηαλ ελδεηθηηθφο ηεο αθαλφληζηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, αθνχ ήηαλ ν πην ζεξκφο
κήλαο απφ ην 1897, ζχκθσλα κε ην αξρείν ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ. πγθεθξηκέλα, ζην
θέληξν ηεο Αζήλαο ε κέζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ην Ννέκβξην 2010 ήηαλ 21,9 βαζκνί, δειαδή ζεκεηψζεθε
απφθιηζε +3,3 βαζκψλ απφ ηελ θαλνληθή ηηκή ζεξκνθξαζίαο ηνπ κήλα. Δμεηάδνληαο ηα αξρεία απφ ην
1897, κφλν ν Ννέκβξηνο ηνπ 1926 είρε κεγαιχηεξε κέζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία, κε 23 βαζκνχο. Σα
δεδνκέλα δείρλνπλ ηξηπιαζηαζκφ ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, κέζα ζηα ηειεπηαία
30 ρξφληα. Δπίζεο, πξνθχπηεη αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο, ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, απφ
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 θαη κεηά, κε ην θαινθαίξη ηνπ 1999 λα είλαη ην ζεξκφηεξν ηνπ 20νχ αηψλα.

ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΚΛΗΜΑΣΗΚΔΑΛΛΑΓΔ
ΠΑΓΚΟΜΗΩ
• Φαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ(αίηην)
• Καηαζηξνθή ηνπ όδνληνο(αίηην)
• Όμηλε βξνρή(αίηην)
• Αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα(επίπηωζε)

ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ

Ωο θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ραξαθηεξίδεηαη ην θαηλφκελν ζέξκαλζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηα
ζεξκνθήπηα (εμ νπ θαη ε νλνκαζία). Καηά ην θαηλφκελν απηφ ε Γε δέρεηαη ζπλνιηθά ειηαθή αθηηλνβνιία,
ζην φξην ηεο αηκφζθαηξαο. Έλα κέξνο απηήο απνξξνθάηαη απφ ην ζχζηεκα Γεο-αηκφζθαηξαο, ελψ ην
ππφινηπν δηαθεχγεη ζην δηάζηεκα. Έλα κηθξφ κέξνο ηεο εηζεξρφκελεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο αλαθιάηαη,
απφ ηελ αηκφζθαηξα, απφ ηα λέθε θαη απφ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Σν 70% ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο
απνξξνθάηαη, απφ ηελ αηκφζθαηξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζηξαηνζθαηξηθνχ ζηξψκαηνο ηνπ

φδνληνο), θαηά 3% απφ ηα λέθε θαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (51%) απφ ηελ επηθάλεηα θαη ηνπο
σθεαλνχο. Λφγσ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο, ε Γε εθπέκπεη επίζεο ζεξκηθή αθηηλνβνιία (θαηά ηξφπν αλάινγν
κε ηνλ Ήιην), ε νπνία αληηζηνηρεί ζε κεγάια κήθε θχκαηνο, ζε αληίζεζε κε ηελ αληίζηνηρε ειηαθή
αθηηλνβνιία, πνπ είλαη κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο. Ζ αηκφζθαηξα ηεο Γεο δηαζέηεη κεγάιε αδηαθάλεηα ζηελ
γήηλε αθηηλνβνιία, έρεη δειαδή ηελ ηθαλφηεηα λα απνξξνθά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, πνζνζηφ πεξίπνπ
71%. Ζ ίδηα ε αηκφζθαηξα επαλεθπέκπεη ζεξκηθή αθηηλνβνιία κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο, κέξνο ηεο
νπνίαο απνξξνθάηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, ε νπνία ζεξκαίλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν. Ζ γήηλε
αηκφζθαηξα ζπκπεξηθέξεηαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, σο κία δεχηεξε - καδί κε ηνλ Ήιην - πεγή ζεξκφηεηαο.
Απνηέιεζκα ηνπ ζπλνιηθνχ θαηλνκέλνπ είλαη ε αχμεζε ηεο κέζεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο,
γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηε Γε θαηνηθήζηκε. Υσξίο ην θπζηθφ θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε ζεξκνθξαζία
ηεο γήηλεο επηθάλεηαο ζα ήηαλ ζε παγθφζκηα θαη εηήζηα βάζε πεξίπνπ -18°C.
Έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κε πιαλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ θαιείηαη λα
αληηκεησπίζεη ε αλζξσπφηεηα ζηε ζχγρξνλε επνρή είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. Ζ
θαηαζθεπή φκσο είλαη αδηαθαλήο γηα ηε δεπηεξνγελή απηή αθηηλνβνιία, ε νπνία "παγηδεχεηαη" ζην ρψξν
θαη ηειηθά κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα (αξρή ηνπ ζεξκνθεπίνπ). Με ηνλ ηξφπν απηφ ζεξκαίλεη ην
εζσηεξηθφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε απνηέιεζκα λα δηαηεξνχληαη νη θαιιηέξγεηεο πάληα ζε θαηάιιειε θαη
ζρεηηθά ζηαζεξή ζεξκνθξαζία. Όια ηα αέξηα ζπζηαηηθά ηεο αηκφζθαηξαο πνπ ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν
ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αλαθέξνληαη ζπλνιηθά κε ηνλ φξν αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Απνξξνθνχλ ηελ κεγάινπ
κήθνπο θχκαηνο γήηλε αθηηλνβνιία θαη επαλεθπέκπνπλ ζεξκηθή αθηηλνβνιία ζεξκαίλνληαο ηελ επηθάλεηα.
Οξηζκέλα αέξηα, φπσο ην φδνλ, έρνπλ εκηδηαθάλεηα θαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, κε απνηέιεζκα λα
απνξξνθνχλ έλα κέξνο ηεο, ζπκβάιινληαο σο έλα βαζκφ θαη ζηελ ςχμε ηεο γήηλεο επηθάλεηαο. Σν
θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη θπζηθφ, σζηφζν εληζρχεηαη απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία
ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαζψο θαη ζηελ έθιπζε άιισλ
ηρλνζηνηρείσλ, φπσο νη ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFC's). Σα ηειεπηαία ρξφληα, θαηαγξάθεηαη κία αχμεζε ζηε
ζπγθέληξσζε αξθεηψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ελψ εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα. Σα ηξία ηέηαξηα ηεο αλζξσπνγελνχο παξαγσγήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νθείιεηαη ζε ρξήζε
νξπθηψλ θαπζίκσλ, ελψ ην ππφινηπν κέξνο πξνέξρεηαη απφ αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην έδαθνο,
θπξίσο κέζσ ηεο απνδάζσζεο.

Ζ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΟΕΟΝΣΟ

Σν Όδνλ βξίζθεηαη ζηελ αλψηεξε αηκφζθαηξα θαη είλαη ρξήζηκν γηαηί πξνιακβάλεη ηελ επηβιαβή
ππεξηψδε αθηηλνβνιία απφ ην λα θηάζεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Δκθαλίδεηαη ζε ρακειή ζπγθέληξσζε
ζην ζχλνιν ηεο γήηλεο αηκφζθαηξαο. Σν γεγνλφο φηη ε ηξχπα ηνπ φδνληνο πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ

Αληαξθηηθή, φπνπ ην πξφβιεκα είλαη εληνλφηεξν κέρξη θαη ζήκεξα, πξνβιεκάηηδε ηνπο επηζηήκνλεο γηα
ρξφληα. Αξρηθά, κάιηζηα, ην θαηά πφζν νη ρισξνθζνξάλζξαθεο πξνθαινχζαλ ην θαηλφκελν
ακθηζβεηνχηαλ, θαζψο ζηελ Αληαξθηηθή δελ ππάξρνπλ θέληξα εθπνκπψλ ρισξνθζνξαλζξάθσλ,
ζπλεπψο ε ζηξαηφζθαηξα δελ έξρεηαη ζε επαθή καδί ηνπο ζε εθείλν ην ζεκείν. χληνκα φκσο θάζε
απνξία δηαιεπθάλζεθε θαη ζήκεξα είκαζηε ζε ζέζε λα εμεγήζνπκε γηαηί ζπκβαίλεη απηφ ζηελ Αληαξθηηθή:
Οη αέξηεο κάδεο πνπ κεηαθηλνχληαη ζηελ Αληαξθηηθή κεηαθέξνπλ καδί ηνπο ρισξνθζνξάλζξαθεο,
νη νπνίνη δελ δηαζπψληαη, αιιά παξακέλνπλ ζε απνζήθεο ρισξίνπ ζηελ αηκφζθαηξα.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηθήο λχρηαο (6 κήλεο ην ρξφλν), ζσκαηίδηα πάγνπ κε πξνζκίμεηο ζεηηθψλ
(H2SO4) θαη ληηξηθψλ (HNO3) νμέσλ ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο ελψζεηο ρισξίνπ πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο
ζηελ αηκφζθαηξα ηεο Αληαξθηηθήο.
Μεηά ην πέξαο ηεο πνιηθήο λχρηαο, ζηελ αξρή ηεο εμάκελεο κέξαο (εηθφλα), ην θσο ηνπ ήιηνπ
δηαζπάεη ηηο ελψζεηο απηέο θαη ηα δξαζηηθά άηνκα ρισξίνπ απειεπζεξψλνληαη ζηε ζηξαηφζθαηξα, φπνπ
θαηαζηξέθνπλ ην φδνλ.
πλεπψο, νη πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη άιια γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία απνηεινχλ ηα αίηηα
ηεο φμπλζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ Αληαξθηηθή. Σν φδνλ ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο είλαη
ηδηαίηεξα ρξήζηκν, θαζψο απνξξνθάεη ηηο ππεξηψδεηο ειηαθέο αθηηλνβνιίεο. Οη ππεξηψδεηο ειηαθέο
αθηηλνβνιίεο απνηεινχλ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ θηάλεη ζηε Γε. Υσξίδεηαη ζε
ηξία είδε, ηε UV-A, ηε UV-B θαη ηελ πην επηθίλδπλε, ηελ UV-C. Ζ ηειεπηαία είλαη απηή πνπ απνξξνθάηαη
απφ ην φδνλ ζηε ζηξαηφζθαηξα. Ζ UV-C, ινηπφλ, είλαη ε πην επηθίλδπλε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία, θαζψο:
πλεπψο, ε ηξχπα ηνπ φδνληνο επηηξέπεη ηελ είζνδν ησλ ππεξησδψλ αθηηλνβνιηψλ ζηελ
αηκφζθαηξα ηεο Γεο, πξνθαιψληαο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Ωζηφζν,
επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ αθνξνχλ θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ επηθξαηέζηεξε άπνςε είλαη πσο εθφζνλ ην
φδνλ, πνπ απνξξνθά κέξνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, κεηψλεηαη, ζα εηζέξρεηαη πεξηζζφηεξε ζεξκφηεηα
ζηε Γε, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ην επίζεο ζνβαξφ θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζα ζπληειεί ζηελ
ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. Ωζηφζν, ζηηο αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο άξρηζε λα ζρεκαηίδεηαη ε
αληίιεςε πσο ε ηξχπα ηνπ φδνληνο ςχρεη αληί λα ζεξκαίλεη ηε Γε. Πην ζπγθεθξηκέλα θάπνηνη θαζεγεηέο,
δηαπίζησζαλ πσο ελψ ν κέζνο φξνο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ ππφινηπν θφζκν ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα
απμήζεθε, ζηελ Αληαξθηηθή κεηψζεθε.

ΟΞΗΝΖ ΒΡΟΥΖ
O φξνο φμηλε βξνρή αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζία ζε απηήλ φμηλσλ δηαιπκέλσλ ξχπσλ, δειαδή
νπζηψλ (αεξίσλ ή κε) πνπ δελ απνηεινχλ θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαζαξήο αηκφζθαηξαο, αιιά
είλαη πξντφληα αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ή άιισλ ξππνγφλσλ αηηηψλ (π.ρ. εθαηζηεηαθήο
δξαζηεξηφηεηαο). Δπεηδή ηα δηάθνξα θαπζαέξηα νξπθηψλ θαπζίκσλ, φπσο ην πεηξέιαην θαη νη
γαηάλζξαθεο, πεξηέρνπλ ζπρλά (φμηλα) νμείδηα ηνπ ζείνπ θαη ηνπ αδψηνπ, κεηαμχ άιισλ, παξάγεηαη φμηλε
βξνρή πνπ πεξηέρεη ζε δηάιπζε ηα αληίζηνηρα νμέα. H φμηλε βξνρή επηθέξεη θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα
ζε νηθνζπζηήκαηα, θαιιηέξγεηεο, πνιηηηζηηθά κλεκεία θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ πνιηηψλ (π.ρ.
απηνθίλεηα). Οη βαξηέο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ αλάγθαζαλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, πνιιέο θπβεξλήζεηο
λα επηβάιινπλ λφκνπο θαη άιια κέηξα κε ζθνπφ ηε κείσζε, ηνπιάρηζηνλ, ηνπ θαηλνκέλνπ θαη άξα ησλ
επηπηψζεψλ ηνπ. Ζ φμηλε βξνρή έρεη έληνλεο επηπηψζεηο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα (δάζε,
πδξνβηφηνπνπο, έδαθνο), ζθνηψλνληαο άκεζα ή έκκεζα δηάθνξεο κνξθέο δσήο, αιιά θαη ζηα νηθηζηηθά
νηθνζπζηήκαηα, δηαβξψλνληαο ηζηνξηθά κλεκεία, πξνθαιψληαο δεκίεο ζε θηίξηα θαη νρήκαηα, αιιά θαη
βιάπηνληαο άκεζα ηελ αλζξψπηλε πγεία.
Ζ πηψζε ηνπ pH ζηα επηθαλεηαθά χδαηα απφ ηελ φμηλε βξνρή (ή θαη άιιεο πεγέο ξχπαλζεο) έρεη
δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζε πνιιά πδξφβηα είδε δσήο θαη ηδηαίηεξα ζηα απγά ή ηα λενγλά ηνπο, πνπ
ζπλήζσο είλαη πην επαίζζεηα.
Σφζν ε βηνινγία, φζν θαη ε ρεκεία ηνπ εδάθνπο βιάπηνληαη ζνβαξά απφ ηελ φμηλε βξνρή..
Πνιιέο εδαθφβηεο κνξθέο δσήο δελ αληέρνπλ ην ρακειφ pH θαη εμνληψλνληαη
Δπίζεο ηα νμέα δηαιχνπλ θαη ελεξγνπνηνχλ βαξέα κέηαιια θαη άιιεο ηνμίλεο κε αθφκε ρεηξφηεξα
απνηειέζκαηα.
Σα. δάζε κεγάινπ χςνπο είλαη ηδηαίηεξα ηξσηά φπσο πεξηβάιινληαη ζπρλά απφ φμηλε νκίριε πνπ
είλαη πην φμηλε απφ ηε βξνρή. Σα ππφινηπα θπηά, θαζψο θαη νη αλζξψπηλεο θαιιηέξγεηεο επίζεο
βιάπηνληαη ζνβαξά απφ ηελ φμηλε βξνρή, αιιά νη δεκηέο ζηα ηειεπηαία κεηψλνληαη κε ηε ρξήζε
ιηπαζκάησλ, πνπ βνεζνχλ ηα θπηά λα επνπιψζνπλ ηηο πιεγέο ηνπο, ή κηγκάησλ ιηπαζκάησλ κε
αζβεζηφιηζν, πνπ εμνπδεηεξψλεη ηα νμέα ηνπ εδάθνπο, Έρεη απνδεηρζεί φκσο φηη ε ηαθηηθή απηή, εθηφο
απφ πνιπέμνδε, είλαη ζπρλά βιαβεξή αλ εθαξκνζηεί ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα.
Οη επηζηήκνλεο έρνπλ επηβεβαηψζεη θαη άκεζεο βιάβεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία: Απμάλεηαη ε
πηζαλφηεηα εκθάληζεο νξηζκέλσλ κνξθψλ θαξθίλνπ θαη επηβαξχλεηαη ε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία ζε
αλζξψπνπο κε πξνδηάζεζε άζζκαηνο.

Σα καξκάξηλα ηζηνξηθά κλεκεία είλαη ην πην ζπλεζηζκέλν ζχκα ηεο φμηλεο βξνρήο. Ζ φμηλε βξνρή
κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη ηε δεκία ζε νξηζκέλα νηθνδνκηθά πιηθά θαη ηδηαίηεξα ζε ηζηνξηθά κλεκεία.
Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ αληηδξά ρεκηθά ην ζεηηθφ νμχ ηεο φμηλεο βξνρήο κε ηηο ελψζεηο αζβεζηίνπ ζηα
πεηξψκαηα (αζβεζηφιηζνο, ςακκίηεο, κάξκαξν θαη γξαλίηεο) γηα λα δεκηνπξγήζεη επδηάιπην θαη
εχζξππην γχςν.

ΑΚΡΑΗΑ ΚΑΗΡΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή έρεη νδεγήζεη ζε πεξηζζφηεξα θαη αθφκε πην αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα,
απνθαίλνληαη θνξπθαίνη επηζηήκνλεο ζε πξνζρέδην έθζεζεο πνπ ζπλέηαμαλ γηα ινγαξηαζκφ επηηξνπήο
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Πξνεηδνπνηνχλ φηη ζην κέιινλ, ν πιαλήηεο ζα βξεζεί αληηκέησπνο κε αθφκε
πεξηζζφηεξεο θαη ζθνδξφηεξεο πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, θπθιψλεο θαη θαχζσλεο κεηαμχ άιισλ. Ζ πην
άκεζε θαη ξαγδαία επίπησζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηα κεζνγεηαθά δάζε αθνξά ζηηο δαζηθέο
ππξθαγηέο. Ζ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο έληαζεο ησλ ππξθαγηψλ, θαζψο θαη ηεο έθηαζεο ησλ
θακέλσλ εθηάζεσλ, επλνείηαη απφ ηηο ζπλζήθεο μεξαζίαο, ηηο παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο πςειψλ
ζεξκνθξαζηψλ θαη ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα - ζπλζήθεο πνπ παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηηο βνξεηφηεξεο
πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ (Πνξηνγαιία, Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία). Βέβαηα νη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη ήδε νξαηέο ζηε ρψξα καο κε ηηο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο πνπ
βηψζακε θαηά ην θαινθαίξη ηνπ 2007 αιιά θαη ηνπ 2009. Ηδηαηηέξσο ην 2007, ζηελ Διιάδα θάεθαλ
εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα θπζηθψλ εθηάζεσλ (2,5 εθ. ζηξέκκαηα), ζε έλα ζεξκφ θαινθαίξη κε
αιιεπάιιειεο πεξηφδνπο θαχζσλα. Άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείσλ είλαη ε εκθάληζε ησλ ππξθαγηψλ ζηα
δηάθνξα νξεηλά δάζε θσλνθφξσλ, φπσο ηα δάζε ειάηεο πνπ θαηαζηξάθεθαλ απφ ηελ ππξθαγηά ηνπ
2007 ζηνλ Δζληθφ Γξπκφ ηεο Πάξλεζαο θαη ζηνλ Πάξλσλα. Σα δάζε απηά δελ έρνπλ αλεπηπγκέλνπο
κεραληζκνχο αλαγέλλεζεο κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη ε αλζξψπηλε παξέκβαζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ηνπο (αλαδαζψζεηο).

AITIA
•ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝΣΑ

ΑΗΣΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ:

Σν θιίκα ζηνλ πιαλήηε καο νπδέπνηε ππήξμε ζηαζεξφ. Δκθαλίδεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο
ρξνληθά, δελ πεξίκελε δειαδή ηηο αλζξψπηλεο επηδξάζεηο γηα λα αιιάμεη. Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ
επηδξνχλ ζηελ δηακφξθσζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ θιίκαηνο:
Δμωηεξηθά αίηηα:
• Ζιηαθή δξαζηεξηφηεηα ( ή έληαζε ηεο θνζκηθήο αθηηλνβνιίαο)
• Σξνρηά ηεο γεο
• Μεηεσξίηεο (θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα, φπσο πξφζθξνπζε κεγάισλ κεηεσξηηψλ ζηε γε, ή αθφκα
θαη πξνζέγγηζε κεγάισλ νπξαλίσλ ζσκάησλ, φπσο ηεο Αθξνδίηεο ζηε γε)
Δζωηεξηθά αίηηα (θπζηθά):

• Δθξήμεηο εθαηζηείσλ (ε εθαηζηεηαθή δξάζε, κπνξεί λα παίμεη θάπνην ξφιν ζηε δεκηνπξγία
παγεηψλσλ. Ζ εκθάληζε ησλ παγεηψλσλ ζπκβαίλεη ζε πεξηφδνπο κε απμεκέλε εθαηζηεηαθή
δξαζηεξηφηεηα. Σα εθαίζηεηα έρνπλ παίμεη καθξνρξφληα θαη δεκηνπξγηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία ηεο γεο)
• Απξφβιεπηα θπζηθά θαηλφκελα (θαηλφκελα φπσο ην Δι Νίλην , πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ησλ σθεαλψλ, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην θιίκα φινπ ηνπ
πιαλήηε)
Δζωηεξηθά αίηηα (αλζξωπνγελή):
• Δθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ θαχζε
πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ηελ έθιπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ( CO2) ζηελ αηκφζθαηξα)
• σκαηίδηα/ ζχλλεθα
• Δμαθάληζε ησλ δαζψλ, δηάβξσζε…(ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηεο
γεο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ δαζψλ ζε θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο (αιιαγή ηεο ιεπθαχγεηαο ή αθφκα θαη ζε
εκη-έξεκεο εθηάζεηο)
• Αιιά ε κεγαιχηεξε αηηία είλαη ν άλζξσπνο, ν νπνίνο επζχλεηαη γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο ιφγσ
ζηελ ελεξγεηαθή ζπαηάιε ηνπ.
•ΚΤΡΗΑ

ΑΗΣΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

•ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ

Έγηλε εηδηθά αλαθνξά παξαπάλσ
•ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΟΕΟΝΣΟ(ΣΡΤΠΑ ΣΟΤ ΟΕΟΝΣΟ)

Έγηλε εηδηθά αλαθνξά παξαπάλσ

•Ζ ΜΟΛΤΝΖ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Σν έδαθνο απνηειεί, γεληθά, ηνλ ελδηάκεζν απνδέθηε αλάκεζα ζηελ αηκφζθαηξα θαη ηελ
πδξφζθαηξα θαη είλαη ην επηθαλεηαθφ ζηξψκα ηνπ θινηνχ ηεο Γεο, ην νπνίν ζπλίζηαηαη απφ αλφξγαλε θαη
νξγαληθή χιε, λεξφ, αέξα θαη δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ εδάθνπο είλαη κηα εμαηξεηηθά
αξγή δηεξγαζία, γη’ απηφ ην έδαθνο, νπζηαζηηθά, ζεσξείηαη σο έλαο κε αλαλεψζηκνο πφξνο. Σν έδαθνο,
κάο ραξίδεη ηξνθή, βηνκάδα θαη πξψηεο χιεο. Δπίζεο, απνζεθεχεη, δηεζεί θαη κεηαζρεκαηίδεη πνιιέο
νπζίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ λεξφ, ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη άλζξαθα. Ωζηφζν, ην έδαθνο απεηιείηαη απφ
πνιιέο δηεξγαζίεο, φπσο ε δηάβξσζε, ε κείσζε ηεο νξγαληθήο χιεο, ε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, νη
πιεκκχξεο θαη νη θαηνιηζζήζεηο θαη ε ξχπαλζε. Ηδηαίηεξα, φζνλ αθνξά ζηε ξχπαλζε, ηα ηειεπηαία ρξφληα
ην έδαθνο θαη ην ππέδαθνο πθίζηαληαη αιινίσζε ζε βάζνο κεξηθψλ κέηξσλ απφ ηα ιηπάζκαηα, ηα
θπηνθάξκαθα θαη ηα δηδαληνθηφλα. Δπίζεο, ην έδαθνο κνιχλεηαη απφ ηνμηθέο νπζίεο, ξχπνπο, πιαζηηθά
αληηθείκελα, ζθνππίδηα θ.ιπ. Άιιεο αηηίεο κφιπλζεο ηνπ εδάθνπο είλαη νη ξχπνη ηεο αηκφζθαηξαο θαη ε
φμηλε βξνρή, ε νπνία επεξεάδεη άκεζα ηελ πνηφηεηά ηνπ θαη έκκεζα επηδξά ζηε βιάζηεζε, ηα δάζε θαη ηε
γεσξγηθή παξαγσγή. εκαληηθή, εμάιινπ, αηηία ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο είλαη ε ππεξεθκεηάιιεπζε ηεο

Γεο γηα ζθνπνχο παξαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. ε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, ηα εδάθε είλαη
εμαληιεκέλα κε απνηέιεζκα λα κελ απνδίδνπλ εμίζνπ θαιά, φπσο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ δηείζδπζε
κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ ζην έδαθνο, κέζσ θαιιηεξγεηψλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ θαζψο θαη
κέζσ ηεο εθηξνθήο νξηζκέλσλ δψσλ, επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ δσνηξνθψλ θαη
έκκεζα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ. Ζ βηνινγηθή ή νηθνινγηθή γεσξγία, ίζσο, απνηειέζεη ζην
κέιινλ ηελ ηδαληθή ιχζε γηα γεσξγηθή αλάπηπμε, κε κνλαδηθφ γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο.
•Ζ ΜΟΛΤΝΖ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

Ζ αμία ηνπ λεξνχ είλαη αδηακθηζβήηεηε, θαζψο απ’ απηφ εμαξηάηαη θάζε δσληαλφο νξγαληζκφο
πάλσ ζηε Γε πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη, απφ ηνπο αλζξψπνπο έσο ην πην κηθξφ δψν, έληνκν θαη θπηφ.
Δίλαη, ινηπφλ, πνιχηηκν θαη πξέπεη λα ην πξνζηαηεχνπκε. Γπζηπρψο, φκσο, ζε φιν ηνλ πιαλήηε
παξαηεξείηαη ξχπαλζε ησλ πνηακψλ, ησλ ιηκλψλ, ησλ ζαιαζζψλ αιιά θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ,
επεηδή ηα εξγνζηάζηα ελαπνζέηνπλ εθεί ηα ζθνππίδηα θαη ηα απφβιεηά ηνπο. Δπίζεο, εθεί ζπρλά
θαηαιήγνπλ ηα ιχκαηα θαη απφ ηα λνηθνθπξηά. Σα ππφγεηα χδαηα κνιχλνληαη, φηαλ ρχλνληαη ζην έδαθνο
δηάθνξα βιαβεξά θαη επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία πγξά, πνπ απνξξνθνχληαη απφ ην έδαθνο θαη θαηαιήγνπλ
ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. Σέηνηα επηθίλδπλα πγξά είλαη ε βελδίλε, ηα ιάδηα απφ απηνθίλεηα, κεραλέο
θ.ιπ., ηα απνξξππαληηθά, ηα δηαιπηηθά, νξηζκέλα ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα θαη εληνκνθηφλα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο θαη ηελ πεξηπνίεζε ησλ θήπσλ. Δπίζεο, ξχπαλζε
πξνθαινχλ φισλ ησλ εηδψλ ηα πιαζηηθά (ζαθνχιεο, πνηήξηα, παηρλίδηα θ.ιπ.), ηα ειαζηηθά (απηνθηλήησλ,
πνδειάησλ, εμαξηεκάησλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.), ηα είδε αινπκηλίνπ (ηελεθεδάθηα αλαςπθηηθψλ, νηθηαθέο
ζπζθεπέο, πφξηεο, παξάζπξα θ.ιπ.). Σα πιαζηηθά ζθνππίδηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα είλαη
ππεχζπλα γηα ην ζάλαην ρηιηάδσλ ζαιάζζησλ ζειαζηηθψλ θαη πνπιηψλ πνπ δνπλ θνληά ζηε ζάιαζζα
θαζψο θαη εθαηνκκπξίσλ ςαξηψλ. Πνιχ ζπρλά ζηηο ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ μεζπνχλ επηδεκίεο θαη
αξξψζηηεο σο απνηέιεζκα ηεο θαηαλάισζεο κνιπζκέλνπ λεξνχ ή θαη αλζπγηεηλψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο.
Όζνλ αθνξά ζην λεξφ ηεο ζάιαζζαο, έρεη παξαηεξεζεί ζεξκηθή ξχπαλζε θαη βηνινγηθή ξχπαλζε ηνπ
λεξνχ θαζψο θαη νξγαληθή ξχπαλζε ησλ πνηακψλ, ησλ ιηκλψλ θαη γεληθφηεξα, ησλ θιεηζηψλ ζαιαζζψλ,
πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε δηάζεζε ησλ ρσξίο επεμεξγαζία ιπκάησλ, απφ νηθηζκνχο ή βηνκεραληθά
ζπγθξνηήκαηα.

•Ζ ΜΟΛΤΝΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ

Ζ κφιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο είλαη έλα άιιν κεγάιν πξφβιεκα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, θαζψο
παξαηεξήζεθε εληνλφηεξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξάιιεια κε ηελ πξφνδν πνπ ζεκείσζε ν
άλζξσπνο. Σα εξγνζηάζηα, νη κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, νη κνλάδεο επεμεξγαζίαο κεηαιιεπκάησλ
(π.ρ. ρπηήξηα ραιθνχ), ηα ζχγρξνλα κέζα κεηαθνξάο (απηνθίλεηα, αεξνπιάλα) είλαη ππεχζπλα γηα ηελ
εθπνκπή βιαβεξψλ αεξίσλ θαη ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα. Πεγέο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, επίζεο,
ζπληζηνχλ θπζηθά θαηλφκελα, φπσο νη ππξθαγηέο θαη ε έθξεμε εθαηζηείσλ. πγθεθξηκέλα, ζηηο κεγάιεο
βηνκεραληθέο πφιεηο, ν αέξαο είλαη ηφζν κνιπζκέλνο πνπ δηαθξίλεηαη απφ ηελ αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο.
Ολνκάδεηαη «λέθνο», έρεη θαθέ ρξψκα θαη είλαη βιαβεξφο ηφζν γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ αλαπλένπλ
φζν θαη γηα ηα δέληξα, ηα θπηά θαη ηα δψα. ε πνιιέο πεξηνρέο, ε κφιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο επηθέξεη
βιαβεξέο ζπλέπεηεο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη ζηα ηξφθηκα πνπ θαηαλαιψλνπκε.
•Ζ ΟΞΗΝΖ ΒΡΟΥΖ

Έγηλε εηδηθά αλαθνξά παξαπάλσ

•Ζ ΡΤΠΑΝΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε κεγάιε ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη ε ξαγδαία βηνκεραληθή
αλάπηπμε έρνπλ πξνθαιέζεη αλεπαλφξζσηε ξχπαλζε ζην πεξηβάιινλ. Πέξαλ απφ ηε κφιπλζε ηεο
αηκφζθαηξαο, ησλ λεξψλ θαη ηνπ εδάθνπο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ξππαίλεηαη απφ ηηο ηεξάζηηεο πνζφηεηεο
απνξξηκκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη άλζξσπνη θαζεκεξηλά ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζηελ εξγαζία, ζηελ
εθδξνκή, ζην ηαμίδη θ.ιπ. Σα ζθνππίδηα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα

κεηαθέξνληαη ζε ρψξνπο πνπ νλνκάδνληαη «ρσκαηεξέο» φπνπ, άιια νρήκαηα θαιχπηνπλ ηα ζθνππίδηα κε
ρψκα ή ηα ξίρλνπλ ζε ηξχπεο. Όκσο, νη πνζφηεηεο ησλ ζθνππηδηψλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηνπο
ρψξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ ελαπφζεζή ηνπο.

•Ζ ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΟ ΡΤΠΑΝΖ

ηε δηάξθεηα ηεο βηνινγηθήο ηνπ εμέιημεο, ν άλζξσπνο έρεη θαηαθέξεη λα πξνζαξκνζηεί ζηελ
χπαξμε «ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο» δηαθφξσλ πξνειεχζεσλ πνπ απνηειεί ηε θπζηθή ξαδηελέξγεηα. Ζ
αλάπηπμε, σζηφζν, ησλ πνηθίισλ εθαξκνγψλ ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη ε εθηεηακέλε ρξήζε
ησλ αθηηλνγξαθηψλ απφ ηελ ηαηξηθή, δεκηνχξγεζαλ κηα λέα θαηάζηαζε. Σψξα πηα νη δσληαλνί νξγαληζκνί
έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα ππνβιεζνχλ ζε αθηηλνβνιία πνιχ πην έληνλε απφ ηε θπζηθή. Σα
ππξεληθά αηπρήκαηα ζε φια ηα ζηάδηα ησλ ππξεληθψλ εθαξκνγψλ έρνπλ ήδε δεκηνπξγήζεη ζνβαξέο
θαηαζηάζεηο ξχπαλζεο, ελψ ε απνζήθεπζε ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ απεηιεί κειινληηθά κε
εθηεηακέλε ξαδηελεξγφ ξχπαλζε ηε Βηφζθαηξα. Σα ξαδηελεξγά ζηνηρεία κεηαθέξνληαη κε ηνλ άλεκν, ηε
βξνρή, ηα πνηάκηα, ηα ζαιάζζηα ξεχκαηα, θ.ιπ. θαη εηζρσξνχλ ζηνπο βηνγεσρεκηθνχο θχθινπο θαη ζην
εζσηεξηθφ ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ. Ζ κεηαπήδεζή ηνπο ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο θαη ε ζπγθέληξσζή
ηνπο (θαη κάιηζηα επηιεθηηθή) κε ηε δηαδηθαζία ηεο βηνινγηθήο ζπζζψξεπζεο απνηεινχλ κεγάιε απεηιή
γηα θάζε είδνπο δσή θαη, θπξίσο, γηα ηα αλψηεξα δψα θαη ηνλ άλζξσπν. Οη ζπλέπεηεο ηεο έθζεζεο ζηε
ξαδηελέξγεηα, αθφκα θαη ζε ρακειέο δφζεηο, είλαη πνιχ επηθίλδπλεο, (θαξθίλνη, γελεηηθέο κεηαιιάμεηο
θ.ιπ.). Δηδηθφηεξα, ην πξφβιεκα δηάζεζεο ησλ ππξεληθψλ απνβιήησλ παξακέλεη, ίζσο, ην
ζεκαληηθφηεξν «αγθάζη» ηεο ππξεληθήο βηνκεραλίαο κε εχινγεο πξνεθηάζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ
πνηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Ζ ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ βξίζθεηαη, θπζηθά, ζηα ρέξηα ησλ
εκπιεθνκέλσλ θξαηψλ.

EΠΗΠΣΩΔΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ:
Άλνδνο ζηάζκεο λεξνύ

Μία απφ ηηο ζνβαξφηεξεο ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, είλαη ε άλνδνο ηεο
ζηάζκεο ησλ πδάησλ ηεο ζάιαζζαο. Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε απηή, είλαη ιίγν σο πνιχ
γλσζηνί. Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, δεκηνπξγεί αλαπφθεπθηα, δηαζηνιή ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ θαη
ιηψζηκν ησλ πάγσλ ηεο Γξνηιαλδίαο, ηεο Αληαξθηηθήο θαη ησλ Παγεηψλσλ ησλ Άιπεσλ. Σνλ ηειεπηαίν
αηψλα ε κέζε επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία απμήζεθε θαηά 0,4-0,8%, νδεγψληαο ζε αχμεζε ηεο κέζεο
ζηάζκεο ησλ σθεαλψλ θαηά 10-20 εθαηνζηά. Γπζηπρψο φκσο ηα ρεηξφηεξα έπνληαη. χκθσλα κε ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο θιηκαηηθέο Αιιαγέο (IPCC), ε απνζηαζεξνπνίεζε
ηνπ θιίκαηνο, ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε 9-88 εθαηνζηά ηεο κέζεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ηα επφκελα εθαηφ
ρξφληα.
ΔΡΖΜΟΠΟΗΖΖ – ΞΖΡΑΗΑ

Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο, πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, νδεγνχλ θαη ζε
παξαηεηακέλεο μεξαζίεο, ηηο νπνίεο βηψλνπλ πνιιέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. χκθσλα κε ηελ ηξίηε
έθζεζε ηεο δηαθπβεξλεηηθήο επηηξνπήο γηα ηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο, (IPPC), ε αχμεζε ηεο κέζεο
ζεξκνθξαζίαο ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιαλήηε, επεξεάδεη ζεκαληηθά, ηα απνζέκαηα πφζηκνπ λεξνχ θαη ηελ
άξδεπζε. Ζ ίδηα έθζεζε, πξνβιέπεη φηη νη ζεξκέο πεξίνδνη ηνπ έηνπο ζα είλαη μεξφηεξεο ζηηο
πεξηζζφηεξεο επεηξσηηθέο πεξηνρέο κέζνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ε
ζπρλφηεηα ησλ θαηλνκέλσλ μεξαζίαο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο. Σα θαηλφκελα απηά ζα
πξνζιάβνπλ θξίζηκεο δηαζηάζεηο ζε πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ήδε ζνβαξά πξνβιήκαηα
ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο, απεξήκσζεο θαη μεξαζίαο. Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζα πιεγνχλ ηδηαίηεξα.
Ήδε ιφγσ μεξαζίαο, εμαθαλίδνληαη θάζε ρξφλν 6.000.000 m2 θαιιηεξγήζηκεο γεο.
ΠΛΖΜΜΤΡΔ

Οη εηθφλεο ηεο πιεκκπξηζκέλεο Πξάγαο θαη ηεο Γξέζδεο, ην 2002, παξαδνκέλεο ε πξψηε ζηε
καλία ηνπ Bαιηάβα θαη ε δεχηεξε ζηελ αλεμέιεγθηε νξκή ηνπ Eιβα, ζπλδένληαη γηα πνιινχο κε ηηο
θιηκαηηθέο αιιαγέο. Γηα ηνλ Κινλη Μαξηέλ, Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Παγθφζκηνπ Σακείνπ γηα ηε Φχζε,
ππεχζπλεο γηα ηηο θαηαζηξνθηθέο πιεκκχξεο ζηελ Δπξψπε είλαη απφ ηε κηα κεξηά νη θιηκαηηθέο αιιαγέο
θαη απφ ηελ άιιε ε θαθή δηεπζέηεζε ησλ πνηακψλ. Απηή δελ είλαη ε πξψηε θνξά, πνπ ε Δπξψπε, έδεζε
ηφζν θαηαζηξνθηθέο πιεκκχξεο. Σν 2000, ε Βξεηαλία, ππέζηε απφ ηηο πιεκκχξεο δεκηά 750
εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Σν 2000, ζην Γηνξθζάηξ, ν πνηακφο Ouse μερείιηζε, αλεβάδνληαο επηθίλδπλα ηε
ζηάζκε ησλ πδάησλ. Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο ησλ αθξαίσλ θαηαζηξνθψλ θαη ησλ πιεκκχξσλ είλαη αξθεηφ
θαη ζεσξείηαη φηη ζα απμεζεί, ρηππψληαο έηζη ηα θησρφηεξα έζλε πνιχ ζθιεξφηεξα. Απφ ην 1971 έσο ην
1995, νη πιεκκχξεο είραλ επηπηψζεηο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 1.5 δηζεθαηνκκχξην αλζξψπνπο, ή 100
εθαηνκκχξηα αλά έηνο. Απφ απηνχο νη 318.000 άλζξσπνη ζθνηψζεθαλ θαη πεξηζζφηεξνη απφ 81
εθαηνκκχξηα έκεηλαλ άζηεγνη.
Καύζωλαο - Ππξθαγηέο

Με ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αιιά θαη ηελ επξχηεξε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο,
ζπλδένπλ, πνιινί Δπξσπαίνη θιηκαηνιφγνη, ηνλ θαχζσλα, πνπ έπιεμε θέηνο πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο.
Έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Μεηεσξνινγίαο (WMO) ε νπνία ζεκεησηένλ δελ δηαθξίλεηαη γηα ηηο
ππεξβνιέο ηεο θξνχεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηηο εμαηξεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ
παξαηεξήζεθαλ ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο. Σν 2003, ε Δπξψπε, "ςήζεθε" ζε αζπλήζηζηα πςειέο
ζεξκνθξαζίεο αιιά θαη "θάεθε" απφ αλειέεηεο ππξθαγηέο πνπ έπιεμαλ Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Γαιιία. ηε
Νφηηα Γαιιία ζεκεηψζεθαλ ηνλ Ηνχλην ζεξκνθξαζίεο-ξεθφξ πνπ θαηά ηφπνπο ππεξέβεζαλ ηνπο 40
βαζκνχο Κειζίνπ (5-7 βαζκνί πάλσ απφ ην κέζν φξν), ελψ ζηε Γελεχε, απφ ηηο 29 Μαΐνπ ε ζεξκνθξαζία
ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο δελ έρεη πέζεη θάησ απφ ηνπο 25 βαζκνχο. Σελ ίδηα ψξα, ε πχξηλε ιαίιαπα,
θαηέζηξεςε νξηζκέλα απφ ηα σξαηφηεξα πεπθνδάζε ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ θφζκνπ ζηε Ν. Γαιιία, ηελ
Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηηαιία.
Βηνπνηθηιόηεηα

Η αναμενόμενθ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ τθσ ατμόςφαιρασ και θ αφξθςθ τθσ ςτάκμθσ των
υδάτων είναι πικανό να προκαλζςουν τθν εξαφάνιςθ κάποιων ειδών που δεν κα προλάβουν να
προςαρμοςκοφν ςτισ νζεσ κλιματικζσ ςυνκικεσ. Μεταξφ των ειδών που αναμζνεται να πλθγοφν
ξεχωρίηουν τα αποδθμθτικά πουλιά, απομονωμζνοι πλθκυςμοί, είδθ με περιοριςμζνθ γενετικι
ικανότθτα προςαρμογισ. Παράλλθλα, οι κλιματικζσ αλλαγζσ, είναι πικανό να επιφζρουν όχι μόνο
αλλαγι ςτθ ςφςταςθ των οικοςυςτθμάτων αλλά και ςτθ γεωγραφικι κατανομι τουσ. Πικανζσ
μεταναςτεφςεισ (λόγω καιρικών ςυνκθκών) ειδών ςε ςυνδυαςμό με τθν εξαφάνιςθ κάποιων άλλων, κα
φζρουν ςε επαφι πλθκυςμοφσ που κάποτε ιταν απομακρυςμζνοι. Σο νζο περιβάλλον για κάποια είδθ
ενδζχεται να επιφζρει "εντάςεισ" που κα οδθγιςουν κάποιουσ πλθκυςμοφσ ι και είδθ ςε εξαφάνιςθ.
ΤΓΔΗΑ

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή θαζηζηά ην θιίκα ηεο Δπξψπεο πεξηζζφηεξν δεζηφ θαη πγξφ, γεγνλφο ην
νπνίν ζα επηθέξεη επηδεκίεο θαη αζζέλεηεο, πνπ ζα πξνθαινχληαη απφ θνπλνχπηα, άιια έληνκα θαη
ηξσθηηθά. Ζ δηάδνζε αζζελεηψλ φπσο ν δάγθεηνο ππξεηφο, ε εγθεθαιίηηδα, ε εινλνζία ή ν θίηξηλνο
ππξεηφο ζα είλαη, θαηά ζπλέπεηα, πην εχθνιε. Δπηπιένλ, ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ηελ αχμεζε κηθξνβίσλ θαη βαθηεξηδίσλ πνπ δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ησλ
ινηκψμεσλ. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, νη θίλδπλνη πνπ εγθπκνλνχλ νη θιηκαηηθέο
αιιαγέο γηα ηελ πγεία, ζα είλαη ζεκαληηθνί θαη ζα πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Ζ πγεία
ελδέρεηαη λα επηβαξπλζεί απφ ηνλ ππνζηηηζκφ, ηε δηάξξνηα θαη ηελ εινλνζία, πνπ απνηεινχλ αηηία
ζαλάηνπ 6,5 εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ θάζε ρξφλν. Σέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά αλακέλεηαη λα
επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πγεία, παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ιφγσ ησλ
αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ απηέο ζα επηθέξνπλ ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ, ζηα απνζέκαηα θαη ηελ
πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαζψο θαη ζηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ ζε κηθξφβηα. Ζ πεξαηηέξσ κφιπλζε
ηνπ αέξα ζα απμήζεη ηελ πξνδηάζεζε γηα άζζκα, αλαπλεπζηηθέο κνιχλζεηο θαη θαξδηαθά πξνβιήκαηα. Ωο
επαθφινπζα ζα απμεζνχλ νη εηζαγσγέο ζηα λνζνθνκεία αιιά θαη νη εκέξεο απνπζίαο ησλ
επεξεαδφκελσλ απφ ηελ εξγαζία ή ην ζρνιείν. Παξάιιεια, νη εληνλφηεξεο πξνζπάζεηεο πνπ ζα
θαηαβάιινπλ νη άλζξσπνη γηα ηελ εμεχξεζε πεξηζζφηεξσλ ή ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζα
πξνθαιέζνπλ, πεξαηηέξσ κφιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο κε απνηέιεζκα λα απμεζνχλ νη αζζέλεηεο πνπ
νθείινληαη ζ’ απηή. Ζ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη
θαχζσλεο, αλακέλεηαη φηη ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο, ηνπ ζεξκηθνχ ζηξεο θαζψο θαη ηεο
ζεξκνπιεμίαο.

ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ
ΑΛΛΑΓΖ(ΡΤΘΜΗΔΗ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ-ΔΡΓΑΛΔΗΑ)
ΠΟΛΗΣΗΚΔ
Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηαο, ε θιηκαηηθή αιιαγή είλαη κηα πξφθιεζε πνπ απαηηεί ζπλερή πξνζνρή θαη δξάζε. Μέζα
ζε απηφ ην πιαίζην, αλ θαη κε αξθεηέο θξηηηθέο, ε πνιηηηθή γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή αλαπηχρζεθε θαη
επεθηάζεθε ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ζε φια ηα επίπεδα, πέξα απφ απιά θιηκαηνινγηθά
ζέκαηα θαη απαηηεί απφ πνιίηεο, θπβεξλήζεηο θαη νξγαληζκνχο λα έξζνπλ αληηκέησπνη ηφζν κε ηνλ
θίλδπλν φζν θαη κε ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ηελ πεξηγξάθεη (Schroederetal., 2009; Bulkeley, 2013).
Καζίζηαηαη ινηπφλ ζαθέο φηη, ε δηακφξθσζε πνιηηηθήο ηφζν ζην δηεζλέο φζν θαη ζην ηνπηθφ επίπεδν, έρεη
πνιχ κεγάιε επίδξαζε ζην πψο νη θίλδπλνη ηεο θιηκαηηθή αιιαγή αληηκεησπίδνληαη (Satterthwaite, 2006).
χκθσλα κε ην IPCC (2007α) νη πνιηηηθέο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη κηα δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη, εδψ θαη πνιιέο
δεθαεηίεο, θαη πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο, γλψζεηο θαη δξάζεηο νη νπνίεο νινέλα θαη αλαλεψλνληαη (IPCC,
2007α: 225). ε γεληθέο γξακκέο, νη πνιηηηθέο δηαθέξνπλ θαη ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, δειαδή ηηο
πνιηηηθέο κεηξηαζκνχ θαη ηηο πνιηηηθέο πξνζαξκνγήο, κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο (Davoudi,
2012: 61). Όπσο ζεκεηψλνπλ νη Martins θαη Ferreira (2011: 42, παξαηίζεηαη ζην άξζξν ηεο Thoidou,
2013) νη πνιηηηθέο κεηξηαζκνχ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο «απεπζχλνληαη απφ ην παγθφζκην ζην εζληθφ θαη
κεηά ζην ηνπηθφ επίπεδν», ελψ ε πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή αθνινπζεί αληίζηξνθε δηαδξνκή. Ζ
πνιηηηθή κεηξηαζκνχ (mitigation) απνηειεί νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε παξέκβαζε γηα ηε κείσζε ησλ
εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ ελίζρπζε δεμακελψλ απνζήθεπζήο ηνπο. Ο κεηξηαζκφο,
ζπγθεληξψλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ησλ θπβεξλήζεσλ θαη φρη κφλν,
θαζψο ε ζπζζψξεπζε πνζνηήησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ νδεγεί ζε πεξαηηέξσ θιηκαηηθέο κεηαβνιέο
απφ ηελ παγθφζκηα ζηε ηνπηθή θιίκαθα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ζρεδηαζκφο λέσλ πνιηηηθψλ κεηξηαζκνχ
απνηειεί αληηθείκελν ζπδήηεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε δηεζλέο επίπεδν.
Με ηνλ κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (πνπ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ
αεξίσλ
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καθξνπξφζεζκα. Δπηπιένλ, ν κεηξηαζκφο ελίζρπζε ηελ πεξηβαιινληηθή έλλνηα ηεο αεηθνξίαο, ε νπνία
δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθή παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (Davoudi, 2012: 62). Έρεη αλαγλσξηζηεί φηη, ν κεηξηαζκφο ησλ εθπνκπψλ
ζα βαζηζηεί, θπξίσο, ζηελ πξνψζεζε ελφο επξχηαηνπ πεδίνπ αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ηερλνινγηψλ κε
ρακειέο ή κεδεληθέο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. χκθσλα κε ηνλ Stern (2007) ε πνιηηηθή γηα ηε
κείσζε ησλ εθπνκπψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ηξεηο ζεκειηψδεηο ζπληζηψζεο:
α. ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ άλζξαθα
β. ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ θαη
γ. ηελ απνκάθξπλζε εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξψλ.
Δλδεηθηηθά κέηξα κεηξηαζκνχ είλαη: ε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ειηαθή ελέξγεηα,
αηνιηθή ελέξγεηα, βηνκάδα) θαη βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Ωζηφζν, ε πνιηηηθή απηή πξνζέγγηζε
ηνπ κεηξηαζκνχ πξνζειψλεηαη, πεξηζζφηεξν ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηζνξξνπηψλ,

θαη ιηγφηεξν ζηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ απνηξνπή κειινληηθψλ θηλδχλσλ
(Satterthwaiteetal., 2007). Ζ πνιηηηθή πξνζαξκνγήο (adaptation) νξίδεηαη σο «ε ηθαλφηεηα ησλ θπζηθψλ ή
αλζξψπηλσλ ζπζηεκάησλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη λα
πξνζαξκνζηνχλ ζηα απνηειέζκαηά ηεο, κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ή αθφκα θαη ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ επεξγεηηθψλ επθαηξηψλ (IPCC, 2007γ). χκθσλα πάιη κε ηελ Davoudi (2012: 62) ε
πξνζαξκνγή ιακβάλεη ηε κνξθή ηεο πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ θαηαζηξνθψλ απφ ηελ θιηκαηηθή
αιιαγή. πγθεθξηκέλα, ε πνιηηηθή πξνζαξκνγήο αθνξά θπξίσο ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
αμηνιφγεζε επηινγψλ φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Με ηελ πνιηηηθή ηεο
πξνζαξκνγήο κπνξνχλ λα κεησζνχλ νη επηπηψζεηο άκεζα (αιιά φρη λα κεδεληζηνχλ). Απηφ είλαη
ζχκθσλν κε ηνλ Stern (2007), ν νπνίνο κε ηελ αλαζθφπεζή ηνπ ππνζηεξίδεη φηη ε πξνζαξκνγή είλαη ε
κφλε απάληεζε γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ ζα ζπκβνχλ ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, πξηλ
αθφκα ηα κέηξα κεηξηαζκνχ λα κπνξνχλ λα έρνπλ απνηέιεζκα. Παξάιιεια, ε πξνζαξκνγή είλαη ζηελά
ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο εππάζεηαο, θαη σο εθ ηνχηνπ αλακέλεηαη λα έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα ηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη άιιεο επάισηεο πεξηνρέο, πνπ ζα πιεγνχλ ζθιεξφηεξα θαη ζπληνκφηεξα
απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Απηφ δηθαηνινγεί ην γεγνλφο φηη, κε ηελ πξνζαξκνγή νη πεξηνρέο κπνξνχλ λα
γίλνπλ πην αλζεθηηθέο ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη λα απμήζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα
αληηζηέθνληαη ζηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο (Satterthwaiteetal., 2007). πλεπψο, ηα κέηξα
πξνζαξκνγήο αθνξνχλ θπξίσο ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνπο δηάθνξνπο
ηνκείο ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο επίζεο θαη ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο απηψλ ησλ επηδξάζεσλ. Παξαδείγκαηα κέηξσλ πξνζαξκνγήο ζε
δηάθνξνπο ηνκείο είλαη: ε δεκηνπξγία αλζεθηηθψλ ππνδνκψλ ζε πεξηπηψζεηο αθξαίσλ θαηαζηξνθψλ
(θπκαηνζξαχζηεο, ακκφινθνη) βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο γεο θαη ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο
(IPCC, 2007γ: 56-57). Ωζηφζν, έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ έρεη πξνθχςεη κέρξη ηψξα είλαη φηη ε
πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη πεξηνξηζκέλε ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ζε ζρέζε κε ηνλ
κεηξηαζκφ, θαη ππάξρνπλ πνιινί ιφγνη πίζσ απφ απηφ. Αξρηθά, νη δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο
επηθεληξψλνληαη ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ ζηνλ κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, κέζσ ηεο κείσζεο
ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αθφκε θαη αλ ε ζεκαζία ηεο πξνζαξκνγήο ππνγξακκίδεηαη ζε
αξθεηά ζεκεία (UNFCCC, 1992, άξζξν 4; UN, 1998, άξζξν 10). Έπεηηα, ε πξνζαξκνγή ζε κεγάιν
βαζκφ έρνπλ αλαιεθζεί ζε ηνπηθή θιίκαθα, απφ ηα λνηθνθπξηά, ηνπο αγξφηεο, ηηο επηρεηξήζεηο ή ηηο
ηνπηθέο θπβεξλήζεηο. Παξάιιεια, είλαη πην πεξίπινθε θαη δχζθνια κπνξεί λα ζηνρεχζεη κέζσ
ζπληνληζκέλσλ δηεζλψλ θίλεηξσλ. Σέινο, είλαη δχζθνιν λα γεληθεχζνπκε ηνπο ηξφπνπο φηη ηα άηνκα ή νη
θνηλφηεηεο είλαη πηζαλφ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηπηψζεηο (Halletal., 2009). Ωζηφζν, ηα
ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα κε ηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη . χκθσλα κε
ηνπο Satterhwaite θ.α., «Ζ απνηπρία ηνπ κεηξηαζκνχ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζα νδεγήζεη ηειηθά ζηελ
απνηπρία ηεο πξνζαξκνγήο, σο εθ ηνχηνπ, ε πξνζαξκνγή θαη ν κεηξηαζκφο δελ είλαη ελαιιαθηηθέο αιιά
ζπκπιεξσκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα επηδησρζνχλ απφ θνηλνχ» (Satterthwaiteetal., 2007: 5).
Δπηπιένλ, ε WWF ππνζηεξίδεη φηη, παξφιν πνπ ε αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κέζσ ηεο
επαξθνχο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απνηειεί κέγηζηε πξνηεξαηφηεηα γηα θάζε
αλεπηπγκέλε ρψξα θαη φρη κφλν, ζα πξέπεη ην δήηεκα ηεο πξνζαξκνγήο λα αληηκεησπηζηεί εμίζνπ
ζνβαξά. Πξάγκαηη, νη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κφλν κε κηα άκεζε
δξαζηηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ σζηφζν, απηφ απφ κφλν ηνπ δελ αξθεί.,
δεδνκέλνπ φηη ε θιηκαηηθή αιιαγή βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε. Ο κεηξηαζκφο δελ κπνξεί λα θέξεη απφ κφλνο
ηνπ άκεζα απνηειέζκαηα, κε ζπλέπεηα ε πξνζαξκνγή λα απνηειεί αλαπφθεπθην θαη απαξαίηεην
ζπκπιήξσκα παγθνζκίσο γηα κηα επηηπρεκέλε αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο
(Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2007). πλεπψο, ν ζπλδπαζκφο ησλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο θαη
κεηξηαζκνχ κπνξεί λα κεηψζεη κε επηηπρία ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Γηα
ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζα πξέπεη θαη νη δχν απηέο ελέξγεηεο λα ζπληνλίδνληαη
ζσζηά ζε θαηάιιειεο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πνιηηηθέο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε

πνπ εθαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα ζε θάζε πεξηνρή (Thoidou, 2013: 305). πκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη, ε
δηεζλήο θνηλφηεηα, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαζψο θαη ηα επηκέξνπο θξάηε ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπλ κέηξα
κεηξηαζκνχ, έηζη ψζηε ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε λα κελ ιάβεη δξαζηηθέο δηαζηάζεηο κέζα ζε απηφλ
ηνλ αηψλα θαη παξάιιεια, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ κέηξα πξνζαξκνγήο γηα ηελ ηξέρνπζα θαη κειινληηθή
θιηκαηηθή αιιαγή πνπ δελ κπνξνχλ λα απνηξαπνχλ αθφκα, έζησ θαη αλ επηηεπρζνχλ φινη νη ζηφρνη γηα ηε
κείσζε ησλ εθπνκπψλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία
θαη ην πεξηβάιινλ (Davoudi, 2012).
ΔΗΓΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Σα είδε ησλ νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ πνιηηηθήο είλαη ηα εμήο:
1)

Eκπνξεχζηκα δηθαηψκαηα/Άδεηεο: χκθσλα κε ηα ζπζηήκαηα εκπνξίαο δηθαησκάησλ,

θάζε πεγή πνπ ξππαίλεη ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη άδεηα, γηα λα εθπέκπεη ζηνλ αέξα ή λα απνβάιιεη ζην
λεξφ ή ην έδαθνο ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα θαζνξηζκέλεο νπζίαο. Απηή ε άδεηα ρνξεγείηαη απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο είηε δσξεάλ είηε κε θάπνηα πιεξσκή. ε πεξίπησζε πνπ ε πεγή απηή εθπέκςεη ή
απνβάιιεη κεγαιχηεξε πνζφηεηα νπζίαο ζα πξέπεη λα αγνξάζεη επηπιένλ άδεηεο πνπ λα αληηζηνηρνχλ
ζηε δηαθνξά. Δμαζθαιίδεη ηα

δηθαηψκαηα απηά είηε κέζσ παξαγσγήο πηζησηηθψλ κνλάδσλ (απφ

Πξνγξάκκαηα Μεραληζκνχ Καζαξήο Αλάπηπμεο θαη Απφ Κνηλνχ Δθαξκνγήο).Δίηε κέζσ αγνξαπσιεζηψλ
ζηα πιαίζηα εζληθψλ πζηεκάησλ Δκπνξίαο Δθπνκπψλ.
2)

Δκπνξεχζηκα πηζηνπνηεηηθά: Σα πηζηνπνηεηηθά δχλαληαη λα αλήθνπλ ζηελ παξαπάλσ

θαηεγνξία κε ηε δηαθνξά πσο ε ππνρξέσζε έγθεηηαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ
(Πξάζηλα Πηζηνπνηεηηθά) ή ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (Λεπθά Πηζηνπνηεηηθά)
3)

Δπηδνηήζεηο: Δίλαη φιεο νη κνξθέο ηεο θξαηηθήο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζε ξππαίλνληεο κε

ζθνπφ επελδχζεηο γηα ην πεξηβάιινλ (φπσο γηα ΑΠΔ).Οη επηδνηήζεηο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα έζνδα
ησλ ρξεψζεσλ, άιια θξαηηθά ή θαη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
4)

Φφξνη/Υξεψζεηο: Αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ απφ πεγέο πνπ

πξνθαινχλ ξχπαλζε.
5)

Σέιε: Σα ηέιε γηα ηελ θνπή δέλδξσλ ή ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ.

6)
Δπηπξνζζέησο άιιν έλα εξγαιείν ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε Sternείλαη
ηα νινθιεξσκέλα κνληέια εθηίκεζεο
πνπ απνηεινχλ έλα εξγαιείν γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ησλ
ζπλνιηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία. Οη ππνινγηζκνί καο δείρλνπλ φηη απηέο νη επηπηψζεηο είλαη
πηζαλφ λα είλαη ζνβαξφηεξεο απ’ φηη ζεσξείην κέρξη ζήκεξα
Ζ ρξήζε ησλ θιαζηθψλ ηππηθψλ κνληέισλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλνιηθψλ επηπηψζεσλ ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο είλαη κηα δεηλή πξφθιεζε θαη νη πεξηνξηζκνί ζηελ
πξνζνκνίσζε ηνπ θφζκνπ γηα δηάζηεκα δχν αηψλσλ ή θαη πεξηζζφηεξν, απαηηνχλ κεγάιε πξνζνρή ζηελ
εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Ωζηφζν, φπσο έρνπκε εμεγήζεη, ε ρξνληθή πζηέξεζε αλάκεζα ζηε δξάζε
θαη ην απνηέιεζκα είλαη πνιχ κεγάιε θαη ε πνζνηηθή αλάιπζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θαηαηνπίζεη ηνπο
δξψληεο ζα εμαξηεζεί απφ ηέηνηεο αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο καθξάο ρξνληθήο εκβέιεηαο. Οη ρξεκαηηθέο
επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζεσξνχληαη πιένλ πνιχ ζνβαξφηεξεο απφ ηηο εθηηκήζεηο
πξνγελέζηεξσλ κειεηψλ, γηαηί, αλάκεζα ζε άιια, νη ηειεπηαίεο έηεηλαλ λα απνθιείνπλ κεξηθέο απφ ηηο πην
αβέβαηεο αιιά ελ δπλάκεη θαηαζηξνθηθφηεξεο επηπηψζεηο. Υάξε ζηελ πξφζθαηε πξφνδν ηεο
επηζηήκεο, είλαη πιένλ εθηθηφ λα εμεηαζηνχλ απηνί νη θίλδπλνη πην άκεζα, κε ηε ρξήζε ησλ πηζαλνηήησλ.
Σα πεξηζζφηεξα θιαζηθά κνληέια ηνπ παξειζφληνο ρξεζηκνπνηνχζαλ σο ζεκείν εθθίλεζεο έλα ζελάξην
ζέξκαλζεο θαηά 2-3νC. ’ απηφ ην εχξνο ζεξκνθξαζηψλ, ην θφζηνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κπνξεί λα
ήηαλ ηζνδχλακν κε κηα κφληκε απψιεηα ηνπ 0-3% πεξίπνπ ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο, ζε ζρέζε κε
απηή πνπ ζα είρε επηηεπρζεί εάλ δελ ππήξρε ε θιηκαηηθή αιιαγή. Οη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζα
αληηκεησπίζνπλ πςειφηεξα θφζηε. Δληνχηνηο, απηά ηα πξψηα κνληέια ήηαλ πνιχ αηζηφδνμα ζε φηη αθνξά
ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο .Πην πξφζθαηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη αιιαγέο ζηε
ζεξκνθξαζία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπλέρηζε ηξερνπζψλ πξαθηηθψλ ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ (ζελάξην

BAU) κπνξεί λα ππεξβνχληνπο 2-3νC πξνο ην ηέινο απηνχ ηνπ αηψλα. Απηφ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ελφο
κεγαιχηεξνπ απφ ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο εχξνπο ζπλεπεηψλ. Πνιιέο απ’ απηέο ηηο ζπλέπεηεο, φπσο
ε απφηνκε θαη κεγάιεο θιίκαθαο θιηκαηηθή αιιαγή, είλαη δπζθνιφηεξν λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Με κηα
αχμεζε ηεο κέζεο παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο θαηά 5-6νC –πνιχ πηζαλή ζηνλ επφκελν αηψλα– ηα
ππάξρνληα κνληέια πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δηαθηλδχλεπζε κηαο απφηνκεο θαη κεγάιεο θιίκαθαο
θιηκαηηθήο αιιαγήο ,ππνινγίδνπλ θαηά κέζν φξν απψιεηεο χςνπο 5-10% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔγρΠ, κε ηηο
θησρφηεξεο ρψξεο λα αληηκεησπίδνπλ θφζηε πνπ μεπεξλνχλ ην 10% ηνπ ΑΔγρΠ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ
θάπνηεο ελδείμεηο γηα κηα κηθξή αιιά ζεκαληηθή πηζαλφηεηα αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη πέξα απ’ απηφ
ην εχξνο. Σέηνηεο απμήζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα καο νδεγήζνπλ ζε κηα άγλσζηε γηα ηνλ άλζξσπν
εκπεηξία πνπ ζα πεξηιακβάλεη ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη. Με ηέηνηεο πηζαλφηεηεο
ζηνλ νξίδνληα, ήηαλ μεθάζαξν φηη ην πιαίζην πξνζνκνίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζ’ απηή ηελ Έθζεζε
έπξεπε λα δνκεζεί γχξσ απφ ηα νηθνλνκηθά ηνπ ξίζθνπ. Ζ εμαγσγή κέζσλ φξσλ ζε πηζαλφηεηεο
απνθξχπηεη πηζαλνχο θηλδχλνπο. Ζ δηαθηλδχλεπζε γηα επηπηψζεηο πνιχ ρεηξφηεξεο απφ ηηο αλακελφκελεο
είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθά. Οη πνιηηηθέο γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αθνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ πεξηνξηζκφ απηψλ
ησλ θηλδχλσλ. Οη
ηειεπηαίνη, δελ
κπνξνχλ πιήξσο
λα
απνζνβεζνχλ, αιιά
κπνξνχλ λα
πεξηνξηζηνχλ ζεκαληηθά. Έλα ηέηνην πιαίζην πξνζνκνίσζεο πξέπεη, επίζεο, λα ιάβεη ππφςε εζηθέο
παξακέηξνπο ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηε κέξηκλα γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. Ζ αλάιπζε δελ
πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζε εηζνδεκαηηθνχο δείθηεο φπσο ην ΑΔγρΠ. Οη ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο
γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ είλαη πηζαλφ λα είλαη δεηλέο. Ζ ζπλνιηθή ζχγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ
ζηξαηεγηθψλ πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε θαη απηψλ ησλ ζπλεπεηψλ. Δίκαζηε, γηα κηα αθφκε θνξά,
αληηκέησπνη κε δηαθνξεηηθά ελλνηνινγηθά θαη εζηθά δεηήκαηα θαζψο θαη κε ζέκαηα κέηξεζεο θαη
πνζνηηθνπνίεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα εξκελεπζνχλ κε ηε δένπζα επηθπιαθηηθφηεηα. Ζ
Έθζεζε ρξεζηκνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ, ηνπ PAGE2002, γηα λα απεηθνλίζεη
ην πψο νη εθηηκήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απ’ απηά ηα νινθιεξσκέλα κνληέια εθηίκεζεο αιιάδνπλ αλάινγα
κε ηα λεφηεξα επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα ηηο πηζαλφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο
αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ επηινγή ηνπ κνληέινπ θαζνξίζηεθε απφ ηελ επηζπκία καο λα αλαιχζνπκε
ιεπηνκεξψο ηε δηαθηλδχλεπζε – απηφ είλαη έλα απφ ηα πνιχ ιίγα κνληέια πνπ επηηξέπνπλ κηα ηέηνηα
άζθεζε. Αθφκε πεξηζζφηεξν, νη ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη εθηείλνληαη ζε φιν ην
εχξνο πξνεγνχκελσλ κειεηψλ. Υξεζηκνπνηήζακε απηφ ην κνληέιν κε κηα ζεηξά ζηνηρείσλ ηα
νπνία ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ην θιίκα ηεο Έθζεζεο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ
Κιηκαηηθή Αιιαγή ηνπ 2001θαη κηα άιιε ζεηξά ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλεη κηα κηθξή αχμεζε ζηηο
εληζρπηηθέο αλαδξάζεηο ζην θιηκαηηθφ ζχζηεκα. Ζ αχμεζε απηή έρεη αλαιπζεί ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά
θείκελα πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί κεηά ην 2001.Δπίζεο αλαιχζακε ην πψο ε εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ
ζπληειεζηψλ επηθαηξνπνίεζεο, νη ππνζέζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηα εηδηθά βάξε ηεο δηθαηνθαηαλνκήο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηηο θησρέο ρψξεο θαη νη εθηηκήζεηο γηα ηηο
επηπηψζεηο ζηε ζλεζηκφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ ζα αχμαλαλ ηα πξνβιεπφκελα νηθνλνκηθά θφζηε ηεο
θιηκαηηθήο
αιιαγήο. Υξεζηκνπνηψληαο απηφ ην κνληέιν θαη πεξηιακβάλνληαο εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεοπνπ
κπνξνχλ πξνο ην παξφλ λα ελζσκαησζνχλ, ππνινγίδνπκε φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο ζηνπο επφκελνπο δχν αηψλεο γηα ην ζελάξην ζπλέρηζεο ηξερνπζψλ πξαθηηθψλ (ζελάξην BAU)
πεξηιακβάλεη επηπηψζεηο θαη θηλδχλνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κέζε κείσζε ηεο παγθφζκηαο θαηά θεθαιήλ
θαηαλάισζεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 5% απφ ηψξα θαη ζην εμήο. Δλψ απηή ε εθηίκεζε θφζηνπο είλαη
εληππσζηαθά πςειή, δελ πεξηιακβάλεη πνιιά, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά. Σν θφζηνο ηεο ζπλέρηζεο
ηξερνπζψλ πξαθηηθψλ (BAU) ζα απμεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν αλ ην κνληέιν ζπλππνιφγηδε ηξεηο
ζεκαληηθνχο παξάγνληεο:
• Πξψηνλ, πεξηιάκβαλε ηηο άκεζεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία (απνθαινχκελεο
θαη «εθηφο αγνξάο» επηπηψζεηο). Απηέο νη επηπηψζεηο απμάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο απφ ην 5 ζην 11% ηεο παγθφζκηαο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο. Δδψ ηίζεληαη ζνβαξά
αλαιπηηθά θαη εζηθά δεηήκαηα πνζνηηθνπνίεζεο. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζ’ απηφ ην κνληέιν
είλαη ζρεηηθά κεηξηνπαζείο ζε φηη αθνξά ζηελ αμία πνπ πξνζδίδνπλ ζ’ απηέο ηηο επηπηψζεηο.
• Γεχηεξνλ, πξφζθαηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ φηη ην θιηκαηηθφ ζχζηεκακπνξεί λα είλαη
πην επαίζζεην απ’ φζν ζεσξείην κέρξη ζήκεξα, ζε εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Κη απηφ ιφγσ, γηα

παξάδεηγκα, ηεο χπαξμεο εληζρπηηθψλ αλαδξάζεσλ φπσο ε έθιπζε κεζαλίνπ θαη ε εμαζζέληζε ησλ
θαηαβνζξψλ άλζξαθα. χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο καο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξνζνκνίσζε κηαο
κηθξήο αχμεζεο απηψλ ησλ αλαδξάζεσλ, ην θφζηνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κπνξεί λα απμεζεί απφ ην 5
ζην7% ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο, ή απφ ην 11 ζην 14% αλ ζπκπεξηιεθζνχλ νη εθηφο αγνξάο
επηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ
.• Σξίηνλ, έλα δπζαλάινγν πνζνζηφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο βαξχλεη ηηοθησρφηεξεο
πεξηθέξεηεο ηνπ θφζκνπ. Δάλ ζηαζκίζνπκε απηή ηελ άληζα θαηαλεκεκέλε επηβάξπλζε, ην εθηηκψκελν
παγθφζκην θφζηνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα κηα αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 5 - 6νC κπνξεί λα είλαη
κεγαιχηεξν θαηά 25%, ζε ζρέζε κε ηηο κε-ζηαζκηζκέλεο εθηηκήζεηο. πλππνινγίδνληαο απηνχο ηνπο
παξάγνληεο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα ην ζελάξην ζπλέρηζεο ηξερνπζψλ πξαθηηθψλ
(BAU) απμάλεηαη θαη ηζνδπλακεί κε κηα κφληκε κείσζε ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο θαηά
20%.πλνςίδνληαο, νη αλαιχζεηο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην πιήξεο θάζκα ησλ επηπηψζεσλ θαη ησλ
πηζαλψλ απνηειεζκάησλ – απηέο, δειαδή, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα βαζηθά νηθνλνκηθά ηεο δηαθηλδχλεπζεο
– θαηαδεηθλχνπλ φηη ε θιηκαηηθή αιιαγή ππφ έλα ζελάξην ζπλέρηζεο ηξερνπζψλ πξαθηηθψλ (BAU) ζα
κεηψζεη ηελ επεκεξία θαηά πνζνζηφ ηζνδχλακν κε κηα κείσζε ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο απφ 5
έσο 20%. πλππνινγίδνληαο ην απμαλφκελν ζψκα επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνπλ
κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο, ηελ απνθπγή πηζαλψλ θαηαζηξνθψλ θαη πηνζεηψληαο κηα επξχηεξε πξνζέγγηζε
ησλ ζπλεπεηψλ ζε ζρέζε κε ηε ζηελή κέηξεζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, ε πην νξζή εθηίκεζε είλαη
πηζαλφ λα βξίζθεηαη ζην πςειφηεξν κέξνο απηνχ ηνπ εχξνπο. Οη νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο γηα δηάζηεκα
κεγαιχηεξν ηεο δεθαεηίαο είλαη δχζθνιεο θαη αλαθξηβείο.
. Ζ αλάιπζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο απαηηεί, απφ ηελ ίδηα ηεο ηε θχζε, πξνβιέςεηο γηα 50, 100,
200 θαη πιένλ έηε. Οπνηαδήπνηε ηέηνηνπ ηχπνπ πξνζνκνίσζε απαηηεί πξνζνρή θαη ηαπεηλφηεηα,
θαη ηα απνηειέζκαηα εμαξηψληαη άκεζα απφ ην κνληέιν θαη ηηο ππνζέζεηο ηνπ. Γελ πξέπεη λα
ηνπο απνδίδεηαη αθξίβεηα θαη βεβαηφηεηα, νη νπνίεο είλαη απιά αδχλαην λα επηηεπρζνχλ. Αθφκε
πεξηζζφηεξν, κεξηθέο απφ ηηο κεγάιεο αβεβαηφηεηεο ζηελ επηζηήκε αθνξνχλ ηνκείο (φπσο, γηα
παξάδεηγκα, νη επηπηψζεηο ησλ πνιχ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ), γηα ηνπο νπνίνπο γλσξίδνπκε
ειάρηζηα θαη γηα ηνπο νπνίνπο δε κπνξνχκε –θαη δε ζέινπκε– λα θάλνπκε παξά κφλν ππνζέζεηο, θαζψο
είλαη πέξα απφ θάζε πξνεγνχκελε αλζξψπηλε εκπεηξία. Σν βαζηθφ κήλπκα απηψλ ησλ κνληέισλ είλαη φηη
φηαλ πξνζπαζήζνπκε λα ιάβνπκε ππφςε ην άλσ εχξνο ησλ θηλδχλσλ θαη ηηο αβεβαηφηεηεο, ηα
ζηαζκηζκέλα θαηά πηζαλφηεηα θφζηε είλαη πνιχ κεγάια. Μεγάιν κέξνο(αιιά φρη ην ζχλνιν) ησλ
θηλδχλσλ κπνξεί λα κεησζεί κέζσ κηαο ζζελαξήο πνιηηηθήο αληηκεηψπηζεο. Ηζρπξηδφκαζηε φηη απηφ
κπνξεί λα επηηεπρζεί κ’ έλα πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο απφ
ηα ππνινγηδφκελα θφζηε ησλ ζπλεπεηψλ. Μ’ απηή ηε ινγηθή, ε αληηκεηψπηζε είλαη κηα ηδηαίηεξα
παξαγσγηθή επέλδπζε.
Έλα δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ, είλαη ην ‘εμσηεξηθφ θφζηνο’ (external costs) ηεο ξχπαλζεο ή ην ‘θνηλσληθφ θφζηνο’
(social cost) ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Coase, 1960).
ΡΤΘΜΗΔΗ
Ζ Οηθνλνκία είλαη έλα αλνηθηφ ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ
εμφξπμε θπζηθψλ πφξσλ, ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ/ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ
ελζσκάησζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ φισλ απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηα νπνία κε ηνπο δηάθνξνπο
θπζηθνχο θχθινπο βξίζθνπλ ην δξφκν ηεο επηζηξνθήο ηνπο πίζσ ζηελ θχζε. Ζ ππεξβνιηθή δηάζεζε
απνβιήησλ φκσο δεκηνπξγεί κφιπλζε (βηνινγηθέο θαη άιιεο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ) θαη ξχπαλζε
(αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, ζηελ ρισξίδα θαη παλίδα). Απηφο είλαη ν Οηθνινγηθφο
νξηζκφο ηεο ξχπαλζεο. ηελ γιψζζα ησλ Οηθνλνκνιφγσλ, ή ξχπαλζε είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ
θπζηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ξχπαλζεο θαη ησλ αλζξψπηλσλ αληηδξάζεσλ/πεπνηζήζεσλ γηα απηέο ηηο
επηπηψζεηο. Ήηαλ πξψηνο ν Pigou (1920) πνπ κίιεζε γηα ην εμσηεξηθφ θφζηνο ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ είηε
απηνί δηνρεηεχνληαη ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, ην λεξφ ή ην έδαθνο. Ήηαλ απηφο πνπ δηαρψξηζε ην
πξνζσπηθφ θφζηνο ηεο παξαγσγήο (δειαδή ην θφζηνο γηα ηηο πξψηεο χιεο θαη
ηα εξγαηηθά/αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο επηρείξεζεο) θαη θαηαλάισζεο, απφ ην θνηλσληθφ θφζηνο ηεο

παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ην νπνίν ην επσκίδεηαη ε θνηλσλία σο ζχλνιν. Τπνζηήξημε πσο ζηελ ηηκή
ελφο πξντφληνο γηα παξάδεηγκα, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο απφ ηελ ξχπαλζε ην
νπνίν δελ ην επσκίδεηαη απηφο πνπ ξππαίλεη γηα λα θαηαζθεπάζεη ην ζπγθεθξηκέλν αγαζφ, αιιά ε
θνηλσλία σο ζχλνιν κέζα απφ ηα έμνδα λνζειείαο γηα παξάδεηγκα ιφγσ απμεκέλεο ζπγθέληξσζεο
αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ θαη ην ζπλεπαθφινπζν ράζηκν εξγαηνσξψλ απφ ηελ κείσζε ηνπ παξαγσγηθνχ
έξγνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα έμνδα θαζαξηζκνχ δεκφζησλ θηηξίσλ θαη αγαικάησλ ιφγσ ηεο φμηλεο
ελαπφζεζεο (φμηλε βξνρή), ηνπο ζαλάηνπο θαη θαξθίλνπο ηνπ δέξκαηνο απφ ηελ κείσζε ηεο ηξχπαο ηνπ
ζηξαηνζθαηξηθνχ φδνληνο, ηελ κείσζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηεο γεο ιφγσ ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο
θπηνθαξκάθσλ, ην ράζηκν ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο κηαο φκνξθεο αηζζεηηθά θπζηθήο πεξηνρήο ιφγσ
θαηαζθεπήο ππνδνκψλ θ.α.
Ο Pigou ινηπφλ ππνζηήξημε πσο νη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα αμηνινγνχληαη κε
φξνπο νηθνλνκηθνχο θαη λα ελζσκαηψλνληαη ζηελ νηθνλνκία ηηο αγνξάο. Απηήλ ηελ ηδέα έρνπλ
ν
ελζηεξληζηεί ε Agenda 2000 θαη ην 5 Πξφγξακκα Γξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (CEC, 1992) φηαλ
αλαθέξνληαη ζηελ ελζσκάησζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ θξαηψλ
κειψλ εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ‘ν Ρππαίλσλ Πιεξψλεη’. Απηή ε αξρή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε
επηζηεκνληθφ πεδίν αιιά ζε θαζαξά νηθνλνκηθνχο φξνπο ζεκαίλεη πσο ην θνηλσληθφ θφζηνο ηεο
παξαγσγήο ή θαηαλάισζεο απνηειείηαη απφ ην πξνζσπηθφ θφζηνο (θφζηνο παξαγσγήο) ζπλ ην
εμσηεξηθφ θφζηνο απφ ηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ (πνπ ην πιεξψλεη
ν ξππαίλσλ θαη ν θαηαλαισηήο φπσο ζα δνχκε ζην ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα παξαθάησ – θνίηα ελφηεηα 7).
Σν πξφβιεκα ζηελ πξαγκαηηθή δσή, είλαη πσο ε ζεζκνζέηεζε πνιηηηθψλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ
κεδεληθή κφιπλζε είλαη απηή ηελ ζηηγκή αδχλαηε ζηελ πξάμε γηα ηνπο εμήο ιφγνπο (Pezzey, 1988):

Πξψηνλ, ε ίδηα ε θχζε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνξξνθά θάπνηα απφβιεηα,

Γεχηεξνλ, επεηδή ην θφζηνο ηνπ ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο ηέηνηνο θιίκαθαο είλαη ππέξνγθν,
θαη

Σξίηνλ επεηδή ε ππάξρνπζα έξεπλα θαη πιεξνθνξία πνπ ζα θιεζεί λα ζηεξίμεη κηα ηέηνηα
πνιηηηθή είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ηθαλνπνηεηηθήο αμηνπηζηίαο. Απηφ νθείιεηαη ηφζν ζηελ θχζε ησλ
επηπηψζεσλ (γηα παξάδεηγκα καθξνρξφληεο εθζέζεηο ζε πνιχ κηθξέο δφζεηο είλαη δχζθνιν λα
αληρλεπζνχλ αιιά θαη ζπλεξγηζηηθέο επηδξάζεηο πνιιψλ αεξίσλ πνπ απφ κφλεο ηνπο έρνπλ δηαθνξεηηθέο
επηπηψζεηο), φζν θαη ζε πνιηηηθνχο ιφγνπο (π.ρ. απξνζπκία απηνθηλεηνβηνκεραλίαο λα επελδχζεη ζε
έξεπλα γηα ηελ ηερλνινγία Τδξνγφλνπ).
Έλα άιιν δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο είλαη ε ρξήζε
ησλ αλαλεψζηκσλ θαη κε πεγψλ ελέξγεηαο. Οη κε αλαλεψζηκνη θπζηθνί πφξνη πεξηιακβάλνπλ ηα νξπθηά
θαχζηκα, ηνπο ηφπνπο αιηείαο, ηα δάζε, ηελ γεσξγηθή γε θαη ην έδαθνο γεληθφηεξα. Ο
φξνο κε αλαλεψζηκνη, δειψλεη φηη απηνί νη πφξνη είλαη πνζνηηθά πεξηνξηζκέλνη θαη πσο ε ρξήζε ηνπο
ηψξα, ηνπο θαζηζηά κε ρξεζηκνπνηήζηκνπο ζην κέιινλ (π.ρ. απφ κειινληηθέο γεληέο, έηζη ζχκθσλα κε ηνλ
νξηζκφ ηεο ΒΑ ε κέρξη εμάληιεζεο ρξήζε ηνπο είλαη κε αεηθνξηθή). Ζ εμφξπμε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ κε
αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο:

Ζ χπαξμε ππνθαηάζηαησλ θπζηθψλ πφξσλ φπσο ε ρξήζε θπζηθνχ αέξηνπ έλαληη ηνπ
πεηξειαίνπ. Ζ θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηηο θξίζεηο πεηξειαίνπ νδήγεζαλ πνιιέο επξσπατθέο
ρψξεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο) ζηελ φιν θαη απμαλφκελε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ
αληηθαζηζηψληαο κεξηθψο ην πεηξέιαην. Αο ζεκεησζεί πσο ην 60% ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο
3
Διιάδαο θαιχπηεηαη ζήκεξα απφ ηελ ρξήζε πεηξειαίνπ. Ζ εηζαγσγή 4 δηο. m /έηνο θπζηθνχ αεξίνπ απφ
ηελ Ρσζία θαη ηελ Αιγεξία, ην κεγαιχηεξνπ κεηαπνιεκηθά ελεξγεηαθνχ έξγν ζηελ Διιάδα, ζα αιιάμεη
απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη αλακέλεηαη λα νδεγήζεη καθξνπξφζεζκα ζε κεγάια νθέιε πνιινχο ηνκείο ηεο
Δζληθήο Οηθνλνκίαο (Γεληεθάθεο, 1999). Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ έλαληη ηνπ πεηξειαίνπ
είλαη ηα εμήο:
[6]
o
Δίλαη θζελφηεξν γηαηί ππάξρεη ζε κεγαιχηεξα απνζέκαηα ,
o
Δίλαη πην απνδνηηθφ απφ ην πεηξέιαην,
o
ε θαχζε ηνπ εθπέκπεη ιηγφηεξνπο ξχπνπο,
o
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαγσγή Τδξνγφλνπ θαη ηελ ζπλεπαθφινπζε
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ησλ θειηψλ θαπζίκνπ (ρξήζε ζηα απηνθίλεηα θαη βηνκεραλία),
o
είλαη ηερλνινγηθά ψξηκν δειαδή ππάξρνπλ ζπζηήκαηα ηξνθνδφηεζεο πφιεσλ θαη
απηνθίλεηα πνπ θηλνχληαη κε θπζηθφ αέξην (φπσο ηα ιεσθνξεία ηνπ Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ θαη ηα αζηηθά
ιεσθνξεία ηεο ΔΘΔΛ)

ηα επηηφθηα πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά (αχμεζή ηνπο ηζνδπλακεί κε αχμεζε ησλ ξπζκψλ
άληιεζεο απνζεκάησλ). Έηζη έλαο ηδηνθηήηεο θνηηαζκάησλ ζα απνθαζίζεη λα απμήζεη ηνλ ξπζκφ
άληιεζεο εάλ ηα επηηφθηα ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ επελδχζεσλ είλαη πςειά, λα επελδχζεη ηα νθέιε απφ
ηελ εμφξπμε θαη λα απνθνκίζεη κεγαιχηεξν θέξδνο.

ηηο θαηλνχξγηεο ηερλνινγίεο εμφξπμεο πνπ ζα επηηξέςνπλ θζελφηεξνπο νηθνλνκηθά
ηξφπνπο εμφξπμεο,


ηελ επάξθεηα ησλ απνζεκάησλ (40 ρξφληα γηα ην πεηξέιαην θαη 70 ρξφληα γηα ην θπζηθφ
αέξην). Ζ ζρνιή ηεο (λέν)θιαζζηθήο νηθνλνκίαο ππνζηεξίδεη πσο νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο είλαη ηθαλέο λα
επηηξέςνπλ ηελ εθηακίεπζε φισλ ησλ πφξσλ πεηξειαίνπ γηα παξάδεηγκα θαζψο νη ηηκέο ζα αλεβαίλνπλ
ελψ νη πνζφηεηεο ζηα γλσζηά θαη νηθνλνκηθψο εκπνξεχζηκα απνζέκαηα ζα κεηψλνληαη. Ζ δήηεζε γηα
πεηξέιαην είλαη σο γλσζηφλ αλειαζηηθή δειαδή ππάξρνπλ κεγάιεο απμνκεηψζεηο ζηελ ηηκή αγνξάο ζε
ζρέζε κε ηελ απμνκείσζε ηεο πξνζθνξάο (θνίηα ρήκα 1). Έηζη νη ζπλερήο αχμεζε ησλ ηηκψλ ζα ηηο
θάλεη απαγνξεπηηθέο πξηλ απηέο εμαληιεζνχλ θαη ζα ζηξέςεη ηελ ηερλνινγία ζε άιιεο κνξθέο (Απηφ
ηνπιάρηζηνλ ζα ππνζηήξηδε ε ζρνιή πνπ επηθεληξψλεη ζηελ ηερλνινγία (ηερλνινγία σο θνπηί ηεο
[8]
Παλδψξαο πνπ ζα ζψζεη ηελ αλζξσπφηεηα απφ φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ε ίδηα δεκηνχξγεζε
· Δπίζεο ν ξπζκφο εμφξπμεο εμαξηάηαη απφ ηελ ρξήζε ηνπο θαη ηελ ελζσκάησζε ζηελ
ηηκή αγνξάο/ρξήζεο/δηάζεζεο ελφο κε αλαλεψζηκνπ θπζηθνχ πφξνπ, ηνπ ‘θφζηνπο ρξήζηε’ ην νπνίν
εηζήγαγε ν Gray ην 1914 θαη πξφθεηηαη γηα ηελ άπνςε πσο ε πηζαλή κειινληηθή ρξήζε ησλ κεαλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ ζα ζπζηαζηεί /ραξακηζηεί εάλ κνλάδεο ησλ απνζεκάησλ ησλ πφξσλ
εθκεηαιιεπζνχλ θαη ρξεζηκνπνηεζνχλ ζήκεξα. Έηζη κε θαζαξά νηθνλνκηθνχο φξνπο κπνξνχκε λα πνχκε
πσο ην θφζηνο απφ ηελ ρξήζε κε-αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ φπσο θσθ, αέξην, πεηξέιαην θαη άιια
νξπθηά θαχζηκα απνηειείηαη απφ ην άθποισμα τος κόστοςρ εξόπςξηρ (π.ρ. θφζηε ηνπνζέηεζεο
εθξεθηηθψλ, έμνδα εθζθαθψλ) θαη ηνπ κόστοςρ σπήστη (user cost) [ππφ ηελ κνξθή γηα παξάδεηγκα
πεξηβαιινληηθνχ θφξνπ ή πνηλήο γηα παξαβίαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, ή ελζσκαησκέλν ζην
νηθνλνκηθφ κάλαηδκελη ηεο επηρείξεζεο, κε ην θφζηνο ηνπνζέηεζεο αληηξξππαληηθψλ θίιηξσλ ζε
θακηλάδα εξγνζηαζίνπ]. Ο φξνο ηνπ ‘θφζηνπο ρξήζηε’ είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ ΒΑ επεηδή
ιακβάλεη ππφςε ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη επηβάιιεη ηνλ ζπλππνινγηζκφ ηνπ
θφζηνπο πηζαλήο κειινληηθήο ρξήζεο ησλ απνζεκάησλ απφ ηηο κειινληηθέο γελεέο, ζηηο νηθνλνκηθέο
απνθάζεηο ηεο ησξηλήο γεληάο. Φπζηθά απηφ πξνυπνζέηεη ηφζν ηελ πηνζέηεζε απφ ηνπο πνιηηηθνχο
ππεχζπλνπο γηα ηελ άζθεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο νξηζκέλσλ
θαλφλσλ βηνεζηθήο πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, φζν θαη ηελ αθξηβή γλψζε απηνχ ηνπ θφζηνπο,
πιεξνθνξίεο πνπ ζπάληα γίλνληαη γλσζηέο κε αθξίβεηα ιφγσ αηεινχο γλψζεο ηφζν ηεο αγνξάο φζν θαη
ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαηλνκέλσλ.
· Ο ξπζκφο εμφξπμεο ησλ κε-αλαλεψζηκσλ πφξσλ εμαξηάηαη απφ ηελ θάζε θνξά ηηκή ηεο
‘απψιεηαο αμίαο (discounting) κηα ζεκειηψδεο έλλνηα γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο ΒΑ πνπ εθαξκφδεηαη απφ
ηνπο νηθνλνκνιφγνπο ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε (Pearce et al, 1989). Ζ πεξηγξαθή ηεο θαη ε ρξήζε ηεο
ζηηο ηερληθέο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο είλαη πνιχπινθε θαη έηζη γίλεηαη θαηαλνεηή απφ πξαθηηθά
παξαδείγκαηα Αλάιπζεο Εεκίαο-Οθέινπο (Cost Benefit Analysis). Ζ έλλνηα απηή ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο
απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο θαη κεραληθνχο ζηελ θαηαζθεπή κεγάισλ έξγσλ φπσο ηα Οιπκπηαθά. ε απηήλ
ηελ εηζαγσγηθή δηάιεμε είλαη αξθεηφ λα αλαθεξζεί πσο κε ηελ ρξήζε ηεο ‘απψιεηαο αμίαο’ ζηελ
νηθνλνκηθή αλάιπζε, δερφκαζηε πσο ηα κειινληηθά νθέιε (θαη νη δεκίεο) (απφ ηελ ρξήζε ησλ κεαλαλεψζηκσλ πφξσλ) είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα ησξηλά νθέιε θαη δεκίεο. Απηφ εθ πξψηεο
φςεσο θαίλεηαη λα αληηβαίλεη ηηο αξρέο ηεο ΒΑ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηφ ηζρχεη. Τπάξρνπλ φκσο
επηρεηξήκαηα ππέξ θαη θαηά απηήο ηεο άπνςεο. Με ηελ πηνζέηεζε γηα παξάδεηγκα ελφο κεγάινπ
πνζνζηνχ ‘απψιεηαο αμίαο’ ζα γίλνπλ ιίγεο επελδχζεηο ζε έξγα/πξνγξάκκαηα/πνιηηηθέο, εηδηθά ζε απηά
κε κεγάια αξρηθά θφζηε θαη κεγάιν ρξνληθφ νξίδνληα απφζβεζεο ηεο επέλδπζεο (π.ρ.
δηαρείξηζε πδξνθνξέσλ, πδξνειεθηξηθά έξγα). Έηζη ε δηαηήξεζε θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη
πηζαλφηεξε κε απμεκέλν πνζνζηφ ‘απψιεηαο αμίαο’ (ζπλήζσο είλαη 10%). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πςειά
πνζνζηά ‘απψιεηαο αμίαο’ (discount rates) νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο ησξηλήο αμίαο ησλ πφξσλ (ζε ζρέζε
κε ην κέιινλ) θαη έηζη αχμεζε ησλ ξπζκψλ εμφξπμεο.
· Σέινο, ν ξπζκφο εμφξπμεο ησλ κε-αλαλεψζηκσλ πφξσλ εμαξηάηαη απφ ηα δηθαηψκαηα
πξφζβαζεο θαη ηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα (property rights) (δηθαηψκαηα ρξήζεο) πνπ θάζε θνξά
ηζρχνπλ ή δελ ηζρχνπλ ή (ζπλεζέζηεξα) ε ηήξεζε ηνπο είλαη ειαζηηθή. Σν ηειεπηαίν έρεη πεξηζζφηεξε
εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ (δάζε, ςαξφηνπνη, ηφπνη αιηείαο). Ζ
δνπιεία ηνπ Hoteling (1931) θαη ηνπ Gordon (1954) έδεημαλ πσο ν ξπζκφο εμφξπμεο είλαη κεγαιχηεξνο
ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε πξφζβαζε είλαη εχθνιε ή ειεχζεξε. Ζ ειεχζεξε πξφζβαζε (free access) είλαη
πηζαλή είηε ιφγσ ηεο απνπζίαο ‘ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ’, είηε επεηδή απηά είλαη ειαζηηθά ζηελ
εθαξκνγή ηνπο. Ζ ειεχζεξε πξφζβαζε είλαη ελλνηνινγηθά ζπγγελήο κε ην ‘πξφβιεκα ηεο θνηλήο
ηδηνθηεζίαο’
(common property problem)
θαη
ηελ
‘ηξαγσδία
ηεο
θνηλήο
ηδηνθηεζίαο’
(tragedy of the commons, Tomas Hardy).
Οινθιεξψλνληαο φζν αθνξά ηε ζπλεηζθνξά ηεο νηθνλνκίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο (πνιηηηθέο, ξπζκίζεηο ,εξγαιεία)
Ζ βνήζεηα πνπ παξέρεηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ απνξξνθά ζεκαληηθφ
ηκήκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ. Ωο απνηέιεζκα ηεο ζχλδεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο κε
άιιεο πνιηηηθέο, δηαηίζεληαη απφ ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ 10 έσο 12 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, π.ρ.

γηα γεσξγνπεξηβαιινληηθά κέηξα θαη γηα κέηξα ζηήξημεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή, ηεο έξεπλαο θαη ηεο
θαηλνηνκίαο. Σν πξφγξακκα LIFE, πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 1992, απνηειεί ην θχξην κέζν ζηήξημεο ηεο
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Ζ νλνκαζία πξνέξρεηαη απφ ην γαιιηθφ αθξσλχκην
(L’Instrumentfinancierpourl’environnement — Υξεκαηνδνηηθφ κέζν γηα ην πεξηβάιινλ). Με ηελ πάξνδν
ησλ εηψλ, ην πξφγξακκα πξνζαλαηνιίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ζηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Υξεκαηνδνηεί πνιηηηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο
ππνβάζκηζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο απψιεηαο ελδηαηηεκάησλ, ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ
πφξσλ θαη ζηε δξάζε γηα ην θιίκα. Γίλνληαο έκθαζε ζε πξαθηηθέο πξσηνβνπιίεο, ζηελ θαηλνηνκία θαη ηε
δηάδνζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηα ζρέδηα LIFE βνήζεζαλ λα αιιάμεη ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν νη πνιηηηθνί ηζχλνληεο, νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο θαη ην επξχ θνηλφ ζθέπηνληαη θαη ελεξγνχλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΚΑΗ ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ 13 ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΩ ΣΟ 2030
Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηηο θιηκαηηθέο ηεο ζπλζήθεο. Σν δεζηφ μεξφ
θαινθαηξηλφ θιίκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα αθηνγξακκψλ καγλεηίδνπλ ηνπξίζηεο απφ φιν
ηνλ θφζκν. Σα δεζηά θαινθαίξηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ήπηνπο πγξνχο ρεηκψλεο, επλννχλ ηελ αλάπηπμε
ηεο γεσξγίαο σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο νηθνλνκίαο. Κάησ απφ ηηο ίδηεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ρηιηάδεο
εθηάξηα δάζνπο θαιχπηνπλ ηελ ρψξα θαη θηινμελνχλ κηα κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα. ήκεξα απηφο ν θπζηθφο
πινχηνο βξίζθεηαη θάησ απφ κεγάιε πίεζε, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο άλαξρεο
αλάπηπμεο. Ζ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε ζα πξνθαιέζεη αθφκα κεγάιεο πηέζεηο ζηε ρψξα καο. Μειέηε
ηνπ ΟΖΔ δείρλεη πσο ε Διιάδα, φπσο θαη νιφθιεξε ε Μεζφγεηνο ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηα 18
«θαπηά» ζεκεία ηνπ πιαλήηε, ηα νπνία ζα αληηκεησπίζνπλ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο
εληεηλφκελεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο.
Ζ έξεπλα ηνπ WWF Διιάο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ, κε ηίηιν «Σν
αχξην ηεο Διιάδαο» επηρεηξεί κηα πξφβιεςε γηα ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 20202050,

δειαδή

ζρεδφλ

αχξην.

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε ήδε ππάξρνπζα δπζθνξία ησλ θαηνίθσλ ζηηο πφιεηο
πξφθεηηαη λα εληαζεί. Οη θάηνηθνη πφιεσλ φπσο ε Θεζζαινλίθε, ε Πάηξα, ε Λακία θαη ε Λάξηζα ζα
ππφθεηληαη κέρξη θαη ζε 20 πεξηζζφηεξεο εκέξεο θαχζσλα. Παξάιιεια, ζε Λακία, Λάξηζα, Βφιν,
Θεζζαινλίθε θαη Αζήλα, ε ζπλνιηθή βξνρφπησζε ζα κεησζεί, αιιά αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά 1020% νη αθξαίεο βξνρνπηψζεηο. Με άιια ιφγηα θαίλεηαη πσο απμάλεηαη ν θίλδπλνο ηφζν γηα πιεκκπξηθά
επεηζφδηα

φζν

θαη

γηα

εμάπισζε

ππξθαγηψλ

ζηα

πεξηαζηηθά

δάζε.

εκαληηθά ζα επεξεαζηνχλ θαη νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ηεο ρψξαο καο. Απφ 5 σο θαη 15 πεξηζζφηεξεο
ζα είλαη νη κέξεο κε θαχζσλα ζηνπο ππφ εμέηαζε ηνπξηζηηθνχο λνκνχο, ελψ ζα απμεζνχλ πεξαηηέξσ θαη
νη λχρηεο φπνπ ε ζεξκνθξαζία δελ ζα πέθηεη θάησ απφ ηνπο 20oC, θπξίσο ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο,
φπσο ε Ρφδνο θαη ηα Υαληά.
Οη δέθα κεγαιχηεξνη αγξνηηθνί λνκνί ηεο ρψξαο ζα δερζνχλ επίζεο κεγάιε πίεζε απφ ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή, κε απνηέιεζκα λα απμεζνχλ νη κέξεο θαχζσλα, νη ζπλερφκελεο εκέξεο ρσξίο βξνρή,
λα κεησζνχλ νη ρεηκεξηλέο βξνρνπηψζεηο θαη ζπλεπψο λα απμεζεί θαηά πνιχ ν θίλδπλνο ππξθαγηάο. Γηα
παξάδεηγκα, ζηελ Δχβνηα αλακέλνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 25 επηπιένλ μεξέο εκέξεο ζε ζρέζε κε
ζήκεξα, νη έξξεο θαη ε Λάξηζα ζα δήζνπλ 20 πεξηζζφηεξεο κέξεο θαχζσλα, ελψ ζην Ζξάθιεην θαη ηελ
Πέιια νη βξνρνπηψζεηο ην ρεηκψλα ζα κεησζνχλ θαηά 15%. Παξνπζηάδεηαη επίζεο απμεκέλνο θίλδπλν γηα
εξεκνπνίεζε λέσλ εθηάζεσλ θαη κείσζε ζηε δηαζεζηκφηεηα λεξνχ.
Ζ θιηκαηηθή αιιαγή αλακέλεηαη λα ζέζεη ζε κεγάιε δνθηκαζία θαη ηνπο Δζληθνχο Γξπκνχο, θαζψο
πξνβιέπεηαη αχμεζε ησλ εκεξψλ κε πςειφ ξίζθν εκθάληζεο ππξθαγηάο ζε φινπο ηνπο Γξπκνχο ηεο
ρψξαο.

Σέινο, ζε ζρεηηθή ηεο έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2011, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο επηζεκαίλεη
πσο ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα ηε ρψξα καο είλαη εμαηξεηηθά πςειφ: ζην
δπζκελέζηεξν ζελάξην, ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνµία σο ην 2100 αλέξρεηαη ζηα 701 δηο
επξψ, πνζφ ππεξδηπιάζην ηνπ εζληθνχ καο ρξένπο ην 2009. Οη ζπληάθηεο ηεο Έθζεζεο ζεκεηψλνπλ πσο
ε πηνζέηεζε πνιηηηθψλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ην θιίκα είλαη ε νηθνλνκηθφηεξε επηινγή πνπ δηαζέηνπκε.
Δθφζνλ ε Διιάδα κεηψζεη δξαζηηθά ηηο εθπνκπέο, ζην πιαίζην αληίζηνηρεο παγθφζµηαο πξνζπάζεηαο, ην
ζπλνιηθφ θφζηνο κεηψλεηαη θαηά €265 δηο, ζηα €436 δηο.
Πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή
Ζ Διιάδα δελ έρεη ζρεδηάζεη κέρξη ζηηγκήο θάπνηα εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηε πξνζαξκνγή ζηελ
θιηκαηηθή αιιαγή, αλ θαη γεσγξαθηθά αλήθεη ζε κηα απφ ηηο πην εππαζείο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ. Ζ
πξνζαξκνγή ηεο Διιάδαο απνηειεί αλαγθαηφηεηα θαη φρη πνιπηέιεηα. Ζ εμάξηεζε ηεο ρψξαο καο απφ ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε γηα λα αγλνεζεί, αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Ση πξνηείλνπκε

•

Άκεζε έξεπλα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θπζηθψλ

βηνηφπσλ ηεο ρψξαο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ε παξνχζα θαηάζηαζε, νη
πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ θαη νη ελδεδεηγκέλεο παξεκβάζεηο.

•

Άκεζε νινθιήξσζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ

•

Δπαλαδξαζηεξηνπνίεζε

ηεο

Δζληθήο

Δπηηξνπήο

γηα

ηελ

Καηαπνιέκεζε

ηεο

Δξεκνπνίεζεο

•

Οινθιεξσκέλν πξφγξακκα πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, κε:

1)

Οξίδνληα πεληαεηίαο 2015 – 2020

2)

Γέζκεπζε πφξσλ απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη ην ΔΠΑ

3)

Τινπνίεζε παξεκβάζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ήηνη δάζε, λεξφ, πγεία, ηνπξηζκφ,

γεσξγία, αζηηθέο πεξηνρέο

•

Βησζηκφηεηα πφιεσλ: ηελ επνρή ηεο κεγάιεο αζηηθνπνίεζεο ζε παγθφζκην επίπεδν, νη

βηψζηκεο πφιεηο είλαη εθεί φπνπ ζα θεξδεζεί ή ραζεί ε κάρε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε
αλνηθνδφκεζε βηψζηκσλ πφιεσλ απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε επθαηξία αλάπηπμεο γηα ηελ ειιεληθή

νηθνλνκία, κε ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπλεηζθέξνπλ κε θαηλνηφκεο ηδέεο, ηερλνινγίεο, πξντφληα θαη ληα
ζπζηήκαηα ζ’ έλα κεγάιν εχξνο ηνκέσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ φπσο θηίξηα, ελέξγεηα θαη δίθηπα, δηαρείξηζεο
απνξξηκκάησλ, αλαθχθισζεο, δηαρείξηζεο ππνδνκψλ θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ.

•

Δλεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, ηδηαίηεξα ζηα θηίξηα: ηε ρψξα καο, ηα θηίξηα θαηαλαιψλνπλ

ην 40% ηεο ηειηθήο ελέξγεηαο. Με βάζε δε νκνγελνπνηεκέλα θιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, έρνπκε αλαινγηθά
ηε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα απ’ φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη πεξίπνπ δηπιάζηα
ηεο Φηλιαλδίαο. πλεπψο, ππάξρεη κεγάιε αλάγθε αιιά θαη κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο ζηα θηίξηα, κε λέα πξντφληα θαη κεζφδνπο, ζχλζεηεο ιχζεηο, έμππλα ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ
θαη ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θηηξίσλ. Ζ εζηίαζε ζηε ιχζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, πέξα απφ ηελ
ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε

ελέξγεηαο πνπ θα πξνθχςεη, ζπληζηά θαη ζεκαληηθφηαηε επηρεηξεκαηηθή

επθαηξία.

•

Ζ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο «θπθιηθήο νηθνλνκίαο»:(circulareconomy), ηελ νπνία

πξνσζεί δπλακηθά ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.). Πξφθεηηαη γηα ηελ αιιαγή ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ
«πξνκήζεηα, παξαγσγή, θαηαλάισζε, απφξξηςε» (take, make, consume, dispose), ζ’ έλα λέν κνληέιν
πνπ θα δίλεη έκθαζε ζηελ «κείσζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, επηζθεπή θαη αλαθχθισζε» (reduce, re-use,
repair, recycle). Ζ ρψξα καο, θαηά γεληθή νκνινγία, παξνπζηάδεη ηξνκεξή θαζπζηέξεζε αληαπφθξηζε ζηηο
απαηηήζεηο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε φια ηα ζέκαηα απνβιήησλ, αλαθχθισζεο, αμηνπνίεζεο
επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ ζαλ δεπηεξνγελή θαχζηκα θαη ελαιιαθηηθέο πξψηεο χιεο, δηαρείξηζεο
επηθίλδπλσλ θαη κε απνβιήησλ, κε απνηέιεζκα ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο πφιεηο, ζηηο επηρεηξήζεηο θαη
ηειηθά ζηνπο πνιίηεο.

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζε ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο, είλαη ε ελέξγεηα, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ
επηρεηξήζεσλ, ζεκαληηθφ θξίθν ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο. Έηζη, ε χπαξμε καθξνρξφληαο εζληθήο
ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελέξγεηα απνηειεί βαζηθφ πξναπαηηνχκελν θαη ζηελ πνξεία γηα βηψζηκε αλάπηπμε

ΤΓKΔΚΡΗΜΜΔΝΑ:
Ζ ρψξα καο πξέπεη λα ιάβεη κηα ζεηξά απφ άκεζα κέηξα θαη κάιηζηα ζε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα. Σνκείο πξνηεξαηφηεηαο:

1. Τδαηηθνί πφξνη
2. Φχζε/Βηνπνηθηιφηεηα
3. Παξάθηηεο πεξηνρέο
4. Θάιαζζα
5. Γάζε
6. Δξεκνπνίεζε θαη έδαθνο
7. Γεσξγία
8. Σνπξηζκφο
9. Δλέξγεηα
10. Τγεία
11. Αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ππνδνκέο

Τδαηηθνί πόξνη
Α. Βηώζηκε δηαρείξηζε πδάηωλ






Οξζή θαη άκεζε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, ηφζν σο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
πδάησλ, φζν θαη σο πξνο ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο.
Δλζσκάησζε θιηκαηηθψλ δεηθηψλ ζηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο πιεκκπξψλ θαη μεξαζίαο
θαη έληαμή ηνπο ζηα ζρέδηα δηαρείξηζεο ιεθάλεο απνξξνήο πνηακψλ.
Αλάπηπμε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο αλά ιεθάλε απνξξνήο, φπνπ ζα ζπληνλίδνληαη νη επηκέξνπο
ηνκεαθέο πνιηηηθέο, ζα πξνβιέπεηαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηαηα ησλ έξγσλ, ζα ηεξαξρνχληαη νη
αλάγθεο ζε λεξφ αλά ρξήζε, αιιά θαη ζα ζπλππνινγίδεηαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ
αμηνπνίεζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο.
Δκβάζπλζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ.
Β. Πιεκκύξεο θαη μεξαζία









Αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο πιεκκχξεο ζε εθαξκνγή ηεο Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο ππ.αξηζκ. H.Π. 31822/1542/Δ103/21.07.2010 κε ηελ νπνία ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ
δίθαην ε Οδεγία 2007/60/ΔΚ.
Δπείγνπζα δηακφξθσζε εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιεηςπδξίαο – μεξαζίαο (κε
βάζε ην πθηζηάκελν πιαίζην πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ.) θαη ζχλδεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο κε ηε
ζηξαηεγηθή θαηά ηεο εξεκνπνίεζεο.
Απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηνπ λεξνχ ηφζν ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο (θηήξηα θαη νηθηαθφο ηνκέαο ), φζν θαη
ζηνλ γεσξγηθφ, βηνκεραληθφ θαη ηνπξηζηηθφ ηνκέα.
Έιεγρνο γηα ηελ πάηαμε ησλ παξάλνκσλ γεσηξήζεσλ.
Αλάπηπμε πξφζζεησλ θαη ελαιιαθηηθψλ πεγψλ, ππνδνκψλ θαη ηερληθψλ πδξνδφηεζεο (π.ρ.
αθαιάησζε, ζπιινγή φκβξησλ πδάησλ, επαλαρξεζηκνπνίεζε ιπκάησλ).
Δλζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ησλ θηλδχλσλ απφ πιεκκχξεο θαη μεξαζία ζηελ πνιηηηθή ρξήζεσλ
γεο θαη ζηε ρσξνηαμία.
Δλίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη γλψζεο.

Φύζε/Βηνπνηθηιόηεηα





Έξεπλα γηα ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.
Γξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε
Βηνπνηθηιφηεηα, πξέπεη λα εληαρζνχλ ζην ζρέδην δξάζεο ηεο πξνζαξκνγήο.
Ζ Πνιηηεία νθείιεη λα εθπνλήζεη ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ
μεληθψλ εηδψλ (invasivespecies), πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εμαπιψλνληαη ζε κεγάιεο εθηάζεηο
θαη λα απνηεινχλ ζεκαληηθή απεηιή γηα ηελ απηφρζνλε ρισξίδα θαη παλίδα.
Ζ επηηπρία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή
ζα απαηηήζεη ηελ θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ δηαθφξσλ
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν.

ΠΑΡΑΚΣΗΔ ΠΔΡΗΟΥΔ/ΓΗΑΒΡΩΖ ΑΚΣΩΝ


Άκεζε εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ γηα ηελ Οινθιεξσκέλε
Γηαρείξηζε Παξάθηησλ Εσλψλ (ICZMProtocol) ηνπ Μεζνγεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο.






Δληνπηζκφο ησλ πιένλ εππαζψλ παξάθηησλ πεξηνρψλ θαη ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο
πξνζαξκνγήο.
Άκεζε εθπφλεζε ζρεδίσλ θαη θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ (φπνπ
ρξεηάδεηαη) ηε δηάβξσζε ησλ αθηψλ ή/θαη ηνλ θίλδπλν απφ ηηο πιεκκχξεο. (π.ρ. θπκαηνζξαχζηεο).
Γηαζχλδεζε ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ κε ην εηδηθφ ρσξνηαμηθφ πιαίζην
γηα ηνλ ηνπξηζκφ αιιά θαη κε ηελ εζληθή αιηεπηηθή πνιηηηθή.
Δλίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο.

ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ







Οπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή, 2008/56/ΔΚ θαη επίηεπμε
ηεο θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο.
Πάηαμε ηεο παξάλνκεο αιηείαο.
Δθπφλεζε θαη πηνζέηεζε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο γηα φιεο ηηο κνξθέο αιηείαο (κέζε, παξάθηηα θαη
εξαζηηερληθή), ηα νπνία αλάκεζα ζε άιια κέηξα πεξηιακβάλνπλ ηνπηθνχο θαη ρξνληθνχο
πεξηνξηζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ζαιάζζησλ εηδψλ θαη νηθνζπζηεκάησλ, πεξηνρψλ αλαπαξαγσγήο
ηρζχσλ θαη πεξηνρψλ γφλνπ, θαη αχμεζε επηιεθηηθφηεηαο αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ.
Δθπφλεζε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εηζβνιήο μεληθψλ εηδψλ.
Ζ γελεηηθή πνηθηιφηεηα ζα πξέπεη λα δηαθπιαρζεί ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο θαη σο εθ
ηνχηνπ ζα απαηηεζεί έλαο γεληθφηεξνο ζρεδηαζκφο γηα ηηο κεζφδνπο αιηείαο θαη ηελ αιηεπηηθή
πξνζπάζεηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ ζα ζπζρεηίδνπλ ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα.

ΓΑΖ








Δπίζπεπζε ηεο ζχληαμεο ησλ δαζηθψλ ραξηψλ, νινθιήξσζε ηνπ δαζνινγίνπ γηα ην ζχλνιν ηεο
ρψξαο.
Γηεπθφιπλζε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ δαζψλ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ εηδψλ, έηζη ψζηε λα
επηηεπρζνχλ νη επηζπκεηέο πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.
ηξαηεγηθέο δηαηήξεζεο ησλ γελεηηθψλ πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα δαζηθά καο
νηθνζπζηήκαηα, θαζψο ε έληαζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αλακέλεηαη λα κεηψζεη ην κέγεζνο θαη ηελ
ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο.
Δλίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο θχιαμεο ησλ δαζψλ θαη εθαξκνγή κέηξσλ δηαρείξηζεο θαη πξφιεςεο
κέζα απφ ηελ ελίζρπζε θαη νπζηαζηηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο θαη ηελ
αλαθαηαλνκή ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ.
Πξναγσγή ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ είλαη
αξκφδηεο γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη νπζηαζηηθή ελίζρπζε θαη έληαμε ησλ
δπλάκεσλ ηνπ εζεινληηζκνχ κε νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο.
Πξνψζεζε ηεο εθαξκνζκέλεο επηζηεκνληθήο δαζηθήο έξεπλαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη
εκπεηξίαο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ δηαρεηξηζηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ
θαηαζηξνθψλ.

ΔΡΖΜΟΠΟΗΖΖ/ΔΓΑΦΟ






Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ απαηηεί πξσηίζησο ηε ζπλδπαζηηθή αλάιπζε δηαθνξεηηθψλ
ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ (γηα ηε γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία, ηελ δαζηθή πξνζηαζία, ηνλ ηνπξηζκφ, θνθ)
θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε κία ζπγθξνηεκέλε εζληθή πνιηηηθή.
Μία πξψηε πξνζπάζεηα ζπγθξφηεζεο κίαο ηέηνηαο πνιηηηθήο εθθξάδεηαη κέζα απφ ην Δζληθφ
ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Απεξήκσζεο, πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2001. Απαηηείηαη
άκεζα ε επηθαηξνπνίεζε θαη δηεχξπλζε ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ, ε ιεηηνπξγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο
Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Απεξήκσζεο, θαη ε εθαξκνγή κίαο ζεηξάο
δηαηνκεαθψλ παξεκβάζεσλ.
ηνρεπκέλε πινπνίεζε ησλ ηνκεαθψλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ (δηαρείξηζε
πδάησλ, γεσξγία, δάζε, θνθ) κε ζηφρεπζε ζηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφ θίλδπλν
εξεκνπνίεζεο.
Έιεγρνο θαη αληηζηάζκηζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζην έδαθνο απφ ηηο
ελδερφκελεο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο γεσξγίαο ζε ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα. Απνηξνπή ηέηνηαο
ηάζεο κε έκθαζε ζε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, ή ζε πξψηε θάζε ζε νινθιεξσκέλεο θαιιηεξγεηηθέο
πξαθηηθέο.

ΓΔΩΡΓΗΑ













Έξεπλα γηα ην κέιινλ ηεο γεσξγίαο, φπνπ κεηαμχ άιισλ α) ζα δηεξεπλεζνχλ ελαιιαθηηθά ζελάξηα
γηα ηελ εμέιημε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ επηξξνή ηεο ζηελ γεσξγία, β) ζα εμεξεπλεζνχλ νη
επηπηψζεηο αλά είδνο θαιιηέξγεηαο, γ) ζα απνηππσζνχλ νη αλακελφκελεο αιιαγέο ζε δηαζέζηκν
λεξφ θαζψο θαη ζηελ πνηφηεηα απηνχ.
Άκεζε απνηχπσζε ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ ησλ δηαθφξσλ θαιιηεξγεηψλ, ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο.
Παξνρή νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ή/θαη νιηθή αιιαγή θαιιηεξγεηψλ, ζε
επίπεδν πεξηθέξεηαο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζε λεξφ θαη ηε δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ζηα λέα
θιηκαηηθά δεδνκέλα.
Καιέο πξαθηηθέο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ θαη ζεζκνζέηεζε κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο, παξάιιεια κε ηε
δεκηνπξγία ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ.
Ζ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ (αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηεο Ηζπαλίαο) ζα πξέπεη λα
απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα.
Δλεκέξσζε αγξνηψλ θαη αγξνηηθψλ ΟΣΑ γηα ηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ηελ αλάγθε αιιαγψλ ζηνλ
αγξνηηθφ ηνκέα.
Ζ εμάπισζε λέσλ αζζελεηψλ θαη ε αληνρή ησλ εληφκσλ ζηηο λέεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζα πξέπεη
λα απνηππσζεί επαξθψο θαη λα νδεγήζεη ζε κηα λέα ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ησλ απεηιψλ.
Ζ επέθηαζε ηεο πεξηφδνπ αλάπηπμεο ησλ θαιιηεξγεηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε ρξήζε
εληνκνθηφλσλ. Απηφ ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί, γηα παξάδεηγκα κε ηε ρξήζε θαη αλάπηπμε
θαιχηεξσλ βηνινγηθψλ ηξφπσλ θαηαπνιέκεζεο, θαζψο ελδέρεηαη λα πξνμελήζεη ζεκαληηθέο
βιάβεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο.
Ζ βηνινγηθή γεσξγία πξέπεη λα απμήζεη ηελ παξνπζία ηεο ζηελ Διιάδα, εηδηθά ππφ ζπλζήθεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο θαζψο έηζη ζα κεησζνχλ νη πηέζεηο απφ ηελ απμαλφκελε ρξήζε λεξνχ θαη
εληνκνθηφλσλ ζηελ ζπκβαηηθή γεσξγία.

ΣΟΤΡΗΜΟ







Άκεζε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο ηππνπνίεζεο (ecolabeling) γηα ηηο ηνπξηζηηθέο
εγθαηαζηάζεηο.
Γεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηε κείσζε ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα θαη ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο
ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ.
Γηαζχλδεζε ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο κε ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Παξάθηησλ Εσλψλ.
Αδεηνδφηεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο αλάινγα κε
ηε θέξνπζα ηθαλφηεηά ηνπο.
Αιιαγή πξνηχπνπ πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ κφλν θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Δπηκήθπλζε
ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ φιν ην ρξφλν κε ηελ αλάδεημε πξννξηζκψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ.
Απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ απφ ηε θεληξηθή δηνίθεζε ζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα άκεζε
παξέκβαζε ζε πεξηπηψζεηο παξαλνκηψλ αιιά θαη γηα ηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ ζρεδίσλ ηνπξηζηηθήο
αλάπηπμεο.

ΔΝΔΡΓΔΗΑ







Πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ, πξνο θάιπςε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.
Γηαρείξηζε ηεο δήηεζεο κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ θνξηίσλ αηρκήο, θαη παξάιιεια αχμεζε ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθφ κίγκα.
Βειηίσζε ησλ δηθηχσλ δηαρείξηζεο-δηαλνκήο ειεθηξηζκνχ.
Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.
Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κε ζηφρν ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο.
Γεκηνπξγία καθξνρξφληνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ κε έκθαζε ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ, σο ν
βέιηηζηνο ηξφπνο γηα ηελ άκβιπλζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ζ ζηαδηαθή απεμάξηεζε απφ ην
ιηγλίηε θαη ηα ππφινηπα νξπθηά θαχζηκα απνηειεί κέγηζην δεηνχκελν γηα ηνλ καθξνρξφλην
ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ.

ΤΓΔΗΑ




Μείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο πνπ ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ
ηελ πξνψζεζε ησλ ΜΜΜ, κείσζε ησλ ΗΥ ζην θέληξν ησλ πφιεσλ θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ
αληηθαηάζηαζεο ΗΥ απνθιεηζηηθά κε θαζαξά ΗΥ κηθξνχ θπβηζκνχ θαη ρακειήο θαηαλάισζεο.
Βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηε
δεκηνπξγία ρψξσλ πξαζίλνπ, ηελ πξνζηαζία ησλ αδφκεησλ ρψξσλ, ρξήζε ςπρξψλ ρξσκάησλ,
δεκηνπξγία πξάζηλσλ ζηεγψλ, ελδπλάκσζε ηνπ θαλνληζκνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο (ΚΔΝΑΚ) γηα
ηελ ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ θηεξίσλ.
πλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ πεξηβάιινληνο θαη ησλ επηζηεκφλσλ ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο γηα
ηελ εθπφλεζε εζηηαζκέλσλ πξνγξακκάησλ πξνθχιαμεο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο.
Λήςε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο ζεξκηθήο λεζίδαο.



Απζηεξφο έιεγρνο γηα ηήξεζε πνιενδνκηθψλ θαλφλσλ.





ΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ/ΤΠΟΓΟΜΔ









Γηάγλσζε ηεο ηξσηφηεηαο ησλ ππνδνκψλ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε θιηκαηηθή
αιιαγή.
Γεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ζπζρέηηζε ησλ παξακέηξσλ, θαζψο θαη αλάπηπμε
θξηηεξίσλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ππνδνκψλ κε βάζε ηνλ βαζκφ ηξσηφηεηαο απνηειεί κηα απφ ηηο
βαζηθφηεξεο επηινγέο.
Αλάπηπμε λέσλ θξηηεξίσλ ζρεδηαζκνχ γηα ηηο ππνδνκέο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ.
πληήξεζε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ απνζηξάγγηζεο.
Βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο.
Οξγάλσζε ζπζηήκαηνο πξνεηδνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ γηα πξνθχιαμε απφ αθξαία θαηξηθά
θαηλφκελα, πςειέο ζεξκνθξαζίεο, πςειά επίπεδα ξχπαλζεο θ.ιπ.
Γξάζε γηα ηελ κείσζε ησλ πηέζεσλ πνπ ζα αζθήζεη ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζην ζχζηεκα χδξεπζεο
θαη απνρέηεπζεο.

ΓΗΑΣΟΜΔΑΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ/ΓΡΑΔΗ
Υωξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο
Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαιείηαη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηελ παξάκεηξν ησλ επηπηψζεσλ
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, βαζηδφκελνο ζηελ θχξηα παξαδνρή φηη ην θιίκα ηεο ρψξαο ζα είλαη αξθεηά
δηαθνξεηηθφ (ζεξκφηεξν θαη μεξφηεξν) ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Κχξην δεηνχκελν είλαη ην εμήο: πψο, κε
βάζε ηελ αξρή ηεο πξφιεςεο, νη ρσξηθέο αλαπηπμηαθέο επηινγέο ζα επεξεάδνληαη θαηά ην δπλαηφλ
ιηγφηεξν απφ ηηο επεξρφκελεο επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο

Καηά ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη απαξαίηεην λα αμηνινγνχληαη νη
κειινληηθνί θιηκαηηθνί θίλδπλνη (π.ρ. ζηηο παξάθηηεο δψλεο, ή ζε πεξηνρέο εππαζείο ζε πιεκκχξεο)
θαη λα δηαζπλδεζεί ζπζηεκαηηθά ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο ρσξηθήο αλάπηπμεο κε ηηο αλακελφκελεο
θπζηθέο κεηαβνιέο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν (π.ρ. εληνλφηεξε μεξαζία ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο,
ηξσηφηεηα άιισλ πεξηνρψλ ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο).

ηα Ρπζκηζηηθά ρέδηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θιηκαηηθή παξάκεηξνο θαη λα
ιακβάλνληαη ππφςε νη άκεζνη θαη καθξνπξφζεζκνη θιηκαηηθνί θίλδπλνη (ζηνλ δνκεκέλν ρψξν, ζηελ
πγεία, ζηηο αγξνηηθέο εθηάζεηο, ζηα πεξηαζηηθά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα θ.α.).

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ






Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεληθήο γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΓΓΠΠ) ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
πξφιεςεο, έγθαηξεο παξέκβαζεο θαη απνθαηάζηαζεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ απφ ηε θιηκαηηθή
αιιαγή.
Αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ Ξελνθξάηεο γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο επί ηε βάζεη ησλ λέσλ δεδνκέλσλ
πνπ έρνπλ πξνθχςεη γηα ηηο κέγα-ππξθαγηέο.
Άκεζε εθπφλεζε ζηξαηεγηθήο καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο πνπ ζα έξζνπλ ζε βάζνο ρξφλνπ (άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θ.ιπ.).
Γηάρπζε ησλ πνξηζκάησλ ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ γηα ηε θιηκαηηθή αιιαγή θαη δηαζχλδεζή ηνπο
κε ηελ αλάπηπμε αληίζηνηρσλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηελ ΓΓΠΠ.
Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πνιηηηθήο πξνζηαζία θαη απφ ηνπηθνχο θνξείο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ
ηνπηθψλ θνηλσληψλ, κε εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη
εζεινληηθψλ δξάζεσλ (π.ρ. πξνιεπηηθή δαζνπξνζηαζία).
.

ΤΜΠΔΡΑΜΑ
πλνςίδνληαο, ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ επηθέξεη ζηνλ πιαλήηε καο, έρνπλ
πιένλ δεζπφδνπζα ζέζε ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο. Ζ αχμεζε ησλ παγθφζκησλ
εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ νθείινληαη ζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηε ζεηξά ηεο
πξνθαιεί παγθφζκηα αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα θαη ησλ σθεαλψλ, ην ιηψζηκν
ησλ πάγσλ θαη ηνπ ρηνληνχ ζε επξεία θιίκαθα θαη ηελ αχμεζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Οη πξνβιέςεηο
γηα ην κέιινλ, είλαη πιένλ αλεζπρεηηθέο θαζψο απμάλεη ν θίλδπλνο ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ ζπλεπεηψλ
ηνπ θαηλνκέλνπ. Ο θίλδπλνο δαζηθψλ ππξθαγηψλ απμάλεηαη, θαζψο κεγεζχλνληαη θαη νη πεξίνδνη πςεινχ
θηλδχλνπ. Δπίζεο, νη πξνβιέςεηο γηα κεηαβνιέο ζηηο βξνρνπηψζεηο ζα επηδεηλψζνπλ ηηο μεξαζίεο, κε
επηπηψζεηο ζηελ επηβίσζε ησλ δαζηθψλ ζπζηεκάησλ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ πςειφηεξσλ ζεξκνθξαζηψλ
θαη ηεο κείσζεο ηεο κέζεο βξνρφπησζεο, απμάλεη ην θίλδπλν εκθάληζεο μεξαζίαο θαη θπκάησλ θαχζσλα.
Σα θχκαηα θαχζσλα ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε ζθνδξφηεηα, ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ

θσηνρεκηθνχ λέθνπο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα φηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε
πγεία. Σαπηφρξνλα κε ηελ ιεηςπδξία θαη ην θαηλφκελν ηεο εξεκνπνίεζεο, απμάλεηαη ν θίλδπλνο θαη γηα
πιεκκχξεο. Ζ αλακελφκελε κεγαιχηεξε έληαζε ησλ βξνρνπηψζεσλ θαη πιεκκπξηθψλ θαηλνκέλσλ,
αθφκε θαη γηα πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα ππάξμεη κείσζε ηεο κέζεο βξνρφπησζεο, δεκηνπξγεί εθξεθηηθφ
κείγκα θαζφηη ζπλδπάδεηαη θαη κε άιινπο παξάγνληεο, φπσο ε αζηηθνπνίεζε θαη νη αιιαγέο ζηελ θάιπςε
απφ βιάζηεζε. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή φκσο δελ πεξηνξίδεη ηηο επηπηψζεηο ηεο κφλν ζηελ εθδήισζε ησλ
θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Γεκηνπξγεί θαη άιιεο ελ δπλάκεη απεηιέο γηα ηελ πγεία θαη ηελ πεξηνπζία ησλ
αλζξψπσλ. Ζ έμαξζε ηεο εκθάληζεο επηδεκηψλ, ε κείσζε ησλ απνζεκάησλ λεξνχ, ζα επεξεάζνπλ
αξλεηηθά ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, ηνπο πγξνβηφηνπνπο θαη ηελ βηνπνηθηιφηεηα. Θα πιεγεί ε παξαγσγή
ζε φια ηα ζηάδηά ηεο κε απνηέιεζκα ηφζν ε θνηλσλία, φζν θαη ε νηθνλνκία λα βηψζνπλ ζνβαξέο επηζέζεηο
ζην θέληξν ηνπ ηζηνχ ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηνπο δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο θαη θιάδνπο, ε
θηελνηξνθία θαη ε αιηεία ζα βηψζνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, θαζψο επίζεο θαη νη
θιάδνη ηεο ελέξγεηαο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξψλ. Απφ ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη ε επηβεβιεκέλε
αλάγθε λα θαηαλνεζνχλ έγθαηξα θαη ζε βάζνο νη δηαζηάζεηο ησλ επηπηψζεσλ πνπ ε θιηκαηηθή αιιαγή
κπνξεί λα επηθέξεη, πξνθεηκέλνπ ηα θξαηηθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο λα ιάβνπλ ηηο κέξηκλεο
πνπ απαηηνχληαη. Απφ ηε κηα πξέπεη σο θεληξηθή πνιηηηθή επηινγή λα πηνζεηεζεί ν πεξηνξηζκφο ησλ
εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ θαη απφ ηελ άιιε νη κεραληζκνί πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα
πξνζαξκφζνπλ ηα δηαρεηξηζηηθά κνληέια ηνπο ζην λέν θαη δχζθνιν πεξηβάιινλ ηεο 39 γεληθεπκέλεο θαη
ζχλζεηεο επηθηλδπλφηεηαο κηαο θαη απ φηη θαίλεηαη, νη ζπλέπεηεο απφ ηηο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ ζα ζπλερίζνπλ λα απμάλνπλ ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Οη κεγάιεο θαη ζχλζεηεο ζπληζηψζεο
πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή αληηκεησπίδνληαη κε ζπγθξνηεκέλεο δξάζεηο εζληθήο ζηξαηεγηθήο,
ζηελά βέβαηα ζπλδεδεκέλεο κε αληίζηνηρεο δηεζλείο, θαζφηη νη θαηαζηξνθέο δελ αλαγλσξίδνπλ ζχλνξα.
Κεληξηθφ ζεκείν δελ κπνξεί λα είλαη άιιν απφ ηε ζπιινγηθή δξάζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ησλ
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. ε απηφ ηνλ ηνκέα εηδηθφ ξφιν ζα
πξέπεη λα έρεη ε επξχηεξε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Πνιίηεο ελεξγνί, ην εζεινληηθφ θίλεκα ζα πξέπεη λα
απνηεινχλ νπζηαζηηθφ ππιψλα ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Καηεπζπληήξηα αξρή ηνπ ζρεδηαζκνχ
πξέπεη λα είλαη ε πξνιεπηηθή δξάζε. Δμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ δεηήκαηνο ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο, ηα θέληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ πξέπεη λα έρνπλ έλαλ δηαξθή δίαπιν επηθνηλσλίαο κε ηελ
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πνπ αλαιχεη ην θαηλφκελν θαη πξνηείλεη ιχζεηο θαη ε επηζηεκνληθή γλψζε λα γίλεη
ε βαζηθφηεξε παξάκεηξνο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. ην πιαίζην απηφ, νη λέεο ηερλνινγίεο
πξνζθέξνπλ ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο θαη πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια ζε φια ηηο θάζεηο δηαρείξηζεο
ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε θιηκαηηθή αιιαγή. Πέξα απφ απηά, ηα εηδηθά ζρέδηα γηα θάζε
θαηαζηξνθή ζα βνεζήζνπλ ηηο δνκέο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο λα δξάζνπλ πην ζπληνληζκέλα, ηαρχηεξα θαη
απνηειεζκαηηθφηεξα. Ζ θαηαιιειφιεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ θαη ε θαηαλφεζε ηνπ απφ ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο πξέπεη λα ειέγρεηαη δηαξθψο κε ηελ νξγάλσζε αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο. Έλα απφ
ηα κεγαιχηεξα ζηνηρήκαηα γηα ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ επηηπρή πξνζαξκνγή ζηε θιηκαηηθή αιιαγή,
είλαη ε γεθχξσζε ηνπ θελνχ αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ζε ηνπηθφ
επίπεδν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη επεηδή νη απεηιέο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηα
κέηξα αληηκεηψπηζεο είλαη ηνπηθήο θπξίσο θιίκαθαο, ην ηνπηθφ επίπεδν έρεη έλα θπξίαξρν ξφιν. Ζ
δηαρείξηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ρξεηάδεηαη βνχιεζε, ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ ζε δηεζλέο, εζληθφ θαη
ηνπηθφ επίπεδν. Ζ πνιηηηθή πξνζηαζία σο θεληξηθή θξαηηθή κέξηκλα ζα πξέπεη λα απνθηήζεη
πεξηζζφηεξν

νξηδφληην

ραξαθηήξα,

λα

ζπλδηακνξθψλεηαη

απφ

επηκέξνπο

πεξηβαιινληηθέο θαη αλαπηπμηαθέο, κε ζηφρν ηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ.

ΠΖΓΔ

πνιηηηθέο,

φπσο
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