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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η γενική παραδοχή ότι η Κλιματική Αλλαγή (ΚΑ) είναι γεγονός και 
επηρεάζει αρνητικά την παγκόσμια και τις εθνικές οικονομίες 
οδήγησε στην ανάγκη διαμόρφωσης και υλοποίησης στρατηγικών 

και σχεδίων δράσης για την τομεακή προσαρμογή στα νέα κλιματικά 
δεδομένα. Το πλαίσιο αναφοράς εντός του οποίου επιχειρείται η διαδικασία 
προσαρμογής διαμορφώθηκε από σειρά πρωτοβουλιών και αποφάσεων, 
όπως η Πράσινη Βίβλος της ΕΕ1, η Λευκή Βίβλος2, η Συμφωνία των 
Παρισίων3, η υιοθέτηση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)4, η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία5 και ο Κλιματικός Νόμος (Ευρωπαϊκός6 και 
Ελληνικός7, που αποβλέπουν στο μετριασμό και την προσαρμογή στην ΚΑ, 
δηλαδή την ελάττωση της έντασης των επιπτώσεων μέσω της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλά και την προσαρμογή στις νέες 
κλιματικές συνθήκες). Για το άμεσο μέλλον, το πλαίσιο του μετριασμού της 
ΚΑ προβλέπει ότι μέχρι το 2030 θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές CO2 
κατά 55% σε σύγκριση με το 1990, επιτυγχάνοντας κλιματική ουδετερότητα 
(μηδενικές εκπομπές) έως το έτος 2050, για να περιορισθεί η αύξηση της 
μέσης θερμοκρασίας του αέρα κατά 1,5oC υψηλότερα της αντίστοιχης 
θερμοκρασίας της προβιομηχανικής περιόδου, που ήταν 13,5oC. Σε ό,τι 
αφορά τον ευρωπαϊκό Πρωτογενή Τομέα της Γεωργίας (ΠΤΓ), η συμμετοχή 
του στις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη των 
27 για το έτος 2021 εκτιμήθηκε σε 11%. Η συμμετοχή των υπόλοιπων 
τομέων ήταν: Κατασκευές 15%, Μεταφορές 22%, Βιομηχανία 21%, Ενέργεια 
26%, Απόβλητα 3% και Αερομεταφορές 2%8. 

Στο παραπάνω πλαίσιο μετριασμού της ΚΑ, οι χώρες της Ευρώπης 
πρέπει παράλληλα να σχεδιάσουν εθνικές στρατηγικές και εθνικά σχέδια 
προσαρμογής στα νέα κλιματικά δεδομένα που έχουν ήδη δημιουργηθεί, 
δηλαδή να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ή ελαχιστοποίηση 
των επιπτώσεων ή και αξιοποίηση των ευκαιριών που μπορεί να προκύψουν

1 COM(2007)354
2 COM(2009)39
3 The Paris Agreement. UN Framework Convention on Climate Change
4 Sustainable Development Goals (https://sdgs.un.org/goals) 
5 COM(2019) 640 final, Brussels, 11.11.2019
6 Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and the Council of 30 June 2021.
 Official Journal of the European Union L 243/1
7 Ν. 4936/2022 ΦΕΚ Α’105/27-05-2022
8 Πηγή: European Environment Agency Report Νο 10/2022. 
 (https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2022)

https://sdgs.un.org/goals
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2022


λόγω των επιπτώσεων της ΚΑ9 στους διαφορετικούς τομείς της οικονομικής 
και κοινωνικής δραστηριότητας. Ως τομείς προτεραιότητας έχουν τεθεί από 
την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) η υγεία, η 
γεωργία, οι υδάτινοι πόροι και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Η Ελλάδα 
είναι μεταξύ των χωρών που έχουν ήδη διαμορφώσει Εθνική Στρατηγική για την 
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ)10 από το 2016, η οποία άρχισε να 
εξειδικεύεται στις περιφέρειες της χώρας μέσω των Περιφερειακών Στρατηγικών 
για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), οι οποίες ωστόσο δεν 
έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους έως σήμερα. Η εφαρμογή των ΠεΣΠΚΑ 
υποστηρίζεται από το ΥΠΕΝ μέσω του προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR11, 
ενώ πλέον η αρμοδιότητα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή έχει περάσει 
στο νεοσύστατο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, 
το οποίο και θα είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των 13 ΠεΣΠΚΑ. Στην 
παρούσα ανάλυση παρουσιάζονται η λειτουργία του ΠΤΓ εντός του πλαισίου 
που σχηματοποιήθηκε παραπάνω, το σχέδιο προσαρμογής του εν λόγω τομέα 
στην ΚΑ, καθώς και οι υποχρεώσεις και οι συνέπειες που ανακύπτουν από την 
προσαρμογή, ενώ διατυπώνονται και προτάσεις για την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή της προσαρμογής στον ΠΤΓ. 

2. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

2.1 Κλίμα και φυτική παραγωγή 

Βασικές λειτουργίες της φυσιολογίας των φυτών, όπως η φωτοσύνθεση και 
η αναπνοή, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις κλιματικές συνθήκες. 
Όμως υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των φυτών ως προς τις 

ιδιαίτερες κλιματικές προτιμήσεις. Σε ό,τι αφορά τη θεμελιακή φυσιολογική 
λειτουργία της φωτοσύνθεσης, μέσω της οποίας από CO2 της ατμόσφαιρας 
και νερό με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας, δημιουργούνται οργανικές 
ενώσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των φυτών12. Με βάση αυτή 
τη λειτουργία τα φυτά διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες – τα φυτά 
C3 και C4, ανάλογα με τις διαδικασίες δέσμευσης του CO2 της ατμόσφαιρας. 
Μεταξύ αυτών των κατηγοριών υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στον κύκλο 
του άνθρακα εντός των φυτών, η γνώση των οποίων είναι απαραίτητη για 
την κατανόηση της συμπεριφοράς τους έναντι των μεταβολών των κλιματικών 
παραμέτρων και συνεπώς για την υιοθέτηση μέτρων και πολιτικών για την 
προσαρμογή στην ΚΑ. Μερικές ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των C3 και C4 
φυτών που σχετίζονται με τις κλιματικές παραμέτρους είναι οι παρακάτω:

04

9 Για τις διαφορές μεταξύ μετριασμού (mitigation) και προσαρμογής (adaptation)
  βλ. https://www.eea.europa.eu/help/faq/what-is-the-difference-between
10 ΥΠΕΝ, 2016. Ν. 4414/2016, άρθρο 45. Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. σελ. 115
11 LIFE-IP AdaptingGR-Boosting the implementation of adaptation policy across Greece – LIFE17 IPC/GR/000006
12 Nobel, P.S. 2009. Physicochemical and Environmental Plant Physiology, 4th Ed. Elsevier Academic Press, pp. 604.

https://www.eea.europa.eu/help/faq/what-is-the-difference-between
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• η φωτοσύνθεση και επομένως η δέσμευση άνθρακα στα φυτά C3 είναι βραδεία 
και λιγότερο αποτελεσματική σε σύγκριση με τα φυτά C4, λόγω της φυσιολογικής 
διαδικασίας που ονομάζεται φωτοαναπνοή (photoresipation), η οποία λαμβάνει 
χώρα στα φυτά C3 (και η οποία δεν συμβαίνει στα φυτά C4). 

• Τα φυτά C3 έχουν πολύ μικρότερη αποτελεσματικότητα στη χρήση του νερού, 
διότι, όταν φωτοσυνθέτουν, έχουν απώλειες σε νερό με διαπνοή, σε αντίθεση με 
τα φυτά C4, τα οποία μπορούν να φωτοσυνθέτουν χωρίς να διαπνέουν νερό. 
Αυτό σημαίνει ότι τα φυτά C4 έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν 
σε πολύ θερμές περιοχές σε σύγκριση με τα φυτά C3 (δηλαδή τα φυτά C4 
προσαρμόζονται καλύτερα από τα φυτά C3 σε θερμά και ξηρά περιβάλλοντα).

• Η άριστη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας για την ανάπτυξη των φυτών C3 
είναι 20-25 °C, ενώ για τα φυτά C4 είναι 30-45 °C. Η άριστη θερμοκρασία του 
εδάφους για την ανάπτυξη των φυτών C3 είναι 4-7 °C, ενώ για τα φυτά C4 είναι 
16-21 °C. 

Η κατηγορία C3 περιλαμβάνει την πλειοψηφία των φυτών στον πλανήτη. Από 
τις σημαντικές ελληνικές καλλιέργειες, στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα σιτηρά 
(σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, ρύζι), το βαμβάκι, τα σακχαρότευτλα, ο καπνός, 
ο ηλίανθος, τα περισσότερα φρούτα και πολλά κηπευτικά (τομάτες, αγγούρια, 
σπανάκι, πιπεριές, μελιτζάνες, καρότα, πατάτες). 

Στην κατηγορία C4 ανήκουν το καλαμπόκι και μερικά κηπευτικά, όπως το 
λάχανο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι. Σε συνθήκες αύξησης της θερμοκρασίας 
και προκειμένου να αποφύγουν απώλεια νερού, τα φυτά C3 μειώνουν τη 
δέσμευση CO2 και την παραγωγή οργανικών ενώσεων (δηλαδή τις αποδόσεις 
τους) μέσω του μηχανισμού της φωτοαναπνοής. Αντίθετα, τα φυτά C4, στα 
οποία η φωτοαναπνοή ελαχιστοποιείται, δεν μειώνουν τις αποδόσεις τους 
όταν η θερμοκρασία αυξάνεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα φυτά 
C4 πλεονεκτούν έναντι των φυτών C3 σε αυξημένες θερμοκρασίες της 
ατμόσφαιρας. Επομένως, προκειμένου να προβλέψουμε την επίδραση της 
ΚΑ στις αποδόσεις των φυτών, είναι βασικό να γνωρίζουμε την εξέλιξη 
της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας. 

Οι προβλέψεις για την εξέλιξη του κλίματος και των παραπάνω μεταβλητών, 
όπως έχουν παραχθεί από τη συνεργασία του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών και της Ακαδημίας Αθηνών με σκοπό την υποστήριξη της ανάλυσης 
των επιπτώσεων της ΚΑ και το σχεδιασμό πολιτικών προσαρμογής, 
αναφέρονται σε δύο περιόδους, η μία εκ των οποίων τοποθετείται στο 
εγγύς μέλλον (2031-2060) και η δεύτερη στο απώτερο μέλλον (2071-2100), 
συγκρινόμενες με το κλίμα της περιόδου 1971-2000, και βασίζονται σε τρία 
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σενάρια μετριασμού, που προβλέπουν αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι το 
2020 σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο ως ακολούθως: α) το αυστηρό 
(RPC2.6), στο οποίο προβλέπεται αύξηση της μέσης θερμοκρασίας 1,0°C, 
β) το ενδιάμεσο (RPC4.5) με πρόβλεψη αύξησης της μέσης θερμοκρασίας 
1,8°C και γ) το ακραίο (RPC8.5) με πρόβλεψη θερμοκρασίας 3,7°C. Με 
βάση αυτά τα σενάρια πραγματοποιούνται προβολές για τις μεταβλητές 
που αφορούν τον ΠΤΓ (θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, ξηρασία κ.λπ.) για το 
εγγύς και απώτερο μέλλον.

2.2 Κλίμα και ζωική παραγωγή

H KA επηρεάζει σημαντικά την κτηνοτροφική παραγωγή μέσω της 
ανάπτυξης των ζώων, της παραγωγής γάλακτος, της αναπαραγωγής, 
της κατάστασης των βοσκοτόπων και της διαθεσιμότητας της τροφής, 
της διαθεσιμότητας νερού και της ανάπτυξης ασθενειών13. Η αύξηση της 
θερμοκρασίας οδηγεί σε στρες και μείωση της κατανάλωσης τροφής, που 
καταλήγει σε μείωση του βάρους του παραγόμενου κρέατος και γάλακτος. 
Σε ξηρά και ημίξηρα περιβάλλοντα η αναπαραγωγή των ζώων μειώνεται 
λόγω της μειωμένης παραγωγής φυτικής βιομάζας στους βοσκότοπους και 
της μειωμένης διαθεσιμότητας νερού, που οδηγεί στην ανάγκη μετακινήσεων 
των ζώων σε μεγαλύτερες αποστάσεις για αναζήτηση τροφής και νερού.

Επίσης, η ΚΑ οδηγεί σε ανακατανομή τόσο γεωγραφική όσο και φαινολογική 
παθογόνων και εντόμων, αυξάνοντας την ευαισθησία και τους κινδύνους 
από ασθένειες. Αυτό ευνοείται τόσο από την αύξηση της θερμοκρασίας 
όσο και από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που ακολουθούν. 
Σε όλες αυτές τις επιπτώσεις της ΚΑ τα ζώα αντιδρούν προσπαθώντας 
να προσαρμοσθούν με την ανάπτυξη μηχανισμών που επηρεάζουν τη 
λειτουργία τους και εντέλει την παραγωγική τους ικανότητα σε κρέας και 
γάλα, αλλά και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (μεθανίου). 

13 Sejian, V., R. Blatta, N.M. Soren, P.K. Malik, J.P. Ravindra, C.S. Prassad, and R. Lal. 2015. Introduction to 
concepts of climate change impact on livestock and its adaptation and mitigation. In V Sejian et al. eds.), 
Climate change impact on livestock: Adaptation and mitigation, DOI 10.1007/978-81-322-2265-1_1. Sprimger 
India 2015.



2.3 Το κλίμα στην Ελλάδα14

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το κλίμα της 
Ελλάδας είναι τυπικό μεσογειακό με ήπιους και υγρούς χειμώνες, σχετικά
θερμά και ξηρά καλοκαίρια και γενικά μακρές περιόδους ηλιοφάνειας 
κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους. Στις διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας παρουσιάζεται μεγάλη ποικιλία κλιματικών τύπων, στο πλαίσιο 
του μεσογειακού κλίματος, γεγονός που οφείλεται στην τοπογραφική 
διαμόρφωση της χώρας με μεγάλες διαφορές υψομέτρου μεταξύ των 
μεγάλων οροσειρών κατά μήκος της κεντρικής χώρας και άλλων ορεινών 
όγκων, καθώς και στην εναλλαγή ξηράς και θάλασσας. Από κλιματολογικής 
πλευράς, το έτος διαχωρίζεται στην ψυχρή και βροχερή χειμερινή περίοδο 
(από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι το τέλος Μαρτίου) και τη θερμή και ξηρή 
εποχή, που διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Ψυχρότεροι μήνες 
είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, με μέση ελάχιστη θερμοκρασία 
5-10oC στις παραθαλάσσιες περιοχές, 0-5oC στις ηπειρωτικές περιοχές 
και με χαμηλότερες τιμές κάτω από το μηδέν στις βόρειες περιοχές. Ο 
αριθμός ημερών βροχής είναι μικρός και οι βροχοπτώσεις περιορίζονται 
κατά κύριο λόγο στη χειμερινή περίοδο, ενώ υπάρχουν μεγάλες περίοδοι 
με ηλιοφάνεια. Η θερμότερη περίοδος είναι το τελευταίο δεκαήμερο του 
Ιουλίου και το πρώτο του Αυγούστου με μέση μέγιστη θερμοκρασία 29-
35oC. 

Οι μεταβλητές του κλίματος που κυρίως επηρεάζουν την παραγωγικότητα 
του ΠΤΓ είναι η θερμοκρασία αέρα, τα υδατικά κατακρημνίσματα, η 
ηλιακή ακτινοβολία (διάρκεια και έκθεση), η συγκέντρωση CO2, τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα (ένταση και διάρκεια) και η ερημοποίηση (υποβάθμιση 
γεωργικών εδαφών).
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14 Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (http://www.emy.gr/emy/el/climatology/climatology)

http://www.emy.gr/emy/el/climatology/climatology
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3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 
   ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της ΚΑ και η αξιοποίηση 
ενδεχόμενων ευκαιριών που δημιουργούνται προϋποθέτουν την 
εκτίμηση της εξέλιξης των βασικών κλιματικών παραμέτρων και των 

επιπτώσεων αυτών των μεταβολών στους διάφορους τομείς, προκειμένου 
να σχεδιαστούν τα κατάλληλα μέτρα προσαρμογής. Οι προβλέψεις για τις 
βασικές κλιματικές παραμέτρους που σχετίζονται με τον ΠΤΓ, στις οποίες 
βασίζονται τα μέτρα και οι πολιτικές προσαρμογής, προέρχονται από 
τη συνεργασία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με την Ακαδημία 
Αθηνώνμέσω του έργου LIFE17 IPC/GR00000615. Οι προβλέψεις, όπως έχει 
αναφερθεί και παραπάνω, έχουν διαχωρισθεί σε δύο μελλοντικές περιόδους 
2031-2060 («εγγύς μέλλον») και 2071-2100 («απώτερο μέλλον») οι οποίες 
συγκρίνονται με την περίοδο αναφοράς 1971-2000 («παρόν κλίμα»). Οι 
κλιματικές προβολές βασίζονται σε τρία σενάρια μετριασμού εκπομπών 
Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ) της Διακυβερνητικής Επιτροπής για το 
κλίμα (IPCC) του ΟΗΕ (RCP-Representative Concentration Pathways), τα 
οποία έχουν παραχθεί για δύο μελλοντικές περιόδους και τα οποία είναι: 
α) το αυστηρό σενάριο μετριασμού (RCP2.6), σύμφωνα με το οποίο οι 
παγκόσμιες εκπομπές ΑτΘ θα αποκτήσουν τη μέγιστη τιμή μέχρι το 2020 
και στη συνέχεια θα μειωθούν σημαντικά μέχρι το 2100, ενώ η θερμοκρασία 
θα αυξηθεί 1,0οC μέχρι το 2020, β) το ενδιάμεσο σενάριο μετριασμού 
(RCP4.5), με πρόβλεψη αύξησης της θερμοκρασίας 2,2οC μέχρι το 2040 
και στη συνέχεια με σημαντική μείωση των ΑτΘ μέχρι το τέλος του αιώνα, 
και γ) το ακραίο σενάριο μετριασμού (RCP8.5), με πρόβλεψη αύξηση της 
θερμοκρασίας 3,7οC και συνεχή αύξηση των ΑτΘ μέχρι το τέλος του αιώνα. 
Ακολουθεί η παρουσίαση των προβολών για τις βασικές παραμέτρους 
του κλίματος της χώρας μας που σχετίζονται με τον ΠΤΓ με βάση τα δύο 
σενάρια μετριασμού, το αυστηρό (RCP2.6) και το ακραίο (RCP8.5) για 
το απώτερο μέλλον. 

15 ‘LIFE-IP AdaptInGR - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece - LIFE17 IPC/
GR/000006’

https://www.adaptivegreece.gr/
https://www.adaptivegreece.gr/


3.1 Θερμοκρασία αέρα

Η πρόβλεψη για την εξέλιξη της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας κάτω 
από τα δύο σενάρια PRC2.6 και PRC8.5 φαίνεται στην εικόνα 1.

Εικόνα 1. Προβολή εξέλιξης της θερμοκρασίας στα σενάρια RCP2.6 και RCP8.5

Από την εικόνα 1 φαίνεται ότι στο αυστηρό σενάριο προσαρμογής (RPC2.6) 
η μέση ετήσια θερμοκρασία προβλέπεται να αυξηθεί από 1,2 έως 1,44οC 
στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και μέχρι 1,68οC σε πολύ λίγες περιοχές 
της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία θα αυξηθεί 
από 0 έως 1oC και η μέση μέγιστη από 1 έως 1,82οC. Αντίθετα, στο ακραίο 
σενάριο (RPC8.5) η μέση ετήσια θερμοκρασία θα αυξηθεί από 3,52 έως 5οC, 
η μέση ελάχιστη από 3 έως 4oC και η μέση μέγιστη από 3,46 έως 5,19οC. 



3.2 Βροχόπτωση

Η προβλεπόμενη εξέλιξη της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης στην Ελλάδα 
παρουσιάζεται στην εικόνα 2. 

Εικόνα 2. Προβολή εξέλιξης της βροχόπτωσης στα σενάρια RCP2.6 και RCP8.5

Από την εικόνα αυτή φαίνεται ότι στο αυστηρό σενάριο η μέση ετήσια 
βροχόπτωση θα μειωθεί από 10 έως 40 mm, οι ημέρες βροχόπτωσης θα 
μειωθούν από 6 έως 30 και οι μέρες χωρίς βροχόπτωση θα μειωθούν από 6 
έως 18. Οι εντονότερες μεταβολές θα συμβούν στη Βόρεια και τη Δυτική 



Ελλάδα. Στο ακραίο σενάριο η μέση ετήσια βροχόπτωση αναμένεται να μειωθεί 
από 20 έως 40 mm, οι ημέρες βροχόπτωσης θα μειωθούν από 12 έως 40 και 
οι ημέρες χωρίς βροχόπτωση από 14 έως 20 στις ίδιες περιοχές, όπως και στο 
αυστηρό σενάριο. 

3.3 Ξηρασία, ημέρες χωρίς βροχόπτωση, σχετική υγρασία

Οι προβολές για τη μεταβολή της μέσης διάρκειας της ξηρασίας παρουσιάζονται 
στην εικόνα 3.  

Εικόνα 3. Προβολή της εξέλιξης της μέσης διάρκειας ξηρασίας, του αριθμού ημερών 
χωρίς βροχόπτωση και της μέσης ετήσιας ξηρασίας στα σενάρια RCP2.6 και RCP8.5
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Στην εικόνα 3 φαίνεται ότι στο αυστηρό σενάριο (RCP2.6) η μέση διάρκεια 
ξηρασίας (συντελεστής Βροχόπτωσης – Precipitation-PR<1 mm) θα αυξηθεί 
μέχρι και 6 ημέρες, ο αριθμός ημερών χωρίς βροχόπτωση θα αυξηθεί κατά 
6 έως 18 ημέρες και η σχετική υγρασία θα μειωθεί κατά 2% έως 4%. 
Στο ακραίο σενάριο (RCP8.5) η μέση διάρκεια ξηρασίας και η αύξηση 
του αριθμού ημερών χωρίς βροχόπτωση στο αυστηρό σενάριο φαίνεται 
να κατανέμονται σχετικά ομοιόμορφα σε ολόκληρη την έκταση της χώρας 
(RCP2.6), ενώ η μείωση της σχετικής υγρασίας φαίνεται να συμβαίνει κυρίως 
στις ορεινές περιοχές. Στο ακραίο σενάριο ο αριθμός των ημερών με PR>1 
θα αυξηθεί κατά 6 έως 12 ημέρες και ο αριθμός ημερών χωρίς βροχόπτωση 
θα αυξηθεί κατά 6 έως 18 ημέρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Η μέση 
ετήσια υγρασία θα μειωθεί από 3% έως 5% με τις μεγαλύτερες μειώσεις να 
καταγράφονται στις περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο. 

3.4 Ηλιοφάνεια

Το ηλιακό φως, που είναι μια μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας 
(ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή φωτόνια, τα οποία μεταδίδουν την ενέργειά 
τους με τη μορφή κυματοπακέτων), προμηθεύει τα φυτά με την ενέργεια 
που απαιτείται για να γίνει η φωτοσύνθεση, δηλαδή η βασική φυσιολογική 
λειτουργία των φυτών, μέσω της οποίας συλλαμβάνεται CO2 της 
ατμόσφαιρας και μετατρέπεται με τη συμμετοχή του νερού σε οργανικές 
ενώσεις (υδατάνθρακες). Οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα γίνονται στα 
φύλλα από ειδικά όργανα, τους χλωροπλάστες, οι οποίοι περιέχουν τη 
γνωστή ουσία χλωροφύλλη, εντός της οποίας συντελείται η απορρόφηση 
της ηλιακής ενέργειας, που μετατρέπεται σε χημική και αποθηκεύεται με 
τη μορφή των υδατανθράκων (αμύλου, σακχάρων, πολυσακχαριτών). Μέσω 
αυτής της διαδικασίας τρέφεται το σύνολο σχεδόν των έμβιων όντων του 
πλανήτη. Επομένως, η σημασία της ηλιοφάνειας, από την οποία εξαρτάται 
η ποσότητα της ηλιακής ενέργειας που φθάνει στη Γη και χρησιμοποιείται 
από τα φυτά για τη φωτοσύνθεση, είναι πρόδηλη16. Οι απαιτήσεις των 
διαφόρων κατηγοριών φυτών ως προς το ηλιακό φως διαφέρουν σημαντικά. 
Για παράδειγμα, τα φυτά της κατηγορίας C4 χρειάζονται περισσότερη 
ηλιακή ενέργεια για να σχηματίσουν υδατάνθρακες σε σύγκριση με τα 
φυτά της κατηγορίας C3. Επομένως, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την 
εξέλιξη αυτής της κλιματικής παραμέτρου στη χώρα μας για το σχεδιασμό 
μέτρων προσαρμογής. 

16 Nobel, P.S. 2009. Physicochemical and Environmental Plant Physiology. Elsevier Academic Press. Pp. 604.
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3.5 Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της 
ατμόσφαιρας 

H συγκέντρωση CO2 είναι μία άλλη σημαντική κλιματική παράμετρος, 
στην οποία τα φυτά αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, τα 
φυτά C3 είναι περισσότερο θετικά σε σύγκριση με τα φυτά C4, επειδή η 
φωτοσυνθετική τους δραστηριότητα αυξάνεται κατά πολύ περισσότερο 
σε σύγκριση με τα φυτά C4, τα οποία λειτουργούν καλύτερα υπό 
συνθήκες χαμηλής συγκέντρωσης CO2 καθόσον σε αυτές μειώνουν τη 
φωτοαναπνοή και αυξάνουν τη φωτοσύνθεση, σε αντίθεση με τα φυτά 
C3. Σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, υψηλής ηλιοφάνειας και υπό τις 
σημερινές συγκεντρώσεις CO2, τα φυτά C4 φωτοσυνθέτουν καλύτερα σε 
σύγκριση με τα φυτά C3. Στην Ελλάδα οι εκπομπές CO2 έχουν αυξηθεί 
σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας 
Τράπεζας17, το έτος 2000 ήταν 8,74 τόνοι/άτομο, παρουσιάζουν όμως 
συνεχή μείωση τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας το 2019 τους 6 τόνους/
άτομο. Η εξέλιξη της κλιματικής αυτής παραμέτρου εξαρτάται από την 
ένταση της δραστηριότητας των διαφόρων τομέων της οικονομίας, με τον 
οικοδομικό τομέα να κατέχει τα πρωτεία18. Επομένως, και αυτή η κλιματική 
παράμετρος πρέπει να μελετηθεί εκτενέστερα στις συνθήκες της χώρας 
πριν από τη διαμόρφωση μέτρων προσαρμογής του ΠΤΓ στην ΚΑ.

3.6 Ερημοποίηση

Η ερημοποίηση είναι μια παράμετρος που –αν και δεν υπάρχουν μοντέλα 
πρόβλεψης για την εξέλιξή της– έχει ληφθεί υπόψη στην ΕΣΠΚΑ. Το 
φαινόμενο αυτό αχρηστεύει παραγωγικά σημαντικές εκτάσεις γης, 
μειώνοντας έτσι τη γεωργική παραγωγή, και απειλεί σοβαρά τη χώρα μας. 
Εκτιμάται ειδικότερα ότι το 30% της γεωργικής γης έχει ήδη ερημοποιηθεί 
και ότι το υπόλοιπο 49% αντιμετωπίζει κίνδυνο ερημοποίησης19. Στους 
σχετικούς υπολογισμούς η μελέτη της ΤτΕ θεωρεί ότι η ερημοποίηση θα 
επιφέρει μείωση της γεωργικής παραγωγής 5%-10%20. 

17 World Bank, 2013. Energy use of primary energy, Online at: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx
?source=2&country=GRC&series=&period=.
18 Mytafides et al. 2017. Transformation of the university building into zero energy building in Mediterranean 
climate. Energy and buildings 155:98-114. 
19 Tsemerlis, D., et al. 2019. Assessment of the vulnerability to drought and desertification characteristics using 
the Standardized Drought Vulnerability Index (SDVI) and the environmentally sensitive areas index (ESAI). 
Resources 8(6); doi:10.3390/resources8010006.

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=GRC&series=&period=.
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=GRC&series=&period=.


4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Με την εφαρμογή του μοντέλου AquaCrop, σε συνδυασμό με τα 
αποτελέσματα διάφορων ερευνητικών εργασιών, προέκυψαν τα 
δεδομένα που παρουσιάζονται στους πίνακες 1 έως 6 για τις 

βασικές γεωργικές καλλιέργειες της χώρας ως προς τα σενάρια εξέλιξης 
των κλιματικών χαρακτηριστικών, στα οποία βασίσθηκε η μελέτη της 
ΤτΕ21, τα οποία είναι:

• Α1Β (ενδιάμεσο): CO2 +40% (2041-2050), +89% (2091-2100), Θερμοκρασία, 
oC: +1,95 (2041-2050), +3,5 (2091-2100). 
• A2 (Έντονο): CO2 +40% (2041-2050), +125% (2091-2100), Θερμοκρασία, 
oC: +2,0 (2041-2050), +4,5 (2091-2100). 
• Β2 Β2 (Ήπιο): CO2 +26% (2041-2050), +63% (2091-2100), Θερμοκρασία, 
oC: +1,98 (2041-2050), +3,1 (2091-2100).

4.1 Βαμβάκι

Οι προβλεπόμενες επιπτώσεις της ΚΑ στην καλλιέργεια βαμβακιού στην 

21 Καραμάνος, και συν. 2011. Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία. Σελ. 204-216 στη μελέτη «ΟΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ΕΜΕΚΑ 2011.
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Από τα δεδομένα του Πίνακα αυτού φαίνεται ότι σχεδόν στο σύνολο των 
πιθανών σεναρίων εξέλιξης του κλίματος στις κλιματικές περιοχές στις 
οποίες καλλιεργείται βαμβάκι η ΚΑ θα ευνοήσει αυτή την καλλιέργεια 
αυξάνοντας την απόδοσή της σε ποσοστό >10%. Εξαίρεση αποτελεί η 
Κεντρική και Ανατολική Ελλάδα, όπου η απόδοση θα παραμείνει η ίδια ή 
θα μειωθεί σε ποσοστό περί το 10% στα σενάρια Α1Β και Α2. Αυτό οφείλεται 
στη φυσιολογία του φυτού, για το οποίο έχει βρεθεί ότι, όταν αυξάνεται η 
συγκέντρωση του CO2 με ταυτόχρονη αύξηση της θερμοκρασίας, αυξάνεται 
απότομα και η απόδοσή του, εκτός και εάν η αύξηση της θερμοκρασίας 
είναι πολύ μεγάλη, οπότε η απόδοση του φυτού σε αυξημένη συγκέντρωση 
CO2 μειώνεται22. Για το βαμβάκι οι ευνοϊκές συνθήκες για την αύξηση της 
απόδοσής του ισχύουν για όλες τις περιοχές βορειότερα της Κεντρικής 
Ελλάδας, όπου η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας προβλέπεται να είναι 
πολύ μεγαλύτερη την περίοδο 2091-2100, περιορίζοντας την απόδοση του 
βαμβακιού.

4.2 Σιτηρά

Οι πιθανές επιπτώσεις της ΚΑ στα σιτηρά παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

22 Reddy, et al. 1995. Cotton Crop Responses to a change environment. Pp. 1-30 In G.A. Peterson (Ed.) 
Climate Change and Agriculture: Analysis of Potential International Impacts. ASA Special Publication no 
59, ASA, Mad. WI. USA.
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Τα σιτηρά φαίνεται ότι είναι οι πλέον τρωτές καλλιέργειες στα σενάρια 
Α1Β και Α2. Η πιο ευαίσθητη περιοχή είναι η Κεντρική και Ανατολική 
Ελλάδα, όπου αναμένονται σημαντικές μειώσεις στην καλλιέργεια 
σίτου, της τάξης του 10% ή και μεγαλύτερες. Μόνο στο ήπιο σενάριο 
Β2 φαίνεται ότι η παραγωγή σίτου δεν θα επηρεασθεί σε καμία περιοχή 
της χώρας. Παρόμοια είναι η κατάσταση για το σιτάρι και στη Δυτική 
Ελλάδα και Κεντρική-Δυτική Μακεδονία στα σενάρια Α1Β και Α2, όπου 
επίσης προβλέπεται μείωση των αποδόσεων περί το 10%. Ως προς τον 
αραβόσιτο, η εικόνα είναι παρόμοια, αλλά κάπως ηπιότερη. Σε επίπεδο 
Ευρώπης, οι εκτιμήσεις είναι ότι για αύξηση της θερμοκρασίας 1,5 έως 
2oC η μείωση της απόδοσης σίτου μέχρι το 2050 θα μειωθεί μέχρι και 
49% και του καλαμποκιού μεταξύ 1%-29%23.

4.3 Κηπευτικά

Οι επιπτώσεις της ΚΑ στον κλάδο των κηπευτικών φαίνονται στον Πίνακα 3.

23 Hristov et al. 2020. Analysis of climate change impacts on EU agriculture by 2050, EUR 30078 EN, Publica-
tions Office of the European Union, Luxembourg, doi:10.2760/121115, JRC119632



Στον κλάδο των κηπευτικών φαίνεται ότι οι επιπτώσεις είναι αρκετά 
ηπιότερες σε σύγκριση με τα σιτηρά. Στο σενάριο Β2 μόνο στις Κυκλάδες 
αναμένεται μείωση των αποδόσεων, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές 
προβλέπεται αύξηση. Οι περιοχές που φαίνεται να ευνοούνται είναι 
οι βορειότερες (Αν. Μακεδονία-Θράκη και Δυτική Μακεδονία), στις 
οποίες προβλέπονται σημαντικές αυξήσεις των αποδόσεων σε όλα τα 
σενάρια. Παρόμοια είναι η κατάσταση στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, 
όπου επίσης προβλέπεται αύξηση των αποδόσεων κάτω του 10%. Στην 
Κεντρική Ελλάδα στα σενάρια Α1Β και Α2 προβλέπεται σημαντική μείωση 
των αποδόσεων προς τα τέλη του αιώνα, η οποία θα είναι μεγαλύτερη 
του 10%. Παρόμοια, αν και κάπως πιο ήπια, φαίνεται πως θα είναι η 
επίπτωση στην απόδοση των κηπευτικών στη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ 
στην ανατολική πλευρά της Πελοποννήσου οι μειώσεις προβλέπεται να 
είναι μεγαλύτερες του 10%. Στην περιοχή του ΒΑ Αιγαίου αναμένεται 
αύξηση των αποδόσεων στα τέλη του αιώνα σε ποσοστό μικρότερο του 
10%. Τέλος, καταστρεπτικές επιπτώσεις φαίνεται να επιφέρει η ΚΑ στα 
κηπευτικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, περιοχές στις οποίες, σε 
όλα τα σενάρια, οι μειώσεις των αποδόσεων θα είναι σημαντικές, μέχρι 
και μεγαλύτερες του 10%. Μόνο στο σενάριο Β2 στα τέλη του αιώνα 
προβλέπονται κάποιες αυξήσεις σε επίπεδα μικρότερα του 10%. 

4.4 Ακρόδρυα και φρούτα

Οι προβλεπόμενες συνέπειες της ΚΑ στους κλάδους των ακρόδρυων και φρούτων 
φαίνονται στον Πίνακα 4.



Σε αυτή την κατηγορία των καλλιεργειών ευνοημένες φαίνεται να είναι οι 
βόρειες περιοχές (Αν. Μακεδονία-Θράκη και Δυτική-Κεντρική Μακεδονία), 
αλλά και η Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο και το ΒΑ Αιγαίο, στις οποίες 
αναμένεται αύξηση των αποδόσεων μέχρι και μεγαλύτερες του 10% σε 
όλα τα σενάρια, εκτός από το Α2 στα τέλη του αιώνα στο Ιόνιο και Α1Β 
στο ΒΑ Αιγαίο. Η Κεντρική Ελλάδα στα τέλη του αιώνα στα σενάρια 
Α1Β και Α2 αναμένεται να έχει μείωση των αποδόσεων, αλλά όχι στο 
σενάριο Β2, στο οποίο προβλέπεται αύξηση ή μη επίδραση της ΚΑ. Η 
Πελοπόννησος ολόκληρη δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από την 
ΚΑ στην κατηγορία αυτή των καλλιεργειών. Πολύ χειρότερη φαίνεται να 
είναι η κατάσταση στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου 
οι αποδόσεις των δενδρωδών αυτών καλλιεργειών αναμένεται να μειωθούν 
σημαντικά στα σενάρια Α1Β και Α2 και λιγότερο στο σενάριο Β2.

4.5 Ελιές

Οι πιθανές επιπτώσεις στην πολύ σημαντική καλλιέργεια της χώρας, την ελιά, 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.



Οι ελιές, καλλιέργεια που εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα, φαίνεται να 
ευνοούνται στις βόρειες περιοχές της χώρας (Ανατ. Μακεδονία-Θράκη και 
Δυτική-Κεντρική Μακεδονία), όπου αναμένεται αύξηση των αποδόσεων 
μέχρι και άνω του 10%, και στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, του 
Ιονίου και του ΒΑ Αιγαίου, με μικρότερη όμως αύξηση των αποδόσεων. 
Οι σημαντικότερες αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται στις υπόλοιπες 
περιοχές της χώρας. 

4.6 Αμπέλια

Τέλος οι επιδράσεις της ΚΑ στην καλλιέργεια του αμπελιού περιγράφεται στον 
Πίνακα 6.
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Παρόμοια με τις ελιές είναι και η εικόνα των αμπελιών. Οι βόρειες περιοχές 
(Αν. Μακεδονία-Θράκη, Δυτική-Κεντρική Μακεδονία), η Δυτική Ελλάδα, 
το Ιόνιο και το ΒΑ Αιγαίο φαίνεται να ευνοούνται από την ΚΑ, με αύξηση 
των αποδόσεων μέχρι και άνω του 10%. Ιόνιο, Δυτική Πελοπόννησος και 
ΒΑ Αιγαίο φαίνεται να μην επηρεάζονται σημαντικά από την ΚΑ, σε 
αντίθεση με την Κεντρική-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατ. Πελοπόννησο, τις 
Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου προβλέπονται μειώσεις 
των αποδόσεων. 

Οι παραπάνω προβλέψεις για βασικές καλλιέργειες της φυτικής γεωργικής 
παραγωγής προσφέρουν σημαντική βοήθεια όσον αφορά τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν ενόψει των αναμενόμενων μεταβολών στις κλιματικές 
παραμέτρους, κυρίως της θερμοκρασίας και βροχόπτωσης. Όπως όμως 
προαναφέρθηκε, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των φυτών και των 
αποδόσεών τους διαδραματίζουν και άλλες κλιματικές παράμετροι όπως:

• η ηλιακή ακτινοβολία (διάρκεια και έκθεση) 
• η συγκέντρωση CO2 της ατμόσφαιρας 
• τα ακραία καιρικά φαινόμενα (ένταση και διάρκεια) 
• η ερημοποίηση (υποβάθμιση γεωργικών εδαφών της ανάλυσης των 
επιπτώσεων της ΚΑ). 

Οι παράμετροι αυτές δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη της ΤτΕ, ούτε 
στην ΕΣΠΚΑ. Πρέπει επομένως να συμπεριληφθούν στην εξειδίκευση της 
ΕΣΠΚΑ στις περιφέρειες της χώρας, με βάση τα υπάρχοντα ερευνητικά 
ή άλλα επιστημονικά δεδομένα. Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποιείται 
στη συνέχεια μια συνοπτική παρουσίαση των εν λόγω παραμέτρων που 
επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη των φυτών.

5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 
   ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η κτηνοτροφία είναι ένας σημαντικός κλάδος του ΠΤΓ, στον οποίο 
οι επιπτώσεις της ΚΑ δεν έχουν τύχει ανάλογης προβολής με την 
αντίστοιχη της φυτικής παραγωγής. Παρά ταύτα, οι επιπτώσεις 

της ΚΑ στην κτηνοτροφική παραγωγή είναι σημαντικές και πρέπει να 
ληφθούν ανάλογα υπόψη στο σχεδιασμό των μέτρων και πολιτικών 
προσαρμογής στην ΚΑ. Η κτηνοτροφία βρίσκεται σε αμφίδρομη σχέση 
με την ΚΑ, επηρεάζοντάς τη και επηρεαζόμενη από αυτή. Έτσι υπό το 
πρίσμα των αλλαγών που συμβαίνουν στο κλίμα η κτηνοτροφία πρέπει 
να σχεδιάζεται με τρόπους που μειώνουν αφενός τις εκπομπές ΑτΘ, και 
αφετέρου τις επιπτώσεις της ΚΑ.
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5.1 Συμβολή της κτηνοτροφίας στην ΚΑ

Οι συνολικές εκπομπές ΑτΘ από την κτηνοτροφία εκτιμώνται από την 
IPCC σε ποσοστό 14,5% των συνολικών εκπομπών ανθρωπογενούς 
προέλευσης, που αντιστοιχούν σε 7,1 Pg (γιγατόνους) ισοδύναμου CO2 
(έτος 2005). Το μεγαλύτερο ποσοστό (44%) ΑτΘ είναι CH4 (μεθάνιο) και 
το υπόλοιπο οξείδιο του αζώτου (Ν2Ο) (29%) και CO2 (27%), προερχόμενα 
από την εντερική ζύμωση των ζώων. Οι συνεισφορές των διαφόρων ειδών 
ζώων φαίνονται στην εικόνα 524, από την οποία προκύπτει ότι οι αγελάδες 
κρεο- και γαλακτο-παραγωγής συνεισφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό (65% 
του συνόλου της κτηνοτροφικής παραγωγής). Μεταξύ των ζωοκομικών 
προϊόντων η μεγαλύτερη συνεισφορά ΑτΘ προέρχεται από το αγελαδινό 
κρέας και εν συνεχεία από το αγελαδινό γάλα. Τα λοιπά ζωοκομικά προϊόντα 
(χοιρινό κρέας, κρέας από κοτόπουλο, αυγά, γάλα μικρών μηρυκαστικών) 
συνεισφέρουν σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Οι περιοχές που παράγουν 
τις μεγαλύτερες ποσότητες ΑτΘ από την κτηνοτροφία είναι η Λατινική 
Αμερική, ακολουθούμενη από την Ανατολική Ασία, τη Βόρεια Αμερική και 
την Ευρώπη. 

Εικόνα 5. Παγκόσμιες εκπομπές ΑτΘ από τα διάφορα είδη ζώων 

24 Gerber, P.J., et al.2013. Tackling climate change through livestock – A global assessment of emissions and mitiga-
tion opportunities. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome.
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5.2 Επιπτώσεις της ΚΑ στην κτηνοτροφία

Η ΚΑ επηρεάζει σημαντικά την κτηνοτροφική παραγωγή μέσω των 
επιπτώσεων που έχει στην ανάπτυξη των ζώων, την παραγωγή γάλακτος, 
την αναπαραγωγή, τη μεταβολική δραστηριότητα και τις ασθένειες25. Η 
αύξηση της θερμοκρασίας μειώνει την όρεξη των ζώων, οδηγώντας σε μείωση 
των τροφών που καταναλώνουν και επομένως της παραγωγής κρέατος 
και γάλακτος (σε ό,τι αφορά το τελευταίο η μείωση μπορεί να φθάσει 
και μέχρι 50%). Σε ό,τι αφορά το γάλα, αναφέρεται ότι μειώνεται και η 
ποιότητά του, λόγω μείωσης της πρωτεΐνης και του λίπους, καθώς και της 
λακτόζης, του ασβεστίου, του φωσφόρου και του μαγνησίου. Επίσης, έχει 
βρεθεί ότι σε ξηρά και ημίξηρα περιβάλλοντα (που δημιουργούνται από την 
ΚΑ), η φυτική τροφή και η έλλειψη νερού μειώνουν την αναπαραγωγή των 
ζώων και συνεπώς την παραγωγή. Τέλος, η ΚΑ μέσω των μετακινήσεων 
που προκαλεί σε παθογόνους οργανισμούς επηρεάζει την ευαισθησία σε 
ασθένειες και την υγιεινή κατάσταση των ζώων, με αποτέλεσμα τη μείωση 
της παραγωγής ζωοκομικών προϊόντων. 

Στην προαναφερθείσα μελέτη της ΤτΕ26, στην οποία βασίσθηκε η διαμόρφωση της 
ΕΣΠΚΑ, δεν περιλαμβάνεται ο κλάδος της κτηνοτροφίας, αφήνοντας ένα σοβαρό 
κενό, που πρέπει να καλυφθεί μέσω των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠεΣΠΚΑ). 
Μερικές βελτιωτικές στρατηγικές στην προσαρμογή των ενσταβλισμένων 
παραγωγικών ζώων περιλαμβάνουν τροποποιήσεις στις σταβλικές εγκαταστάσεις, 
επιλογή κατάλληλων σιτηρεσίων με συμμετοχή συμπυκνωμένων τροφών και 
επιλογή κατάλληλων, προσαρμοσμένων στις επικρατούσες θερμοκρασίες, φυλών 
ζώων.

25 Veerasamy et al. 2015. Introduction to Concepts of Climate Change Impact on Livestock and Its Adapta-
tion and Mitigation. pp. 1-26 In Veereasmay et al (Eds.) Climate Change Impact on Livestock: Adaptation 
and Mitigation. Springer.
26 «ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ΕΜΕΚΑ 2011.
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6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚEΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΚΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Όπως αναλύθηκε παραπάνω, η μεταβολή στις κλιματικές 
παραμέτρους επηρεάζει την παραγωγικότητα των καλλιεργειών και 
τελικά το αγροτικό εισόδημα και την απασχόληση. Στους Πίνακες 

1-6 συνοψίζονται οι επιπτώσεις της ΚΑ σε βασικές καλλιέργειες της χώρας. 
Η οικονομική αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών γίνεται με διάφορες 
μεθοδολογίες. Στη μελέτη της ΤτΕ για την αξιολόγηση των επιπτώσεων 
της ΚΑ στον τομέα της γεωργίας χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι αγοράς 
που βασίζονται στη μεταβολή των εκροών των γεωργικών προϊόντων στις 
αγορές27. Η εκτίμηση της οικονομικής επίδρασης της ΚΑ προσεγγίσθηκε 
ως το γινόμενο της μεταβολής της αγροτικής παραγωγής λόγω της ΚΑ επί 
την τιμή του αγροτικού προϊόντος. Για τις καλλιέργειες που αναφέρονται 
στους Πίνακες 1-6 ως μέση ποσότητα προϊόντος θεωρήθηκε η παραχθείσα 
την περίοδο 1990-2000, με βάση τις εκτιμήσεις του λογισμικού AquaC-
rop, με επεξεργασία δεδομένων του ύψους της παραγωγής και των τιμών 
που παρέχονταν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΥΠΑΑΤ). Χρησιμοποιήθηκαν τιμές παραγωγού προσαρμοσμένες στο έτος 
2009 και προεξοφλητικό επιτόκιο 1%, με την παραδοχή ότι τα κλιματικά 
φαινόμενα θα εξελιχθούν όπως προβλέπουν τα μοντέλα, προσθέτοντας και 
την επίδραση της ερημοποίησης. Σημειώνεται ότι στις εν λόγω εκτιμήσεις 
δεν συνεκτιμήθηκαν οι μεταβολές των ζιζανίων, των επιβλαβών εντόμων 
και των επικονιαστών. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια των προβλέψεων, 
πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω συνολική προσέγγιση ενσωματώνει μια 
σειρά από αβεβαιότητες που σχετίζονται με την πρόγνωση των κλιματικών 
δεδομένων, την εξέλιξη των τιμών, την οικονομική ανάλυση, τις εξελίξεις 
στις διεθνείς αγορές τροφίμων, την επιλογή του επιτοκίου προεξόφλησης 
κ.ά. Με βάση τα ανωτέρω, η μελέτη της ΤτΕ κατέληξε στην εκτίμηση 
επίδρασης της ΚΑ στο γεωργικό εισόδημα που φαίνεται στον Πίνακα 7.

27 Καραμάνος, και συν. 2011. Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία. Σελ. 204-216 στη μελέτη «ΟΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ΕΜΕΚΑ 2011.

Πίνακας 7. Επίδραση της ΚΑ στο γεωργικό εισόδημα μέχρι το 2100, ποσοστό % του ΑΕΠ
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Από τα δεδομένα του Πίνακα αυτού φαίνεται ότι, παρά τις δυσμενείς 
επιπτώσεις της ΚΑ σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, όπως φαίνεται στους 
Πίνακες 1-6, οι οικονομικές επιπτώσεις στο γεωργικό εισόδημα αναμένεται 
να είναι θετικές στην περίοδο 2010-2100. Επίσης, αναδεικνύεται η μεγάλη 
σημασία της ερημοποίησης στις επιπτώσεις στο γεωργικό εισόδημα, οι 
οποίες οδηγούν σε μείωση του ΑΕΠ από 10,5% (σενάριο Α2) έως 17,81% 
(σενάριο Β2) και καθιστούν επιτακτική ανάγκη την άμεσης λήψης μέτρων. 

7. Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΣΠΚΑ) 

7.1 Βασικές παραδοχές

Η ΕΣΠΚΑ βασίσθηκε κατά κύριο λόγο στην έκθεση της Επιτροπής Μελέτης 
των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΤτΕ), στην οποία εκτιμήθηκαν οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές, 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της ΚΑ με βάση τα δεδομένα εκείνης 
της περιόδου (2011). Η σχετική ανάλυση της επίδρασης της ΚΑ στον ΠΤΓ 
μεθοδολογικά στηρίχθηκε στις ακόλουθες παραδοχές:

• Για τη μελέτη της ανάπτυξης των καλλιεργειών χρησιμοποιήθηκε το 
μηχανιστικό πρότυπο AquaCrop του FAO28 και δεδομένα από ερευνητικές 
εργασίες για το σιτάρι, το βαμβάκι και τον αραβόσιτο. 

• Για τις κηπευτικές, δενδρώδεις και λοιπές καλλιέργειες δεν εφαρμόσθηκε 
το πρότυπο AquaCrop, αλλά αποτελέσματα από προηγούμενες έρευνες. 

• Ως περίοδος αναφοράς λήφθηκε η δεκαετία 1991-2000, τα αποτελέσματα 
της οποίας συγκρίθηκαν με αυτά των σεναρίων πρόβλεψης συγκέντρωσης 
CO2 και θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας Α1Β, Α2 και Β229 των περιόδων 
2041-2050 και 2091-2100. Σημειώνεται εδώ ότι οι προβολές αυτές έχουν ήδη 
αμφισβητηθεί, δεδομένου ότι η αύξηση της θερμοκρασίας έχει ήδη αγγίξει 
τον 1,1°C σε σύγκριση με την προβιομηχανική περίοδο και εκτιμάται από 
εκατοντάδες επιστήμονες από εξήντα χώρες ότι θα υπερβεί τον 1,5οC στις 
επόμενες δύο δεκαετίες και θα φθάσει τους 2,7 οC το 210030. 

30 https://www.cfr.org/backgrounder/paris-global-climate-change-agreements

29 βλ. κεφ. 4 παραπάνω

29 Καραμάνος, και συν. 2011. Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία. Σελ. 204-216 στη μελέτη «ΟΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ΕΜΕΚΑ 2011.

https://www.cfr.org/backgrounder/paris-global-climate-change-agreements


• Τα βασικά κλιματικά και μετεωρολογικά δεδομένα που επηρεάζουν την 
ανάπτυξη των καλλιεργειών (ημερήσια μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία, 
ημερήσια βροχόπτωση και ημερήσια εξατμισοδιαπνοή) έχουν αναλυθεί από 
την Ακαδημία Αθηνών. 

• Σημειώνεται ότι η εκτίμηση της επίδρασης των κλιματικών μεταβολών 
έγινε με την παραδοχή ότι οι καλλιεργητικές εργασίες (σπορά, άρδευση, 
λίπανση, συγκομιδή κ.λπ.) θα διατηρούνταν σταθερές και, επίσης, ότι δεν 
λήφθηκε υπόψη η πιθανή επίπτωση από τον ανταγωνισμό των ζιζανίων και 
των ασθενειών. 

• Υπογραμμίζεται ότι –αν και δεν υπάρχουν σενάρια πρόβλεψης της πορείας 
της ερημοποίησης σε σχέση με την κλιματική αλλαγή– έγινε η παραδοχή ότι 
η ερημοποίηση θα επιβαρύνει επιπρόσθετα τις προβλέψεις σε ένα ποσοστό 
5%-10% με βάση σχετικές μελέτες31. 

• Τέλος, για τη βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων οι μελετητές 
χώρισαν τη χώρα σε 11 κλιματικές ζώνες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
Ανατολική Μακεδονία-Θράκης, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Κεντρική 
και Ανατολική Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο, Δυτική Πελοπόννησο, 
Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα 
και Κρήτη, που φαίνονται στο χάρτη (Εικόνα 6).

31 Γιάσογλου, Ν. και Κ. Κοσμάς 2004. “Η ερημοποίηση στην Ελλάδα”, Εθνική Επιτροπή κατά της 
Ερημοποίησης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εικόνα 6. Χάρτης κλιματικών ζωνών της Ελλάδας32

32Καραμάνος, και συν. 2011. Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία. Σελ. 204-216 στη μελέτη «ΟΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ΕΜΕΚΑ 2011.
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Σύμφωνα με το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για το περιβάλλον33, η έννοια της 
προσαρμογής περιλαμβάνει τις διαδικασίες ρύθμισης της λειτουργίας 
των ανθρώπινων και φυσικών συστημάτων κάτω από τα νέα κλιματικά 
δεδομένα –πραγματικά ή αναμενόμενα– και τα αποτελέσματά τους ως 
προς τον περιορισμό της βλάβης ή την εκμετάλλευση τυχόν ευκαιριών. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε πέντε χρόνια, αρχίζοντας από το 2023, θα 
πρέπει να γίνεται ένας απολογισμός της προόδου που έχει σημειωθεί 
στο εν λόγω πεδίο. Σε ό,τι αφορά τον γεωργικό τομέα, οι ρυθμίσεις αυτές 
αφορούν γεωργικές πρακτικές, συστήματα προειδοποίησης και λήψης 
αποφάσεων και πρακτικές μη αγρονομικές που σχετίζονται κυρίως με τη 
διαχείριση κινδύνων από καταστροφές που οφείλονται στην ΚΑ, όπως 
π.χ. μετατροπές στα συστήματα ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής34. 

Σύμφωνα με την ΕΣΠΚΑ, τα μέσα υλοποίησης της προσαρμογής είναι η 
επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση, η παρακολούθηση της εφαρμογής 
της στρατηγικής, η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων και η συνεχής 
διαβούλευση και ο διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι 
υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν την εφαρμογή της Στρατηγικής είναι η 
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η οποία θα οργανώσει μια δυναμική 
εθνική βάση κλιματολογικών δεδομένων, που θα είναι προσβάσιμη από τους 
δημόσιους φορείς, τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Σημειώνεται 
όμως ότι έξι περίπου χρόνια μετά από τότε που αναγγέλθηκε δεν έχει 
αρχίσει ακόμα να δημιουργείται. Σήμερα όλα τα δεδομένα προσαρμογής 
βρίσκονται στην πλατφόρμα προσαρμογής που έχει το πρόγραμμα LIFE-
IP AdaptInGR35. Με δεδομένο ότι η χώρα μας έχει αργήσει να ασχοληθεί 
με το θέμα της προσαρμογής στην ΚΑ, πρέπει οι σχετικές διαδικασίες να 
επιταχυνθούν, αρχίζοντας από την ανάληψη δράσεων για ευάλωτες ομάδες 
με τη λήψη σχετικών στοχευμένων μέτρων που περιορίζουν την τρωτότητα 
και την έκθεση στη μεταβλητότητα του κλίματος.

33 UNEP (2017). The adaptation gap report 2017. UNEP, Nairobi. https://www.unenvironment.org/
resources/report/adaptation-gap-report-2017.

34 Iizumi, T. 2019. Emerging adaptation to climate change in agriculture. Pp. 12-16 In Iizumi et al. (Eds.) 
Adaptation to climate change in agriculture Research and practices, Springer 
35 https://adaptivegreecehub.gr/

https://www.unenvironment.org/ resources/report/adaptation-gap-report-2017.
https://www.unenvironment.org/ resources/report/adaptation-gap-report-2017.
https://adaptivegreecehub.gr/
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7.2 Σενάρια προσαρμογής

Η προσαρμογή στην ΚΑ βασίσθηκε σε τρία σενάρια, τα οποία είναι α) το 
Σενάριο Μη Δράσης (ΣΜΔ), β) το Σενάριο Μετριασμού (ΣΜ) και γ) το 
Σενάριο Προσαρμογής (ΣΠ). Στο ΣΜΔ υπολογίσθηκε ότι το ΑΕΠ της 
Ελλάδας θα μειώνεται σε ετήσια βάση κατά 2% μέχρι το 2050 και κατά 
6% μέχρι το 2100. Στο σενάριο αυτό το συνολικό κόστος προσαρμογής 
εκτιμάται σε 701 δισεκ. ευρώ (σε σταθερές τιμές 2008). Στο ΣΜ, στο οποίο 
η αύξηση της θερμοκρασίας επιδιώκεται να συγκρατηθεί στους 2οC, το 
συνολικό κόστος μέχρι το 2100 εκτιμάται σε 436 δισεκ. ευρώ, δηλαδή θα 
είναι μειωμένο κατά 40% σε σύγκριση με το ΣΜΔ. Τέλος, στο ΣΠ εκτιμάται 
ότι το συνολικό κόστος θα είναι 577 δισ. ευρώ, αποτελούμενο από τις 
επιπτώσεις της ΚΑ και το κόστος προσαρμογής, που εκτιμάται σε 67 δισ. 
ευρώ. Ο τομέας που φαίνεται ότι θα υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες 
από την ΚΑ είναι η γεωργία. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τομέας των υδάτινων 
αποθεμάτων, που επηρεάζει καθοριστικά τη γεωργία και την ύδρευση.

7.3 Τρωτότητα Πρωτογενή Τομέα της Γεωργίας ανά 
Περιφέρεια 

Η κλιματική μεταβολή δεν εκφράζεται ομοιόμορφα, με την ίδια ένταση 
και κατεύθυνση σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως προαναφέρθηκε, στη χώρα 
υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τα κλιματικά χαρακτηριστικά, 
η οποία οδηγεί σε διαφορετική αντίδραση στην ΚΑ. Έτσι, πριν από τη 
λήψη μέτρων είναι απαραίτητο να διερευνηθεί η ευαισθησία στην ΚΑ και η 
τρωτότητα των διαφόρων περιφερειών, ώστε να κλιμακωθούν ανάλογα τα 
μέτρα προσαρμογής. Η ΕΜΕΚΑ προχώρησε σε μια τέτοια εκτίμηση δίνοντας 
μία κατανομή των ζημιών ανά κλάδο και της τρωτότητας ανά περιφέρεια. 
Σε ό,τι αφορά τον ΠΤΓ, οι περιφέρεις με την υψηλότερη τρωτότητα είναι η 
Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, 
η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και η Κρήτη. Πιο συγκεκριμένα, η 
τρωτότητα των περιφερειών της χώρας παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.



Πίνακας 8. Τρωτότητα του ΠΤΓ ανά Περιφέρεια38

38 Iizumi, T. 2019. Emerging adaptation to climate change in agriculture. Pp. 12-16 In Iizumi et al. (Eds.) 
Adaptation to climate change in agriculture Research and practices, Springer 

*1: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, 2: Κεντρική Μακεδονία, 3: Δυτική Μακεδονία, 4: Ήπειρος, 5: 
Θεσσαλία, 6: Ιόνια Νησιά, 7: Δυτική Ελλάδα, 8: Στερεά Ελλάδα, 9: Αττική, 10:Πελοπόννησος, 11: 
Βόρειο Αιγαίο, 12: Νότιο Αιγαίο, 13: Κρήτη.

Από τα δεδομένα του Πίνακα 8 φαίνεται ότι οι περιοχές της χώρας 
με τη μεγαλύτερη τρωτότητα είναι η Κεντρική Μακεδονία-Θράκη, η 
Πελοπόννησος, το Βόρειο Αιγαίο και η Θεσσαλία.

8. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑ 
   ΤΟΥ ΠΤΓ 

8.1 Μέτρα

Οι τομείς που αναμένεται να πληγούν περισσότερο από την ΚΑ είναι 
ο ΠΤΓ και ο δασικός τομέας. Τα μέτρα προσαρμογής του ΠΤΓ που 
προτείνονται από την ΕΜΕΚΑ κατηγοριοποιούνται ως μέτρα που 
αφορούν την απόδοση των καλλιεργειών, την υλοποίηση δημόσιων έργων 
και την ανάπτυξη μηχανισμών προστασίας:

• Τα μέτρα που αφορούν τις καλλιέργειες στοχεύουν, ειδικότερα, στον 
έλεγχο της διάβρωσης των εδαφών, την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων, 
την εισαγωγή νέων, ανθεκτικών στις κλιματικές μεταβολές, καλλιεργειών, 
την ορθή διαχείριση των εδαφών για τη διατήρηση της γονιμότητάς τους, 
την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των καλλιεργητικών εργασιών 
(φύτευση, άρδευση, φυτοπροστασία, συγκομιδή κ.λπ.), και την εφαρμογή 
συστημάτων καλλιέργειας (καλλιέργεια συντήρησης, αμειψισπορά, γεωργία 
ακριβείας κ.λπ.). 

• Τα μέτρα που αφορούν την κατασκευή δημόσιων έργων αναφέρονται 
στην επέκταση εγγειοβελτιωτικών έργων, την κατασκευή φραγμάτων, τη 
βελτίωση αρδευτικών συστημάτων κ.λπ.
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• Σχετικά με τους μηχανισμούς προστασίας, αυτοί αναφέρονται στην 
ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη των 
συνεπειών από απρόβλεπτα ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Σημειώνεται ότι στη μελέτη της ΕΜΕΚΑ δεν συνεκτιμήθηκαν οι μεταβολές 
ορισμένων επιπλέον παραγόντων που επηρεάζουν τη φυτική παραγωγή, 
όπως η επίδραση των ζιζανίων και των επιβλαβών εντόμων και της 
ενδεχόμενης μεταβολής της αποτελεσματικότητας των επικονιαστών. 
Επίσης, επισημαίνεται ότι η μελέτης της ΤτΕ δεν περιλαμβάνει την ανάλυση 
του κλάδου της κτηνοτροφίας, ο οποίος πρέπει να εξεταστεί. Τέλος, 
δεν υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά στην υποστήριξη της ξηρικής γεωργίας, 
δηλαδή της γεωργίας που στηρίζεται αποκλειστικά στα ατμοσφαιρικά 
κατακρημνίσματα, η οποία αποτελεί σημαντικό ποσοστό του ελληνικού 
ΠΤΓ γεωργίας και αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των προβλέψεων για 
την επέκταση της ξηρασίας.

8.2 Δράσεις

Από την πλευρά της η ΕΣΠΚΑ, βασιζόμενη κυρίως στις προτάσεις της 
ΕΜΕΚΑ αλλά και στη διεθνή βιβλιογραφία, ιεράρχησε και προτείνει για 
την προσαρμογή του ΠΤΓ στην ΚΑ τις ακόλουθες δράσεις:

1. Συγκέντρωση της υφιστάμενης γνώσης σχετικά με την προσαρμογή στην 
ΚΑ και διάδοσή της στους τελικούς αποδέκτες, δηλαδή τους αγρότες
2. Εκπόνηση προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης του ΠΤΓ σε επίπεδο 
περιφέρειας, στα οποία θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η προσαρμογή 
στην ΚΑ
3. Δημιουργία ή/και βελτίωση υφιστάμενων συστημάτων καταγραφής και 
παρακολούθησης των κρίσιμων κλιματικών παραμέτρων για τη φυτική 
παραγωγή
4. Δημιουργία ανάλογων συστημάτων για την κτηνοτροφική παραγωγή
5. Βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων
6. Αλλαγές στο βιολογικό υλικό και τις καλλιεργητικές τεχνικές
7. Διαχείριση κινδύνων από καταστροφές λόγω ακραίων καιρικών 
φαινομένων

36 ΕΜΕΚΑ. 2011. «ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

29



Στις προηγούμενες ενότητες αναφέρθηκαν κυρίως οι βασικές θέσεις της 
Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, η οποία 
στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην μελέτη της ΕΜΕΚΑ που δημοσιεύθηκε 
το 2011. Επειδή έχουν παρέλθει μέχρι σήμερα περισσότερα από 10 
χρόνια, στη διάρκεια των οποίων διαδραματίσθηκαν σημαντικά γεγονότα, 
όπως ακραία καιρικά φαινόμενα και η πανδημία Covid-19, ορισμένα 
σημεία της εν λόγω μελέτης χρειάζονται ενδεχομένως συμπλήρωση ή/
και επικαιροποίηση, ώστε οι προτάσεις για την προσαρμογή στην ΚΑ να 
περιλαμβάνουν και τη γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκε στο διάστημα 
που μεσολάβησε.

Η πλέον ολοκληρωμένη παρακολούθηση της πορείας του κλίματος και 
των επιπτώσεων της ΚΑ αναμφίβολα γίνεται από τη Διακυβερνητική 
Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (International Panel on Climate 
Change-IPCC) του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) και 
του ΟΗΕ, η οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιεύει σχετικές 
εκθέσεις αξιολόγησης (Assessment Reports-AR). Η πιο πρόσφατη έκθεση 
(AR6) δημοσιεύθηκε το τρέχον έτος, ακολουθώντας την προηγούμενη 
(AR5), η οποία είχε δημοσιευθεί το 2014. Σύμφωνα με την 6η έκθεση 
της IPCC (AR6), η εκτίμηση είναι ότι η θερμοκρασία στην επιφάνεια της 
Γης αυξήθηκε στο διάστημα από την προηγούμενη έκθεση (AR5, 2014) 
κατά 0,1οC παραπάνω από την προβλεπόμενη, χωρίς όμως να θεωρείται 
ότι η αύξηση αυτή αντιπροσωπεύει μια επιπρόσθετη φυσική θέρμανση 
σε σύγκριση με την προηγούμενη έκθεση. Στην ίδια πρόσφατη έκθεση 
σημειώνεται ότι τέτοιες υπερβάσεις μπορεί να αναστραφούν πριν από 
το ορόσημο του 2100 με την εφαρμογή μέτρων προσαρμογής, τα οποία 
μπορούν να συμβάλουν μέχρι ενός σημείου στη μείωση των κινδύνων για τη 
φύση και τους ανθρώπους. Εντούτοις, η ανάγκη για τη λήψη παράλληλα 
μέτρων μετριασμού της ΚΑ παραμένει λόγω των αντικειμενικών ορίων της 
προσαρμογής σε ό,τι αφορά την προστασία από τις επιπτώσεις των οξέων 
και χρόνιων κλιματικών επιπτώσεων. Φαίνεται λοιπόν ότι ο σχεδιασμός της 
στρατηγικής της προσαρμογής πρέπει να επικαιροποιηθεί, εξετάζοντας 
σε βάθος τις εξελίξεις του κλίματος σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο.

30



Από τα προαναφερθέντα καταδεικνύεται ότι ο ΠΤΓ είναι ο πιο ευαίσθητος 
στην ΚΑ και είναι άμεση ανάγκη η λήψη μέτρων για την προσαρμογή 
του στα νέα κλιματικά δεδομένα. Για να έχουν όμως επιτυχία τα όποια 
μέτρα, είναι απαραίτητο να είναι γνωστά τα βασικά χαρακτηριστικά και 
οι αδυναμίες του τομέα και των παραγόντων που συμμετέχουν σε αυτόν, 
ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται στενά με την ΚΑ. 

8.3 Χαρακτηριστικά και αδυναμίες του ΠΤΓ

Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι αδυναμίες του ΠΤΓ μπορούν να 
συνοψισθούν στα παρακάτω37: 

• Ο τομέας χρησιμοποιεί 48,5 από τα 132 περίπου εκατ. στρ. της έκτασης 
της χώρας (ποσοστό 37% περίπου) και απασχολεί περίπου 500.000 
εργαζομένους, σε θέσεις το 88% των οποίων είναι μόνιμες. 

• Ο συνολικός αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι 4,5 εκατ. 
περίπου (στοιχεία 2016), εκ των οποίων το 77% έχουν έκταση μικρότερη 
των 50 στρ., το 12% 50-100 στρ., το 6% 100-200 στρ., το 1,5% 300-500 
στρ. και μόλις το 0,2% έχουν έκταση μεγαλύτερη των 1.000 στρ. 

• Η ηλικιακή κατανομή του απασχολούμενου πληθυσμού στον τομέα 
είναι: το 33,5% περίπου έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών, το 27,4% 
55-64 ετών και μόλις το 3,7% μικρότερη των 35 ετών. 

• Το 50% των εκμεταλλεύσεων δημιουργούν αξία παραγωγής μικρότερη 
των 4.000 ευρώ, το 17,7% μικρότερη των 8.000 ευρώ, το 14% μικρότερη 
των 15.000 ευρώ, το 8,5% μικρότερη των 25.000 ευρώ, το 7% μικρότερη 
των 50.000 € και μόλις το 0,1% μέχρι 500.000 ευρώ. 

• Οι μεγαλύτερες εκτάσεις του ΠΤΓ χρησιμοποιούνται για φυτά της 
κατηγορίας C3 (δημητριακά, βαμβάκι, καπνός, ελιές, εσπεριδοειδή, 
οπωροκηπευτικά), τα οποία είναι πιο ευαίσθητα στην ΚΑ.

37 Πηγή: Ο Αγροτικός Τομέας της Ελλάδας. 2021. 200 Χρόνια Ιστορίας. Προκλήσεις και Προοπτικές, Τράπεζα 
Πειραιώς
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• Οι αρχηγοί στο μεγαλύτερο ποσοστό των εκμεταλλεύσεων (61%) έχουν 
ηλικία μεγαλύτερη των 55 ετών. 

• Επιπλέον αναφέρεται ότι38 το μερίδιο αγοράς των συνεταιρισμών είναι 
μόλις περίπου 20%, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά της Ολλανδίας είναι 
70%, της Φιλανδίας 75%, της Ιταλίας και Ισπανίας μεγαλύτερο του 40% 
και της Πορτογαλίας περί το 30%. 

• Το συνολικό ποσοστό των εκπαιδευμένων αγροτών είναι μόλις 7%, 
όταν τα αντίστοιχα ποσοστά των μεσογειακών χωρών είναι 35% και της 
ΕΕ συνολικά 45%. 

• Οι αρδευόμενες εκτάσεις στην Ελλάδα είναι 51% της καλλιεργούμενης 
συνολικά έκτασης, με τα αντίστοιχα ποσοστά για τις Ιταλία, Ισπανία 
και Γαλλία να είναι 39%, 25% και 8% αντίστοιχα. 

• Οι ετήσιες ποσότητες νερού που αντλούνται από τον υπόγειο 
υδροφορέα είναι 60%, με ανάκτηση του κόστους σε ποσοστό 54%, όταν 
στην Ιταλία τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 50% προς 50%, στην Ισπανία 
30% προς 50% και στη Γαλλία 76% προς 85%. 

• Αξίζει να αναφερθεί, επίσης, ότι η χρηματοδότηση της αγροτικής 
έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα είναι μόνο 1,1 ευρώ/στρ., ενώ 
στις μεσογειακές χώρες αγγίζει τα 2,6 ευρώ/στρ., στην Ευρώπη (των 28) 
φτάνει τα 3,3 ευρώ/στρ. και σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχεται στα 1,9 
ευρώ/στρ. 

• Τέλος, τα φυσικά χαρακτηριστικά της γεωργικής γης είναι καλύτερα 
από το μ.ό. της Ευρώπης των 28 (δείκτης 164 έναντι 100), της Ολλανδίας 
(164 έναντι 96) και του Ισραήλ (164 έναντι 89).

38 Πηγή: Ο Αγροτικός Τομέας της Ελλάδας. 2021. 200 Χρόνια Ιστορίας. Προκλήσεις και Προοπτικές, 
Τράπεζα Πειραιώς
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8.4 Εφαρμογή στην πράξη – Μέτρα σε κάθε δράση

Οι γενικές δράσεις προσαρμογής στα πλαίσια της ΕΣΠΚΑ (βλ. 
παραπάνω) προτείνεται να εφαρμοσθούν μέσα από τη λήψη μέτρων 
που θα εξειδικεύσουν επιχειρησιακά και θα θέσουν σε εφαρμογή την 
προσαρμογή. Τα μέτρα αυτά για κάθε δράση της ΕΣΠΚΑ έχουν ως εξής:

8.4.1 Μέτρα στην 1η Δράση 

• Δημιουργία βάσης δεδομένων με ελεύθερη πρόσβαση, στην οποία θα 
περιέχεται όλη η σχετική επιστημονική πληροφορία που αναφέρεται 
στην επίδραση της ΚΑ στον ΠΤΓ, στην αντιμετώπιση των συνεπειών 
και την προσαρμογή σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. 

• Χρηματοδότηση έρευνας με αντικείμενο την αντιμετώπιση των 
συνεπειών και την προσαρμογή και διάδοση των αποτελεσμάτων και 
της καινοτομίας που θα αναπτυχθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους με 
τα θέματα της προσαρμογής στην ΚΑ μέσω της βάσης δεδομένων που 
προαναφέρθηκε, σεμιναρίων, εντύπων και κάθε πρόσφορου μέσου. 

• Μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει αρχίσει η υλοποίηση του μέτρου 
της χρηματοδότησης της έρευνας. Σε ό,τι δε αφορά την ενίσχυση της 
έρευνας για την αντιμετώπιση της ΚΑ και της προσαρμογής, σημειώνεται 
ότι τα αντικείμενα αυτά εμπίπτουν στην αγροτική έρευνα, η οποία 
αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα, που την έχουν υποβαθμίσει σε έντονο 
βαθμό. Η αγροτική έρευνα, ύστερα από την κατάργηση του Εθνικού 
Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) το 2011, έχει περιοριστεί σε 
μια Γενική Διεύθυνση ενός οργανισμού με τελείως αντίθετα μεταξύ τους 
αντικείμενα (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», 
που υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

8.4.2 Μέτρα στη 2η Δράση 

Οι περιφέρειες πρέπει να εκπονήσουν προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης, 
στα οποία υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται η προσαρμογή στην ΚΑ. 
Σημειώνεται ότι οι ρυθμοί υλοποίησης της ΕΣΠΚΑ είναι τόσο βραδείς, 
που μέχρι σήμερα μόνο τέσσερις περιφέρειες έχουν εγκρίνει τις σχετικές 
μελέτες.
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8.4.3 Μέτρα στην 3η Δράση 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής η ΕΣΠΚΑ προτείνει τη θεσμοθέτηση 
συστημάτων καταγραφής και παρακολούθησης των παραμέτρων του 
παραγωγικού συστήματος που είναι συντελεστές παραγωγής και που 
επηρεάζονται από την ΚΑ, οι οποίες θα καλύπτουν τους τομείς της 
βιολογίας των φυτών και των παθογόνων, των ζιζανίων, της φυσιολογίας 
των ζώων, των ζωονόσων, των επιπέδων επάρκειας επιφανειακών 
και υπόγειων υδάτων, δηλαδή της δυνατότητας άρδευσης, των 
επαπειλούμενων με εξαφάνιση ειδών του φυτικού και ζωικού βασιλείου, 
το βαθμό υποβάθμισης των βοσκοτόπων, της υποβάθμισης των εδαφών 
και της ερημοποίησης της γης. Η δράση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, 
δεδομένου ότι καλύπτει τους βασικούς συντελεστές παραγωγής (έδαφος, 
νερό, φυτικό και ζωικό κεφάλαιο), από τους οποίους εξαρτάται άμεσα 
η γεωργική παραγωγή (φυτική και ζωική) και η εφαρμογή και επιτυχία 
της θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα διατήρησης της 
παραγωγικότητας του ΠΤΓ. 

8.4.4 Μέτρα στη 4η Δράση.

Τα μέτρα της δράσης αυτής στοχεύουν ειδικότερα στην προσαρμογή της 
κτηνοτροφίας στην ΚΑ. Καλύπτουν την αντιμετώπιση των παραγόντων 
που προκαλούν τις ασθένειες των ζώων με μέτρα προληπτικής 
υγιεινής, θεραπευτικής αγωγής, συνθηκών διαβίωσης και αντοχής στους 
μικροβιακούς και μη παθογόνους παράγοντες. Επίσης, τη μελέτη των 
μηχανισμών αντίδρασης των ζώων στα νέα κλιματικά δεδομένα, που 
επηρεάζουν σημαντικά την παραγωγικότητά τους. Τέλος, τα μέτρα 
καλύπτουν και την προσαρμογή της στέγασης των ζώων υπό τις νέες 
συνθήκες που διαμορφώνει η ΚΑ. Σημειώνεται ότι ο κλάδος αυτός του 
ΠΤΓ (ο κτηνοτροφικός) δεν περιλαμβάνεται στην μελέτη της ΕΜΕΚΑ 
και επομένως απαιτείται η εκπόνηση ιδιαίτερης μελέτης.

8.4.5 Μέτρα στην 5η Δράση 

Τα μέτρα της δράσης αυτής (διαχείριση φυσικών πόρων) έχουν κεντρική 
σημασία, διότι καλύπτουν την προστασία των βασικών συστατικών 
των οικοσυστημάτων (έδαφος, νερό, βιοποικιλότητα), από τα οποία 
εξαρτάται η ίδια η επιβίωση του ανθρώπου. Οι προτάσεις της ΕΣΠΚΑ 
καλύπτουν αναλυτικά τη διαχείριση των εδαφών (τρόποι καλλιέργειας 
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για την προστασία τους από τη διάβρωση, τη διατήρηση της δομής 
τους, τη διατήρηση/αύξηση της οργανικής ουσίας, την προστασία από 
την υποβάθμιση λόγω αλάτωσης κ.λπ. Όλα αυτά έχουν την αξία τους, 
αλλά δεν καλύπτουν τις βασικές αδυναμίες και ελλείψεις του ζητήματος, 
που είναι η έλλειψη στοιχειώδους προστασίας των παραγόντων αυτών 
από την πολιτεία. Το Σύνταγμα (άρθρο 24) και σχετική νομολογία του 
ΣτΕ προβλέπουν ρητά την προστασία της γης. Παρά ταύτα, πλειάδα 
νομοθετικών ρυθμίσεων όχι μόνο αφήνουν τελείως απροστάτευτη τη 
γεωργική γη, αλλά στην ουσία δίνουν σημαντικά κίνητρα εγκατάλειψής 
της και αλλαγής χρήσης. Παράλληλα, η (κακο)διαχείριση των υδατικών 
πόρων έχει οδηγήσει τον εν λόγω πόρο σε υπερεξάντληση, με αποτέλεσμα 
να οδηγούνται μεγάλες περιοχές σε ερημοποίηση και εγκατάλειψη της 
γεωργίας. Παρόμοια είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση 
της γεωργικής βιοποικιλότητας. Εγχώριες, πολύ καλά προσαρμοσμένες 
στα ελληνικά κλιματικά συστήματα, ποικιλίες έχουν απολεσθεί, λόγω 
της υποτίμησης της σημασίας της εγχώριας βιοποικιλότητας από την 
πολιτεία, με αποτέλεσμα το σύνολο σχεδόν των βασικών καλλιεργειών 
να βασίζεται σε εισαγόμενο γενετικό υλικό.

8.4.6 Μέτρα στην 6η Δράση

Τα μέτρα της δράσης αυτής στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη προσαρμογή 
στην ΚΑ με τη δημιουργία νέων ποικιλιών φυτών (σημειώνεται ότι η 
γενετική τροποποίηση αποκλείεται) και νέων τεχνικών καλλιέργειας 
προσαρμοσμένων στα νέα κλιματικά δεδομένα έλλειψης νερού, αυξημένων 
θερμοκρασιών και αυξημένης συγκέντρωσης CO2. Σημειώνεται και πάλι 
εδώ ότι η ενίσχυση της αγροτικής έρευνας είναι προαπαιτούμενο μέτρο 
για την αύξηση της προοπτικής επιτυχίας στη συγκεκριμένη δράση.

8.4.7 Μέτρα στην 7η Δράση

Τα μέτρα της δράσης καλύπτουν την προσαρμογή της ασφάλισης της 
γεωργικής παραγωγής έναντι των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα 
που εντείνονται λόγω της ΚΑ και δεν καλύπτονται μέχρι σήμερα, όπως 
ζημίες από υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, πλημμύρες. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, επισημαίνεται ότι η ΕΣΠΚΑ δεν προβλέπει 
δράση και μέτρα για την ξηρική γεωργία, η οποία αντιπροσωπεύει πολύ 
σημαντικό ποσοστό τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. 
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9. ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η ΕΣΠΚΑ προτείνει ως επισπεύδοντα φορέα το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος (σήμερα Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας και εισηγείται τη θεσμοθέτηση Εθνικού 

Συμβουλίου για την Προσαρμογή στη ΚΑ (ΕΣΠ) με εκπροσώπους 
από έναν πολύ μεγάλο αριθμό φορέων40. Τόσο ο αριθμός των φορέων 
όσο και ο συνολικός αριθμός των μελών του ΕΣΠ είναι τόσο μεγάλος, 
που δημιουργεί βάσιμες αμφιβολίες για τη λειτουργικότητά του. Σε ό,τι 
αφορά τον ΠΤΓ, αρμόδιος φορέας είναι το ΥΠΑΑΤ, το οποίο δυστυχώς 
δεν φαίνεται να απασχολείται σοβαρά με τα θέματα αυτά. Σημειώνεται 
ότι σε ολόκληρο το Υπουργείο η μόνη διοικητική μονάδα που αναπτύσσει 
κάποιου είδους δραστηριότητα συναφή με το θέμα αυτό είναι το Τμήμα 
Κλιματικής Αλλαγής και Διαχείρισης Αποβλήτων της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, που στελεχώνεται 
με 3-4 μόνο υπαλλήλους. Η εικόνα αυτή αποκαλύπτει ότι το αρμόδιο 
Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την προσαρμογή. Με δεδομένο 
ότι ο ΠΤΓ είναι στο κέντρο των επιπτώσεων της ΚΑ, η εικόνα αυτή θα 
πρέπει να αλλάξει ριζικά. 

10. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

Η χρηματοδότηση των προσαρμοστικών προγραμμάτων, σύμφωνα 
με την ΕΣΠΚΑ, θα στηριχθεί κυρίως στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ). Άλλες πηγές χρηματοδότησης είναι η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκά Ταμεία. Ειδική αναφορά 
γίνεται στα επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής 
Σχέσης του ΕΣΠΑ. Επίσης, πρέπει να αξιοποιηθούν δυνατότητες 
χρηματοδότησης που προέρχονται από τη νέα ΚΑΠ, αλλά και το Ταμείο 
Ανάκαμψης (Πρόγραμμα Ελλάδα 2.0).

40 Ν. 4936/2022 ΦΕΚ Α’105/27-05-2022
41 Ν. 4936/2022 ΦΕΚ Α’105/27-05-2022
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11. ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤAΣΕΙΣ

Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον γεγονός και επηρεάζει αρνητικά 
κυρίως και έντονα τις εθνικές οικονομίες, αναγκάζοντας τις χώρες 
να διαμορφώσουν, παράλληλα με τις πολιτικές για το μετριασμό 

της ΚΑ, και σχέδια προσαρμογής στα νέα κλιματικά δεδομένα. Η Ελλάδα 
είναι μεταξύ των χωρών που, έστω και αργά, έχει διαμορφώσει Εθνική 
Στρατηγική για την Προσαρμογή στην ΚΑ (ΕΣΠΚΑ), την οποία επιχειρεί 
να εφαρμόσει μέσω 13 Περιφερειακών Σχεδίων (ΠεΣΠΚΑ). Ο Πρωτογενής 
Τομέας της Γεωργίας (ΠΤΓ) έχει μια σειρά σοβαρών προβλημάτων, 
τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν, προκειμένου να εφαρμοσθεί 
αποτελεσματικότερα η ΕΣΠΚΑ. Βασικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή 
καλείται να διαδραματίσει το ΥΠΑΑΤ, ως αρμόδιο Υπουργείο για τον ΠΤΓ, 
καθώς και επισπεύδων φορέας για την υλοποίηση της Σύμβασης για την 
Καταπολέμηση της Ερημοποίησης, αναβαθμίζοντας άμεσα διοικητικά 
την αρμόδια για την ΚΑ δομή τουλάχιστο σε επίπεδο Διεύθυνσης, από 
απλό Τμήμα που είναι τώρα. Η νέα αυτή δομή θα πρέπει να καταθέσει 
προτάσεις στην ηγεσία του Υπουργείου για τις ακόλουθες δράσεις, που 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ΚΑ, τις επιπτώσεις της στον ΠΤΓ 
και την αντιμετώπισή τους, καθώς και την προσαρμογή του τομέα στα 
νέα κλιματικά δεδομένα, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

Ι. Αξιολόγηση και συμπλήρωση των προτάσεων της ΕΜΕΚΑ για τον 
ΠΤΓ, με επικέντρωση στα ακόλουθα θέματα:

• Συμπερίληψη και του τομέα της κτηνοτροφίας, που δεν περιλαμβάνεται 
στη μελέτη της ΕΜΕΚΑ, με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις, λαμβάνοντας 
υπόψη την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και την επελαύνουσα 
επισιτιστική κρίση

• Ενδεχόμενη ενοποίηση των κλιματικών ζωνών, οι οποίες εν πολλοίς 
έχουν διοικητικό χαρακτήρα, με βάση κλιματικά και εδαφικά δεδομένα 
με στόχο τη δημιουργία αγροκλιματικών ζωνών, εντός των οποίων πρέπει 
να κατανεμηθούν οι γεωργικές δραστηριότητες

• Συμπλήρωση του τομέα της ξηρικής γεωργίας στα μέτρα προσαρμογής, 
δεδομένου ότι καταλαμβάνει σημαντικό ποσοστό της ελληνικής γεωργίας

42 Ν. 2468/6-3-1997, Κύρωση Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης 
στις χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν σοβαρή ξηρασία ή/και απερήμωση, ιδιαίτερα στην Αφρική. ΦΕΚ 
Α 32/6-3-1997.
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ΙΙ. Προστασία της γεωργικής γης κατ’ εφαρμογή του Συντάγματος (άρθρο 
24) και της σχετικής νομοθεσίας (ν. 2945/2001) και κατάργηση όλων 
των νομοθετικών παρεκκλίσεων που αφήνουν τελείως απροστάτευτη τη 
γεωργική γη, επιτρέποντας πολύ εύκολα την αλλαγή χρήσης. 

ΙΙΙ. Οριοθέτηση και αξιολόγηση της γεωργικής γης στα πρότυπα της 
διαχείρισης της δασικής γης και των βοσκοτόπων

IV. Καταγραφή εκτάσεων τελείως άγονων ή οριακής γονιμότητας στις 
οποίες θα επιτρέπεται η εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα)

V. Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών με βάση την κατάταξη των φυτών ως 
προς τα νέα κλιματικά δεδομένα και τις δυνατότητες των συντελεστών 
παραγωγής εδάφους και νερού 

VI. Αναδιάρθρωση της αγροτικής έρευνας με επανασύσταση του 
Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, με βάση τα διεθνή πρότυπα 
και δεδομένα, και ανάπτυξη Τράπεζας Γενετικού Υλικού

VII. Εφαρμογή της Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης

IIX.Ανάληψη πρωτοβουλίας αναδιάρθρωσης και δημιουργίας χωροταξικού 
σχεδίου του ΠΤΓ με βάση τις νέες προτεραιότητες που δημιουργούνται 
λόγω της ΚΑ.
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