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(Συνοπτική παρουσίαση κύριων 

σημείων της μελέτης του ΠΒΑ)



ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

• Πράσινη Βίβλος

• Λευκή Βίβλος

• Συμφωνία των Παρισίων

• Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ

• Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

• Κλιματικός Νόμος (Ευρωπαϊκός, 
Εθνικός)

• Μετριασμός των επιπτώσεων της ΚΑ

• Προσαρμογή στην ΚΑ

• Μέχρι το 2030 μείωση εκπομπών 55% 
(σε σύγκριση με το 1990)

• Μέχρι το 2050 Κλιματική ουδετερότητα 
(μηδενικές εκπομπές)

• Περιορισμός αύξησης της 
θερμοκρασίας μέχρι 1.5 oC σε σύγκριση 
με τη θερμοκρασία της 
προβιομηχανικής περιόδου (13.5 oC)

Προσαρμογή και Ανθεκτικότητα της Ελληνικής Οικονομίας στην Κλιματική Αλλαγή

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΤΓ 

ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑτΘ ΣΤΗΝ ΕΕ: 11%



ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΤΓ)

Η ΚΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ: 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΖΩΩΝ -Μείωση

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ -Μείωση

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - Μείωση

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ –
Μείωση βοσκοϊκανότητας

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ - Μείωση

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ -Αύξηση

Προσαρμογή και Ανθεκτικότητα της Ελληνικής Οικονομίας στην Κλιματική Αλλαγή

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ (Δέσμευση CO2 της 

ατμόσφαιρας και μετατροπή σε οργανικές 

ενώσεις με νερό και θρεπτικά στοιχεία και την 

ηλιακή ενέργεια)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΥΤΩΝ
ΦΥΤΑ C3 –Τα περισσότερα φυτά της γεωργίας 

(σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, ρύζι, βαμβάκι, 

καπνός, ηλίανθος, τα περισσότερα φρούτα και 

κηπευτικά)

ΦΥΤΑ C4 – (καλαμπόκι και μερικά κηπευτικά).

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Τα φυτά C4 πλεονεκτούν έναντι 

των C3 σε αυξημένες θερμοκρασίες



“

”

ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ 
ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΤΓ

Προσαρμογή και Ανθεκτικότητα της Ελληνικής Οικονομίας στην Κλιματική Αλλαγή

«Παρόν κλίμα» (1971-2000)

ΕΜΥ: «Τυπικό μεσογειακό με ήπιους και υγρούς 

χειμώνες, σχετικά θερμά και ξηρά καλοκαίρια και 

γενικά μακρές περιόδους ηλιοφάνειας κατά τη 

μεγαλύτερη διάρκεια του έτους.

Μεγάλη ποικιλία κλιματικών τύπων, στο πλαίσιο

του μεσογειακού κλίματος».

Σενάρια εξέλιξης του κλίματος (Εθνικό 

Αστεροσκοπείο, Ακαδημία Αθηνών)

Αυστηρό (RCP2.6): Μέχρι το 2020 αύξηση 

ΑτΘ και μείωση μέχρι το 2100. Αύξηση θας

1.0 oC μέχρι το 2020. Έχει ήδη ξεπερασθεί

Ενδιάμεσο (RCP4.5): αύξηση θας 2.2 oC 

μέχρι το 2040 και μείωση ΑτΘ μέχρι το 2100

Ακραίο (RCP8.5): αύξηση θας 3.7 οC μέχρι 

το 2100 και συνεχή αύξηση των ΑτΘ. Πολύ 

πιθανό σύμφωνα με αποτελέσματα του 

COP27

Μεταβλητές που επηρεάζουν τον ΠΤΓ

• Θερμοκρασία αέρα

• Υδατικά κατακρημνίσματα

• Ηλιακή ακτινοβολία

• Συγκέντρωση CO2

• Ακραία καιρικά φαινόμενα
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ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ 
ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΤΓ

Προσαρμογή και Ανθεκτικότητα της Ελληνικής Οικονομίας στην Κλιματική Αλλαγή

Ακραίο Σενάριο RCP8.5

Θερμοκρασία
• μέση ετήσια θερμοκρασία θα αυξηθεί από 3,52 έως 5οC,

• μέση ελάχιστη από 3 έως 4oC και 

• μέση μέγιστη από 3,46 έως 5,19οC.

Βροχόπτωση
• μέση ετήσια βροχόπτωση αναμένεται να μειωθεί από 20 έως 40 mm,

• ημέρες βροχόπτωσης θα μειωθούν από 12 έως 40 και

• ημέρες χωρίς βροχόπτωση από 14 έως 20 στις ίδιες περιοχές

Ξηρασία
• αριθμός των ημερών με PR<1 (βροχόπτωση <1 mm) θα αυξηθεί κατά 6 έως 12 

αριθμός ημερών χωρίς βροχόπτωση θα αυξηθεί κατά 6 έως 18 ημέρες, κυρίως στις 

ορεινές περιοχές. 

• μέση ετήσια υγρασία θα μειωθεί από 3% έως 5% στα μεγαλύτερα υψόμετρα.

Ηλιοφάνεια, συγκέντρωση CO2

• Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα, απαιτείται σοβαρή μελέτη

Ερημοποίηση
• Δεν υπάρχουν μοντέλα πρόβλεψης. 30% της χώρας έχει ήδη ερημοποιηθεί και το 

49% αντιμετωπίζει κίνδυνο ερημοποίησης.



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΕΜΕΚΑ, 2011)

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).

ΣΕΝΑΡΙΑ (με βάση το πρότυπο ανάπτυξης)

Μοντέλο πρόβλεψης πρόβλεψης 

φυτικής  παραγωγής : AquaCrop

Βαμβάκι*

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Στην προαναφερθείσα μελέτη της ΤτΕ, δεν περιλαμβάνεται ο κλάδος της 

κτηνοτροφίας, αφήνοντας ένα σοβαρό κενό, που πρέπει να καλυφθεί μέσω των 

Περιφερειακών Σχεδίων (ΠεΣΠΚΑ).  

*Αναλυτική περιγραφή των επιπτώσεων σε όλες τις κατηγορίες στη μελέτη



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Επίδραση Κλιματικής Αλλαγής στο Γεωργικό Εισόδημα μέχρι το 2100, % ποσοστό του ΑΕΠ

ΕΜΕΚΑ, 2011



ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑ (ΕΣΠΚΑ)

Τι είναι η προσαρμογή (UNEP, 2017) 

Η προσαρμογή 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 παραγωγής

Μέσα υλοποίησης της προσαρμογής

• Επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση

• Παρακολούθηση εφαρμογής της στρατηγικής

• Ενημέρωση εμπλεκόμενων και συνεχής διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς

Υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν την προσαρμογή

• Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (οργάνωση βάσης δεδομένων)

• Σήμερα όλα τα δεδομένα βρίσκονται στην πλατφόρμα LIFE-IP AdaptInGR



ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑ (ΕΣΠΚΑ)

Βασικές παραδοχές

• Βάση η μελέτη της ΤτΕ (ΕΜΕΚΑ, 2011)

• Μοντέλο ανάπτυξης των καλλιεργειών: AquaCrop (FAO) και ερευνητικά δεδομένα

• Για τις δενδρώδεις και κηπευτικές καλλιέργειες ερευνητικά δεδομένα

• Περίοδος αναφοράς: η δεκαετία 1991-2000 και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τις 

προβολές των σεναρίων A1B, A2 και B2, τα οποία έχουν ήδη αμφισβητηθεί αφού η 

αύξηση της θερμοκρασίας άγγιζε ήδη τον 1.1 oC και στις επόμενες δεκαετίες θα υπερβεί 

τους 2.7 oC.

• Οι καλλιεργητικές εργασίες θα παραμείνουν σταθερές (σπορά, άρδευση, λίπανση, 

συγκομιδή κ.λπ)

• Δεν υπάρχουν μοντέλα και σενάρια πρόβλεψης της ερημοποίησης, 

παρά ταύτα η ερημοποίση χρησιμοποιήθηκε στις προβλέψεις 

με ένα αυθαίρετο συντελεστή.

• Η χώρα χωρίσθηκε σε 11 ζώνες με ιδιαίτερα κλιματικά χαρακτηριστικά



ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑ (ΕΣΠΚΑ)

Σενάρια προσαρμογής

α) Το Σενάριο Μη Δράσης (ΣΜΔ)

Στο σενάριο αυτό υπολογίσθηκε ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας θα μειώνεται σε ετήσια βάση κατά 

2% μέχρι το 2050 και κατά 6% μέχρι το 2100. Το συνολικό κόστος προσαρμογής εκτιμάται σε 

701 δισεκ. ευρώ (σε σταθερές τιμές 2008). 

β) Το Σενάριο Μετριασμού (ΣΜ) 

Στο σενάριο αυτό 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.

γ) Το Σενάριο Προσαρμογής (ΣΠ). 

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.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΣΠΚΑ ΣΤΟΝ ΠΤΓ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΤΓ

• Έκταση (37% του συνόλου της χώρας) 

• Μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

• Ηλικία παραγωγών (το 1/3 μεγαλύτερη των 65 ετών)

• Αξία παραγωγής (μικρότερη των 4000 ευρώ/στρ. στο 50% των 

εκμεταλλεύσεων)

• Είδος φυτών (κυρίως C3, C4).

• Μικρό μερίδιο αγοράς των συνεταιρισμών (20%).

• Εκπαίδευση αγροτών (μόλις 7%),

• Οι αρδευόμενες εκτάσεις (51% της καλλιεργούμενης συνολικά έκτασης) 

• Προέλευση νερών άρδευσης (60% υπόγεια).

• Πολύ Μικρή χρηματοδότηση της αγροτικής έρευνας και καινοτομίας 

(μόνο 1,1ευρώ/στρ.)

• Τα φυσικά χαρακτηριστικά της γεωργικής γης (πολύ ευνοϊκά)



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΣΠΚΑ ΣΤΟΝ ΠΤΓ

Τρωτότητα ΠΤΓ

Η κλιματική μεταβολή δεν εκφράζεται ομοιόμορφα, με την ίδια ένταση

και κατεύθυνση σε ολόκληρη τη χώρα. Στη χώρα υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση σε ό,τι 

αφορά τα κλιματικά χαρακτηριστικά, η οποία οδηγεί σε διαφορετική αντίδραση στην ΚΑ.

*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.

Οι περιοχές της χώρας με τη μεγαλύτερη τρωτότητα είναι η Κεντρική Μακεδονία-Θράκη, η 
Πελοπόννησος, το Βόρειο Αιγαίο και η Θεσσαλία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΤΓ



ΜΕΤΡΑ 

1. Συγκέντρωση και διάδοση της υφιστάμενης 
γνώσης

2. Εκπόνηση προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης 
του ΠΤΓ με υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων 
προσαρμογής 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 
(εδάφους, νερού)

6. Αλλαγές στο βιολογικό υλικό και τις 
καλλιεργητικές τεχνικές

7. Διαχείριση κινδύνων από καταστροφές λόγω 
ακραίων καιρικών φαινομένων

Προσαρμογή και Ανθεκτικότητα της Ελληνικής Οικονομίας στην Κλιματική Αλλαγή

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΤΓ

Απόδοση καλλιεργειών:
(Έλεγχος διάβρωσης εδαφών, Ορθολογική χρήση 

λιπασμάτων, Εισαγωγή νέων ανθεκτικών ποικιλιών, 

Διαχείριση γονιμότητας εδαφών, Εφαρμογή βιώσιμων 

συστημάτων καλλιέργειας (καλλιέργεια συντήρησης, 

αμειψισπορά, γεωργία ακριβείας)

Δημόσια έργα:
(Επέκταση εγγειοβελτιωτικών έργων, βελτίωση 

αρδευτικών συστημάτων κ.λπ.)

Μηχανισμοί Προστασίας
(Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για πρόληψη 

συνεπειών από ακραία καιρικά φαινόμενα)

ΔΡΑΣΕΙΣ

Για την κάθε δράση προτείνονται 

αναλυτικά συγκεκριμένα μέτρα



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

• Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

• Κοινή Αγροτική Πολιτική

Προσαρμογή και Ανθεκτικότητα της Ελληνικής Οικονομίας στην Κλιματική Αλλαγή

ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Εθνικό Συμβούλιο Προσαρμογής (ΕΣΠ)

Αποτελούμενο από πολύ μεγάλο αριθμό 

φορέων/υπηρεσιών

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για τον ΠΤΓ αρμόδιος Φορέας είναι το ΥΠΑΑΤ
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• 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) 

όντας ιδιαίτερα ευαίσθητος στη ΚΑ έχει μια 

σειρά από σοβαρά προβλήματα και 

αδυναμίες, που πρέπει να αντιμετωπισθούν, 

προκειμένου να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά  

η ΕΣΠΚΑ.

Ι. Αξιολόγηση και συμπλήρωση των προτάσεων 

της ΕΜΕΚΑ για τον ΠΤΓ (συμπερίληψη της 

κτηνοτροφίας, της ξηρικής γεωργίας, 

ενδεχόμενη ενοποίηση κλιματικών ζωνών)

ΙΙ. Προστασία της γεωργικής γης με αλλαγές 

στη νομοθεσία

ΙΙΙ. Εφαρμογή χωροταξικού σχεδίου για την 

εγκατάσταση συστημάτων ΑΕΠ

ΙV. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών με βάση τα νέα 

κλιματικά δεδομένα

V. Αναδιάρθρωση Αγροτικής Έρευνας με 

επανασύσταση του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε

VI. Εφαρμογή Σύμβασης για την Καταπολέμηση 

της Ερημοποίησης

VI. Αναδιάρθρωση ΠΤΓ και δημιουργία 

Χωροταξικού Σχεδίου με βάση τα νέα κλιματικά 

δεδομένα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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ΥΠΕΝ, 2016. Ν. 4414/2016, άρθρο 45. Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. σελ. 115

Τσαντήλας, Χ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Πολιτικές & 

Μέτρα Προσαρμογής. Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΈΝΑ και οι 

εντός αυτής αναφορές. 

https://www.enainstitute.org/publication/o%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%

CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%83-2)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΈΝΑ 

Γιάννης Ευσταθόπουλος, Συντονιστής Βιώσιμου Παρατηρητηρίου Βιώσιμης 

Ανάπτυξης Ινστιτούτου ΕΝΑ 

https://www.enainstitute.org/publication/o%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%25
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