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Δημιουργία 
μηχανισμού 
ανοιχτής 
διακυβέρνησης 
του ΠεΣΠΚΑ 

1.1 Ίδρυση 
Παρατηρητηρίου για 
την Κλιματική 
Αλλαγή (ΠΚΑ  

• Παρακολούθηση των έργων και συμβολή στην υλοποίηση του 
ΠεΣΠΚΑ 
• Παρακολούθηση των επιπτώσεων των δράσεων του σχεδίου για 
αύξηση ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος 
• Εκτίμηση των Κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων 
• Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
• Ενημέρωση κοινού και διάδοση: θα συντονίζει και προωθεί τις 
δράσεις ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης / διάχυσης 
• Αναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου 
• Παρακολούθηση της προόδου των έργων: θα παρακολουθεί την 
πορεία και αποδοτικότητα των παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί 
(παρακολούθηση και αξιολόγηση ΠεΣΠΚΑ) 
• Συντονισμός και ενεργοποίηση συμπληρωματικών κεφαλαίων και 
παρακολούθηση της κινητοποίησης 
• θα αποτελεί τον χώρο όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη θα συναντώνται 
και θα ανταλλάσσουν απόψεις πάνω στα ζητήματα προτεραιότητας 
τους (διαβούλευση),  
• θα υποστηρίζει τους φορείς της περιφέρειας στην υλοποίηση και 
παρακολούθηση του ΠεΣΠΚΑ 
• θα αναπτύξει δείκτες παρακολούθησης 

Οριζόντια Δράση 

1.2 Ανάπτυξη 
Ηλεκτρονικής 
Ενημερωτικής Πύλης 
(Portal) για την 
Προσαρμογή  

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί η συγκέντρωση και 
ενσωμάτωση του συνόλου της διαθέσιμης πληροφορίας (δεδομένα, 
μελέτες, περιγραφική πληροφορία) που αφορά στις επιπτώσεις και τον 
τρόπο προσαρμογής στη κλιματική αλλαγή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης. Η παρέμβαση μέσω της αξιοποίησης δεδομένων 
παρατήρησης γης αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κόμβου συλλογής, 
επεξεργασίας, χωρικά δομημένης πληροφορίας σχετικά με την 
υφιστάμενη κατάσταση και την μεταβολή αυτής με βάση τα μελλοντικά 
σενάρια κλιματικής αλλαγής. και διάχυσης εξειδικευμένων δεδομένων / 
υπηρεσιών παρατήρησης γης, και στην ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης 
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μεθοδολογίας, μέσω της χρήσης εργαλείων προσομοίωσης, για τον 
εντοπισμό των ζωνών υψηλού κινδύνου, υπό την επίδραση της 
κλιματικής αλλαγής.  

2 
Περιφερειακό 
Cluster για την 
Κλιματική Αλλαγή 

2.1 Δημιουργία 
Περιφερειακού 
Ερευνητικού- 
Τεχνολογικού 
CLUSTER για την 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή  

Δημιουργία Περιφερειακού Ερευνητικού- Τεχνολογικού CLUSTER για την 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με συνέργειες ΑΕΙ, επιχειρήσεων. 
Ανάπτυξη και προώθηση τεχνολογιών κυκλικής οικονομίας σε όλους 
τους τομείς της οικονομίας ή εξειδικευμένων τεχνολογιών όπως στη 
γεωργία για τη μελέτη αλληλεπιδράσεων Κλιματικής Αλλαγής και 
φυτικών και ζωικών ειδών, βιοποικιλότητας, διαφύλαξης και ανάδειξης 
τοπικού γενετικού υλικού, ευφυής δακοκτονία, διαχείρισης γεωργικών 
αποβλήτων κ.ά. 

Οριζόντια Δράση 
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Συντονιστής στην 
Ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία 
Σύμφωνο των 
Δημάρχων 

3.1 Συντονιστής στην 
Ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία 
Σύμφωνο των 
Δημάρχων 

Υποστήριξη Δήμων και φορέων στην εκπόνηση ΣΔΑΕΚ που στοχεύει 
στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εντός των 
διοικητικών ορίων των Δήμων για έναν βιώσιμο, πράσινο Δήμο μέσω 
της υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης της 
τοπικής παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στην 
ενίσχυση της πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης σε αρμονία με 
το περιβάλλον και στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας 
των πολιτών. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του ΣΔΑΕΚ ενδέχεται 
να συμβάλλουν στην άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας και στην 
σημαντική ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης 

Οριζόντια Δράση 

4 
Δράσεις 
Εκπαίδευσης - 
Ενημέρωσης  

4.1  Ανάπτυξη 
Δράσεων 
Εκπαίδευσης- 
Ενημέρωσης 
Πολιτών, Τοπικών 
Αρχών και μαθητών 
για την Επίδραση και 
Προσαρμογή της 
Κλιματικής Αλλαγής  

Με τις παρεμβάσεις αυτές (ημερίδες, εκπαιδεύσεις, ενημερωτικές 
εκστρατείες) θα προωθηθούν οι αρχές της στρατηγικής μετάβασης σε 
μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού (σχολεία, επιμελητήρια, ΟΤΑ) δημιουργώντας 
ένα θεματικό δικτύου για την προστασία του κλίματος. Ενδεικτικά θα 
υλοποιηθούν δράσεις Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Πολιτών και Τοπικών 
Αρχών.  

Οριζόντια Δράση 
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Ενίσχυση 
Διοικητικής και 
Επιχειρησιακής 
ικανότητας της 
Πολιτικής 
Προστασίας 

5.1 Επικαιροποίηση 
του επιχειρησιακού 
σχεδιασμού της 
υπηρεσίας Πολιτικής 
Προστασίας 

Κατάρτιση και ενσωμάτωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών ενσωματώνοντας τις 
προβλέψεις των σεναρίων για την Κλιματική Αλλαγή και την εκτίμηση 
του κινδύνου στο ήδη υπάρχον Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας 
ενσωματώνοντας λαμβάνοντας υπόψη τη νέα διοικητική δομή των ΟΤΑ 
(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ) και το Πλαίσιο Sendai 

Οριζόντια Δράση 

5.2 Προμήθεια 
εξοπλισμού 
πρόληψης και 
διαχείρισης κινδύνου 
και καταστροφών 
όπως πυρκαγιές και 
πλημμύρες 

Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου και 
καταστροφών όπως πυρκαγιές και πλημμύρες 

5.3 Πρόβλεψη 
δημιουργίας χώρων 
υποδοχής και 
βραχυχρόνιας 
διαμονής πολιτών για 
την αντιμετώπιση 
έκτακτων φυσικών 
φαινομένων 

Δημιουργία κλιματιζόμενων χώρων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 
ορισμός και δημιουργία χώρων φιλοξενίας σε έκτακτων φυσικών 
φαινομένων όπως καύσωνας, πλημύρα σεισμού, ετοιμότητα 
δημιουργίας υπαίθριων ιατρείων αντιμετώπισης σεισμικών συμβάντων 
κλπ 
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Ανάπτυξη 
ολοκληρωμένου 
συστήματος για 
την πρόληψη και 
διαχείριση του 
κινδύνων υπό την 
επίδραση της 

6.1 Εγκατάσταση 
Αγρομετεωρολογικού 
Δικτύου 

Το δίκτυο θα απαρτίζεται από μετεωρολογικούς, εδαφολογικούς 
σταθμούς, καθώς και από κατάλληλη υποδομή Υποστήριξης λήψης 
αποφάσεων. Σκοπός η υποστήριξη όλων των πρακτικών Γεωργίας 
Ακριβείας, που αποσκοπούν στην μείωση του κόστους παραγωγής, την 
αύξηση της ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων, την 
εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος 

Γεωργία 

6.2 Αντιπλημμυρική 
προστασία 

Ανάπτυξη τηλεμετρικού δικτύου για την συνεχόμενη μέτρηση 
βροχοπτώσεων, στάθμεων και παροχών στα σημαντικότερα υδάτινα 

Οριζόντια Δράση 
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κλιματικής 
αλλαγής 

σώματα της περιφέρειας. Εγκατάσταση συστήματος υποστήριξης 
απόφασης για την έγκαιρη προειδοποίηση επικείμενων πλημυρών 

6.3 Διάβρωση ακτών -
παρακολούθηση 
τρωτότητας 

Ανάπτυξη θαλασσίων συστημάτων μέτρησης παραμέτρων κυμάτων 
και παλίρροιας με σκοπό την συλλογή δεδομένων για την αντιμετώπιση 
της διάβρωσης των ακτών. Προσδιορισμός και παρακολούθηση ζωνών 
επικινδυνότητας με βάση την παράκτια τρωτότητα, φαινόμενα 
υφαλμύρινσης, τα μελλοντικά σενάρια κλιματικής αλλαγής καθώς και 
την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης. (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΜΘ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΑΚΡΟΦΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ) 

Παράκτιες ζώνες 

6.4 Ολοκληρωμένο 
σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης - 
πυρανίχλευσης 
δασικών πυρκαγιών 

Ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης-πυρανίχνευσης δασικών πυρκαγιών με εγκατάσταση 
Δημιουργία δικτύου ηλεκτροπτικών αισθητήρων διπλής λειτουργίας, 
Ενσωμάτωση εναέριου τηλεχειριζόμενου, μη επανδρωμένου 
αεροσκάφους και Ενοποιημένο Σύστημα ελέγχου και απομακρυσμένης 
διαχείρισης των ηλεκτροπτικών συστημάτων και του εναέριου μη 
επανδρωμένου μέσου στην έδρα της Περιφέρειας 

Δασοπονία 

6.5 Ανάπτυξη 
εργαλείων 
διαχείρισης νερού 
άρδευσης  

Εγκατάσταση δικτύων μέτρησης υπογείων και επιφανειακών υδάτων, 
καθώς και κεντρικών δικτύων μεταφοράς νερού άρδευσης, με σκοπό 
την εκτίμηση της επάρκειας και την προστασία της αγροτικής 
παραγωγής καθώς και τη μείωση των απωλειών του αρδευτικού 
δικτύου Η παρέμβαση αυτή έχει ως στόχο: 1.     την αξιολόγηση 
κατάστασης υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου 2.     τον σχεδιασμό και 
μελέτη ΤΠΕ (Τηλεδιαχείριση/τηλεέλεγχο) για την παρακολούθηση της 
χρήσης και μείωσης των απωλειών του υφιστάμενου αρδευτικού 
δικτύου 

Υδάτινοι πόροι 

6.6 Προστασία 
ταμιευτήρων νερού 

Ανάπτυξη μετρητικών διχτυών για την προστασία του πόσιμου νερού 
από την ανάπτυξη βλαβερών φίκων. Προστασία της δημόσιας υγείας 

Υδάτινοι πόροι 
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μέσω της διασφάλισης της ποιότητας του νερού από μικροβιολογικά 
φορτία (π.χ. E. Coli). 

6.7 Πρόγραμμα 
Παρακολούθησης 
Θαλασσίων  Υδάτων/ 
Προστασία προβολή 
ακτών κολύμβσης 

Ανάπτυξη δικτύου μέτρησης (συνεπικουρικά του Εθνικού Σχεδίου 
Παρακολούθησης) βασικών ποιητικών παραμέτρων ποιότητας υδάτων 
κολύμβησης, με σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις 
συμβάντων αλλά και την διεθνή προβολή της ποιότητας και του 
κλίματος, στις ακτές. Ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που 
παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα (π.χ. τουρισμός, 
ιχθυοκαλλιέργειες κτλ.) και με βάση τα μελλοντικά σενάρια κλιματικής 
αλλαγής. 

Παράκτιες ζώνες 

6.8 Μηχανισμός 
Παρακολούθησης 
εισβολής ξενικών 
θαλάσσιων ειδών 

Παρακολούθηση εισβολή ξενικών θαλάσσιων ειδών στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα της ΠΑΜΘ  

Αλιεία/Βιοποικιλότητα 

6.9 Μέτρηση 
Ατμοσφαιρικής 
Ρύπανσης 

Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σταθμών ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. Ενσωμάτωση ΤΠΕ και βελτίωση ποιότητας ζωής των 
πολιτών 

Υγεία 

6.10 Βέλτιστη 
διαχείριση και 
παρακολούθηση 
ποιότητας υδάτων 
Λεκάνων Απορροής 

  Υδάτινοι πόροι 

6.11 Παρακολούθηση 
Ποσοτικής και 
Ποιοτικής 
Κατάστασης 
Υδατικών Πόρων 
Περιφέρειας 

  Υδάτινοι πόροι 

6.12 Μελέτη 
τρωτότητας 

  Υδάτινοι πόροι 
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υπόγειων υδατικών 
συστημάτων  

6.13 Παρακολούθηση 
Μεταβολής Επιπέδου 
βάσης επιφανειακής 
απορροής υδατικών 
πόρων  

  Υδάτινοι πόροι 

7 

Υποστήριξη 
λειτουργίας 
Φορέων 
Διαχείρισης 
Προστατευόμενων 
Περιοχών και 
Προστασία 

7.1 Δημιουργία 
Τράπεζας Διατήρησης 
Γενετικού Υλικού 

Η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση ειδών και ποικιλιών 
πανίδας και χλωρίδας υπό την εποπτεία των φορέων διαχείρισης  

Βιοποικιλότητα 

7.2  Εκτίμηση 
επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής 
ανά υγροτοπικό 
οικοσύστημα της 
περιφέρειας και 
εξειδικευμένες 
δράσεις / 
παρεμβασεις 
προσαρμογής και 
προστασίας από 
ακραία φαινόμενα 
και σχεδιασμός 
έργων προσαρμογής 

Στο πλαίσιο αυτό θα σχεδιαστούν και υλοποιηθούν δράσεις, 1. 
Ολοκληρωμένα συστήματα παρατήρησης-παρακολούθησης-
πρόγνωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη βιοποικιλοτητα 
προστασίας / διατήρησης, παρακολούθησης και αποκατάστασης της 
βιοποικιλότητας και των τοπικών οικοσυστημάτων και των περιοχών 
Natura. 2. Προσδιορισμός Ορθής Διατήρησης Οικολογικής Υδατικής 
Παροχής δημιουργίας και υποστήριξης της λειτουργίας μηχανισμών 
παρακολούθησης της βιοποικιλότητας σε τοπικό επίπεδο 3. Μελέτες 
για τις προστατευόμενες περιοχές, τη φύση, το τοπίο, τους οικότοπους 
και ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες 4. Δημιουργία τεχνογνωσίας για 
την προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές τουριστικού και 
αγροδιατροφικού ενδιαφέροντος 5.Σχεδιασμός έργα υποδομών 
περιβάλλοντος με σκοπό την προσαρμογή της βιοποικιλότητας στην 
κλιματική αλλαγή 6.Δημιουργία Μονοπατιών, Παρατηρητηρίων Φύσης, 
Τεχνητών λιμνών, Τεχνητών φωλιών Άγριων  Πουλιών 7. Δράσεις 
δημιουργίας και υποστήριξης της λειτουργίας μηχανισμών 
αποκατάστασης φυσικών οικοσυστημάτων  

Βιοποικιλότητα 

8 
Γενικά Σχέδια 
Ύδρευσης και 

8.1 Σύνταξη – 
Επικαιροποίηση 
Γενικών Σχεδίων 

Μελέτη και καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων 
τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος, με 
στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή, 

Υδάτινοι πόροι 



 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Σελίδα 7 από 15 

 

ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΡΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΜΕΑ 
- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Σχέδια Ασφάλειας 
Νερού 

Ύδρευσης (Master 
Plans) και υλοποίηση 
Σχεδίων Ασφάλειας 
Νερού 

και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού νερού, 
μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των υδατικών πόρων που 
διατίθενται για την κάλυψη της ζήτησης αυτής, προσαρμοζόμενη στις 
απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ολοκληρωμένης 
διαχείρισης υδατικών πόρων. 

Λεπτομερές σχέδιο ανάλυσης ρίσκου υφιστάμενων συνθηκών και 
διαδικασιών λειτουργίας και μια ολοκληρωμένη διαχειριστικής 
προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στάδια διαχείρισης νερού, 
από το σημείο υδροληψίας μέχρι τον καταναλωτή, με σκοπό έχει τη 
συστηματικοποίηση και οργάνωση ορθών πρακτικών για την 
παραγωγή, μεταφορά, επεξεργασία και διανομή στον καταναλωτή. 

Υδάτινοι πόροι 
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Σύνταξη – 
Επικαιροποίηση 
Σχεδίου 
Αντιμετώπισης 
Φαινομένων 
Λειψυδρίας και  
Ξηρασίας 

9.1 Σχεδιασμός, 
εφαρμογή και 
παρακολούθηση ενός 
ολοκληρωμένου 
σχεδίου 
αντιμετώπισης 
φαινομένων 
λειψυδρίας και 
ξηρασίας στη 
Περιφέρεια 

Σχεδιασμός, εφαρμογή και παρακολούθηση ενός ολοκληρωμένου 
σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων λειψυδρίας και ξηρασίας στη 
Περιφέρεια, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που παρουσιάζουν 
αντίστοιχα προβλήματα σύμφωνα με τα υφιστάμενα Σχέδια 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και με βάση τα μελλοντικά 
σενάρια κλιματικής αλλαγής. Για τον ορθό σχεδιασμό και εφαρμογή του 
σχεδίου απαιτείται η εκπόνηση των κάτωθι δράσεων: α.-  
Ολοκληρωμένη Μελέτη Διαχείρισης Ξηρασίας Περιφέρειας β.Ειδική 
χωρική   Μελέτη Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής στη Διαχείριση 
Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας γ. -  Πρόγραμμα Μέτρων 
Αντιμετώπισης Λειψυδρίας και Ξηρασίας Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης 

Υδάτινοι πόροι 
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Σχεδιασμός, 
Μελέτη και 
Κατασκευή 
Τεχνικών Έργων 
Προστασίας 
Ακτών 
Περιφέρειας 

10.1 Σχεδιασμός, 
Μελέτη και 
Κατασκευή Τεχνικών 
Έργων Προστασίας 
Ακτών Περιφέρειας 
Ανατολικής 

Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων 
για την προστασία των ακτών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που παρουσιάζουν 
μεγάλη τρωτότητα και αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους διάβρωσης 
με βάση τα μελλοντικά σενάρια κλιματικής αλλαγής. Ενδεικτικά τεχνικά 
έργα αποτελούν: 1.-  Έργα Προστασίας Ακτογραμμής (π.χ. θωρακίσεις, 
πρόβολοι, ύφαλοι, κυματοθραύστες κ.α.) 2.-  Έργα Επαννάμωσης και 

Παράκτιες ζώνες / 
Υποδομές-Μεταφορές 



 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Σελίδα 8 από 15 

 

ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΡΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΜΕΑ 
- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ανατολικής 
Μακεδονίας & 
Θράκης 

Μακεδονίας & 
Θράκης 

Σταθεροποίησης Ακτής 3.-  Έργα Διαμόρφωσης – Διευθέτησης Ποταμών 
και Χειμάρρων 4.Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων και 
καταστροφών που απειλούν τουριστικές περιοχές (π.χ. πλημμύρες, 
πυρκαγιές, διάβρωση ακτών) 5.Θα επιδιώκεται μέσω επενδύσεων για 
την προστασία έναντι πλημμυρών και κατά της διάβρωσης των ακτών, 
καθώς και μέσω της διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού  η 
αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και η πρόληψη 
καταστροφών από την άνοδο της θερμοκρασίας και την άνοδο της 
στάθμης της θάλασσας.  

11 

Σύνταξη – 
Επικαιροποίηση 
Στρατηγικών 
Σχεδίων (Master 
Plan) Έργων 
Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας 

11.1 Ιεράρχηση 
απαιτούμενων 
Έργων 
Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας σε 
επίπεδο Υδατικού 
Διαμερίσματος και 
Λεκάνης Απορροής 
λαμβάνοντας υπόψη 
τις Ζώνες Δυνητικού 
Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) 
και τους Χάρτες του 
παρόντος Σχεδίου 
Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας.  

το έργο περιλαμβάνει: α) Συλλογή διαθέσιμων μελετών έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας (στην ορεινή και στην πεδινή ζώνη) και 
αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής τους λαμβάνοντας υπόψη τις 
σημερινές συνθήκες και την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία 
β) Καταγραφή των υφιστάμενων και υπό μελέτη/ κατασκευή 
αντιπλημμυρικών έργων (συμπεριλαμβανομένων τω ορεινών 
υδρονομικών έργων) 
γ) Αξιολόγηση της επάρκειας και κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα 
υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα 
δ) Αξιολόγηση της επάρκειας των σημαντικών εγκάρσιων οδικών 
διαβάσεων 
ε) Συλλογή πληροφοριών για πλημμυρικά γεγονότα 
στ) Ανάλυση και παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης 
ζ) Συζήτηση και καταγραφή των απόψεων των τοπικών οργάνων της 
Διοίκησης που εμπλέκονται στην αντιπλημμυρική προστασία 
η) Διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων δράσεων και 
έργων 

Δομημένο 
Περιβάλλον/ 
Υποδομές-Μεταφορές 
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Μέτρα πρόληψης 
και διαχείρισης 
κινδύνων από 
πλημμύρες (δράση 
5β91) 

12.1 Μέτρα πρόληψης 
και διαχείρισης 
κινδύνων από 
πλημμύρες (δράση 
5β91) 

Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων 
για την προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα, με ιδιαίτερη έμφαση σε 
αστικές και περιαστικές περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλη 
τρωτότητα και αντιμετωπίζουν αυξημένο πλημμυρικό κίνδυνο με βάση 
τα μελλοντικά σενάρια κλιματικής αλλαγής. Ενδεικτικά τεχνικά έργα 

Δομημένο 
Περιβάλλον/ 
Υποδομές-Μεταφορές/ 
Δασοπονία/ Γεωργία/ 
Παράκτιες ζώνες 



 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Σελίδα 9 από 15 

 

ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΡΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΜΕΑ 
- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

αποτελούν: 1.   Έργα Ανάσχεσης - Αποκατάστασης Ορεινών Εκτάσεων, 
με έμφαση στις καμένες περιοχές δασικών εκτάσεων και σε περιοχές 
που έχουν υποστεί τοπική αποψίλωση – εκχέρσωση (π.χ. φράγματα 
ανάσχεσης και συγκράτησης φερτών υλικών, τοποθέτηση 
κορμοδεμάτων - κορμοπλεγμάτων, ενέργειες αναδάσωσης κ.α.) 2.  
Έργα Διαμόρφωσης – Διευθέτησης Ποταμών και Χειμάρρων 3.   Έργα 
Απομάκρυνσης Φυσικών και Τεχνητών Επιχωματώσεων 4.Έργα 
Αποκατάστασης Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Υποδομών 
5.Διαχείριση περιοχών παράκτιας γεωργίας (κατασκευή 
αντιπλημμυρικών έργων, παρυδάτιες ζώνες ανάσχεσης) 

13 
Κατάρτιση 
Ακτολογίου 

13.1 Κατάρτιση 
Ακτολογίου 

Δημιουργία καταλόγου των παραλιών εντός της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με αρχικό χαρακτηρισμό και 
ταξινόμηση των ακτών, µε βάση παραμέτρους όπως γεωμορφολογία, 
γεωλογία, κυματικό καθεστώς, διάβρωση – πρόσχωση, βιοτικό 
περιβάλλον, παρουσία ανθρώπινου πληθυσμού, οικισμοί, τεχνικά έργα, 
δραστηριότητες, ποιοτική κατάσταση κ.α. 

Παράκτιες ζώνες 

14 

Καθορισμός 
Ζωνών 
Προστασίας 
μεταξύ Αιγιαλού 
και Οικιστικών 
Ζωνών Ανάπτυξης 
Περιφέρειας 
Ανατολικής 
Μακεδονίας & 
Θράκης 

14.1 Καθορισμός 
Ζωνών Προστασίας 
μεταξύ Αιγιαλού και 
Οικιστικών Ζωνών 
Ανάπτυξης 
Περιφέρειας 
Ανατολικής 
Μακεδονίας & 
Θράκης 

Προσδιορισμός των ζωνών προστασίας σε περιοχές μεταξύ αιγιαλού 
και οικιστικών ζωνών ανάπτυξης στη Περιφέρεια,, όπου θα ληφθούν 
κατάλληλα μέτρα αποθάρρυνσης οικιστικής και επιχειρηματικής 
ανάπτυξης ή έως και απαγόρευσης χρήσεων γης (όπου κριθεί 
απαραίτητο), ιδιαιτέρως σε παράκτιες περιοχές που παρουσιάζουν 
μεγάλη τρωτότητα και αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους διάβρωσης 
με βάση τα μελλοντικά σενάρια κλιματικής αλλαγής. Επίσης, ο 
καθορισμός ζωνών προστασίας δύναται να προβλέπει μετεγκατάσταση 
κτηρίων και εγκαταστάσεων σε ασφαλέστερες υψηλότερες τοποθεσίες, 
εφόσον κριθεί απαραίτητο σε παράκτιες περιοχές που αντιμετωπίζουν 
σοβαρούς κινδύνους διάβρωσης. 

Δομημένο 
Περιβάλλον/ 
Υποδομές-Μεταφορές 

15 
Διάβρωση – 
Ερημοποίηση 
Εδαφών 

15.1 Εκπόνηση 
επιστημονικής 
μελέτης για την 

Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα αξιολογηθεί η υφιστάμενης 
κατάστασης των γεωργικών εδαφών, η διαχρονικής ευπάθεια τους 
στην αλατότητα και τη διάβρωση/ερημοποίηση λαμβάνοντας υπόψη 

Γεωργία/ Δομημένο 
Περιβάλλον/ 
Εξορυκτική 



 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Σελίδα 10 από 15 

 

ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΡΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΜΕΑ 
- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

αξιολόγηση και 
καταγραφή της 
τρωτότητας του 
εδάφους 

και τα στοιχεία από τις κλιματικές μεταβολές μέσο και μακρο 
πρόθεσμα. Θα γίνει προσδιορισμός και εκτίμηση των περιοχών εντός 
της Περιφέρειας, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ευάλωτες σε 
διαβρωσιμότητα και ερημοποίηση με βάση τα μελλοντικά σενάρια 
κλιματικής αλλαγής 

βιομηχανία/ 
Ασφαλιστικός τομέας 

15.2  Παρεμβάσεις 
Προστασίας από 
Διάβρωση - 
Ερημοποίηση 
Εδαφών (ΔΡΑΣΗ 
5β93) 

έργα βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους, συγκράτησης του 
επιφανειακού νερού και προστασίας του περιβάλλοντος, με τη στήριξη 
πρακτικών που αποτρέπουν την αποσάθρωση του εδάφους, την 
κατασπατάληση των υδάτινων πόρων  

Υδάτινοι πόροι 
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Χωρική Μελέτη 
επιπτώσεων της 
κλιματικής 
αλλαγής στις 
καλλιέργειες  

16.1 Ειδική χωρική 
Μελέτη εκτίμησης 
των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής 
και αξιολόγηση 
τρωτότητας 
υφιστάμενων 
καλλιεργειών λόγω 
της κλιματικής 
αλλαγής.  

Εκτίμηση κινδύνου για υφιστάμενες καλλιέργειες στην Περιφέρεια, 
προτάσεις προσαρμογής αυτών των καλλιεργειών στις κλιματικές 
μεταβολές, χωρική ανακατανομή και προτάσεις εισαγωγής νέων 
ποικιλιών ή νέων καλλιεργειών. Χωρικές μελέτες για την εισαγωγή νέων 
ποικιλιών και νέων καλλιεργειών 

Γεωργία 
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Χωρική μελέτη 
επιπτώσεων της 
κλιματικής 
αλλαγής στις 
υποδομές  

17.1 Ειδική χωρική 
μελέτη εκτίμησης 
των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής 
στις υποδομές.  

Εκτίμηση κινδύνου για υποδομές (δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, 
λιμάνια, αεροδρόμια, οδικό δίκτυο κλπ) στην Περιφέρεια, προτάσεις 
προσαρμογής αυτών στις κλιματικές μεταβολές, χωρική ανακατανομή 
και προτάσεις.  

Υποδομές 
μεταφορές/Υγεία/ 
Δομημένο 
Περιβάλλον/ 
Τουρισμός 

18 
Αγροτικά 
προϊόντα 
Περιφέρειας και 

18.1 Ανάπτυξη 
μεθοδολογίας 
υπολογισμού 
ανθρακικού 

Με την παρέμβαση αυτή θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με ομάδες 
παραγωγών ή αγροτικούς συνεταιρισμούς αναλυτική μεθοδολογία για 
τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος. Παράλληλα θα 
διερευνηθεί η συγκρότηση μητρώου «πιστοποιημένων» επιχειρήσεων 

Γεωργία 



 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Σελίδα 11 από 15 

 

ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΡΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΜΕΑ 
- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ανθρακικό 
Αποτύπωμα 

αποτυπώματος σε 
εμβληματικές 
καλλιέργειες της 
περιφέρειας. 

και προϊόντων και οι τρόποι αντιστάθμισης του διοξειδίου του 
άνθρακα. Σκοπός είναι η αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών μέσω 
της βελτίωσης των καλλιεργητικών πρακτικών και της εξοικονόμησης 
πόρων αλλά και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας συγκεκριμένων 
εμβληματικών προϊόντων.  

19 

Χωρική μελέτη 
επιπτώσεων της 
κλιματικής 
αλλαγής στην 
κτηνοτροφία 

19.1 Μελέτη 
εκτίμησης των 
επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής 
και αξιολόγηση 
τρωτότητας στην 
κτηνοτροφία λόγω 
της κλιματικής 
αλλαγής.   

Με την παρέμβαση αυτή στοχεύουμε στην εκτίμηση κινδύνου και των 
επιπτώσεων για την κτηνοτροφία στην Περιφέρεια από την ΚΑ. Στο 
πλαίσιο της μελέτης θα αξιολογηθεί ο κίνδυνος από τα έντομα 
μετάδοσης ζωονόσων (κουνούπια, μύγες) σε παραγωγικά ζώα με βάση 
τις κλιματικές προβλέψεις θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στους 
βοσκοτόπους και λειμώνες, η εκτίμηση της φέρουσας βοσκοϊκανότητας 
των υφιστάμενων χορτολειβαδικών εκτάσεων και βοσκοτόπων. θα 
δημιουργηθεί μητρώο περιοχών βόσκησης και αποφυγής βόσκησης 
(αειφορική διαχείριση) και θα γίνουν προτάσεις προσαρμογής στις 
κλιματικές μεταβολές αποτυπωθούν προδιαγραφές για την κατασκευή 
βιοκλιματικών συστημάτων στέγασης ζώων στις περιοχές της 
περιφέρειας που η εκτροφή ζώων είναι διαδεδομένη 

Γεωργία 

20 

Χωρική μελέτη 
επιπτώσεων της 
κλιματικής 
αλλαγής στα δάση 

20.1 Μελέτη 
εκτίμησης 
επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής 
στα δασικά 
οικοσυστήματα  

Εκτίμηση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα δασικά 
οικοσυστήματα της Περιφέρειας και περιγραφή της διαχείρισης 
προσαρμογής των δασών της ΠΑΜΘ. Εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης 
έκτακτων περιστατικών όπως ξηρασία, προσβολή από έντομα, 
εχθρούς. 
Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής θα  
- Γίνει αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης δασών (δασικοί χάρτες, 
δασολόγιο, σχέδια διαχείρισης) 
- μελετηθεί η δυνατότητα αύξησης της απορρόφησης άνθρακα με 
αποτύπωση και χωροθέτηση περιοχών επέκτασης αγροδασικών 
εκμεταλλεύσεων 
- προταθούν τρόπο βελτίωσης της διαχείρισης της βλάστησης  

Δασοπονία 
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Κυκλική οικονομία 
στα βιοαπόβλητα 
για την παραγωγή 
ενέργειας 

21.1 Μελέτη 
ανάπτυξης της 
κυκλικής οικονομίας 
για την 
εκμετάλλευση 
βιοαποβλήτων και 
παραγωγή ενέργειας 

Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα γίνει τεχνοοικονομική μελέτη για την 
αξιολόγησης της σκοπιμότητας εγκατάστασης μονάδας παραγωγής 
ενέργειας από βιοαπόβλητα που παράγονται από καταστήματα 
εστίασης, ξενοδοχεία, κτηνοτροφικές και γεωργικές επιχειρήσεις 
(βιοαέριο). Με τη δράση αυτή αναπτύσσονται συνέργειες με βάση τις 
αρχές της κυκλικής οικονομίας μεταξύ των παραγωγών αγροτικού και 
τουριστικού τομέα, μειώνεται ο όγκος των αποβλήτων, παράγεται 
ενέργεια και μειώνονται οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 

Ενέργεια 

22 

Μελέτη εκτίμησης 
επιπτώσεων της 
κλιματικής 
αλλαγής στους 
αλιευτικούς 
λιμένες και 
καταφύγια 

22.1 Ειδική χωρική 
μελέτη επιπτώσεων 
κλιματικής αλλαγής σε 
λιμένες και καταφύγια 

Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα γίνει  
• Μελέτη τρωτότητας 
• Τεχνοοικονομική μελέτη για την αξιολόγησης έργων προστασίας 
αλιευτικών λιμένων και καταφυγίων από ακραία κλιματικά φαινόμενα  

Αλιεία 

23 

Εγκατάσταση 
τεχνολογίας ΑΠΕ 
στον αλιευτικό 
στόλο και στην 
ιχθυοκαλλιέργεια 

23.1 Χρήση ΑΠΕ στον 
αλιευτικό στόλο και 
στις μονάδες 
ιχθυοκαλλιέργειας για 
μείωση ανθρακικού 
αποτυπώματος  

Μελέτη και κίνητρα εγκατάστασης τεχνολογίας ΑΠΕ σε αλιευτικά 
σκάφη και σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας 

Ιχθυοκαλλιέργεια 

24 

Αναθεώρηση 
Στρατηγικού και 
Επιχειρησιακού 

Σχεδίου 
Τουριστικής 
Ανάπτυξης 

24.1 Ειδική μελέτη 
εκτίμησης επιπτώσεων 
της κλιματικής 
αλλαγής στον 
τουρισμό 

  
Τουρισμός/ 
Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

24.2 Επικαιροποίηση 
στρατηγικού και 
επιχειρησιακού 
σχεδίου τουριστικής 

Ενδεικτικά θα γίνει:1. Εκπόνηση μελέτης εξειδίκευσης των νέων 
μορφών τουρισμού και των μέσων προώθησης και ανάδειξης αυτών  
2..Προτάσεις για τη διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη 
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 3. Προτάσεις για τη 

Τουρισμός/ 
Πολιτιστική 
Κληρονομιά 
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ανάπτυξης με τα 
στοιχεία των 
κλιματικών μεταβολών 
και κινδύνων 

διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της υπαίθρου 4. Μελέτη για ολοκληρωμένη 
στρατηγική προβολής & Επικοινωνίας της ΑΜΘ με έμφαση στις νέες 
μορφές τουρισμού και στη χρήση πράσινων τεχνολογιών 5. Ενίσχυση 
τουριστικών επιχειρήσεων για ενεργειακή αναβάθμιση και 
ενσωμάτωση πράσινων πολιτικών για μείωση του αποτυπώματος  
6.Έργα προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού 

25 Βιώσιμη Ανάπτυξη 

25.1 Εκσυγχρονισμός 
στόλου οχημάτων ΟΤΑ 

Εκσυγχρονισμός στόλου οχημάτων φορέων του δημόσιου τομέα και 
αντικατάστασή τους με οχήματα νέων τεχνολογιών φιλικών προς το 
περιβάλλον με την παράλληλη πρόβλεψη για κατασκευή σταθμών 
ανεφοδιασμού (υβριδικής τεχνολογίας και κατασκευή σταθμών 
ανεφοδιασμού) 

Υποδομές Μεταφορές/ 
Ενέργεια 

25.2 
Τεχνικοοικονομική 
ωρίμανση έργων 
ΕΞΕΝ/ΑΠΕ σε δημόσια 
κτήρια 

Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ως προς ενεργειακό 
αποτύπωμα των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων αλλά και στις 
υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος προκειμένου να μελετηθούν οι 
παρεμβάσεις που θα βελτιώνουν την θερμική άνεση των επισκεπτών 
και το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδα. Στο πλαίσιο αυτό θα 
αξιολογηθεί και η δυνατότητα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής κλπ) σε δημόσια κτίρια και 
υποδομές καθώς και της παρακολούθησης της ενεργειακής 
κατανάλωσης / μέτρησης των κτιρίων στο δημόσιο τομέα (σχολεία 
,γυμναστήρια, κολυμβητήρια, δημαρχεία, νοσοκομεία, κτίρια 
περιφέρειας) 

Ενέργεια/ Υποδομές 
Μεταφορές/ 
Δομημένο 
Περιβάλλον/ 
Ασφαλιστικός Τομέας 

25.3 Αστική 
Αναζωογόνηση 
πόλεων μέσω 
αναπλάσεων περιοχών 
και δημοσίων κτηρίων 

Μέσα από τις δράσεις των σχεδίων ΒΑΑ θα χρηματοδοτηθούν έργα για 
α. Αναπλάσεις περιοχών εντός του αστικού ιστού όπως πλατείες, 
πεζόδρομοι, ελεύθεροι αναξιοποίητοι χώροι με τη χρήση «ψυχρών» 
υλικών, δενδροφυτεύσεις, δημιουργία πρασίνου, αντικατάσταση 
λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας ,ποδηλατοδρόμοι κλπ. β Ενεργειακή 
αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων για μείωση της ενεργειακής απόδοσης 
και συμπεριφοράς τους με παρεμβάσεις στο κέλυφος, τα κουφώματα, 

Ενέργεια/ Υποδομές 
Μεταφορές/ 
Δομημένο 
Περιβάλλον/ 
Ασφαλιστικός Τομέας/ 
Υγεία 
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τζαμιών ή την προσπάθεια μετατροπής τους με βιοκλιματικές 
παραμέτρους γ. Ενσωμάτωση ΑΠΕ δ.Ενσωμάτωση τεχνολογιών / 
συστημάτων έξυπνης μεταφοράς, διανομής, διαχείρισης και 
αποθήκευσης της ενέργειας 

26 

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων 
και της 

απασχόλησης 

26.1 Μελέτη για την 
προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης 
και της χρήσης ΑΠΕ 
στις επιχειρήσεις  

  
Ενέργεια/ Εξορυκτική 
βιομηχανία/ Τουρισμός 

26.2 Στήριξη της 
βιομηχανικής 
μετάβασης προς μια 
οικονομία με 
αποδοτική χρήση 
πόρων 

Στήριξη της βιομηχανικής μετάβασης προς μια οικονομία με αποδοτική 
χρήση των πόρων, προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, της οικολογικής 
καινοτομίας και της διαχείρισης περιβαλλοντικών επιδόσεων στον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα  

Ενέργεια/ Εξορυκτική 
βιομηχανία/ 
Τουρισμός/ 
Μεταφορές 

26.3 Μελέτη για την 
εκτίμηση και 
διαχείριση του 
κλιματικού κινδύνου 
για τις εγκατεστημένες 
επιχειρήσεις στην 
περιφέρεια 

Ειδική μελέτη για την εκτίμηση της εμφάνισης, εξάπλωσης και 
ασθενειών που απειλούν τη δημόσια υγεία και των οποίων η έξαρση 
σχετίζεται με τις μεταβολές που θα επέλθουν λόγω της κλιματικής 
αλλαγής. Οι εκτιμήσεις αυτές γίνονται σε επίπεδο μικροβιολογικό, 
αντοχής και επάρκειας των φαρμακευτικών μέσων και των 
υγειονομικών μονάδων, καθώς και σε επίπεδο μεταδοτικότητας μέσω 
της εκτίμησης εξάπλωσης πιθανών φορέων και παρασίτων, όπως για 
παράδειγμα η πιθανότητα εξάπλωσης ασθενειών (ιός του Δ. Νείλου, 
Δάγγειος Πυρετός) λόγω κουνουπιών 

Ενέργεια/ Εξορυκτική 
βιομηχανία/ 
Τουρισμός/ 
Μεταφορές/ 
Ασφαλιστικός Τομέας 

27 

 Ειδική Μελέτη 
εκτίμησης κινδύνου 
της δημόσιας 
υγείας λόγω 
εξάπλωσης νόσων 
και ασθενειών  

27.1  Ειδική Μελέτη 
εκτίμησης κινδύνου 
της δημόσιας υγείας 
λόγω εξάπλωσης 
νόσων και ασθενειών   

Υγεία/ Ασφαλιστικός 
τομέας 
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Ειδική μελέτη 
διασφάλισης 
υγείας, της 
εφοδιαστικής 
αλυσίδας τροφίμων   

28.1 Ειδική μελέτη 
διασφάλισης υγείας, 
της εφοδιαστικής 
αλυσίδας τροφίμων    

Ειδική μελέτη για τον εντοπισμό των ευάλωτων σημείων της αλυσίδας 
τροφίμων που απειλούνται από τις κλιματικές μεταβολές. Για 
παράδειγμα πιθανή αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να αλλοιώσει την 
ποιότητα του γάλακτος από τον χώρο άμελξης έως την μεταφορά στον 
χώρο μεταποίησης   

Υγεία/ Γεωργία/ 
Ασφαλιστικός τομέας 

 


