ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΊΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΎΡΕΣ, ΚΎΜΑΤΑ
ΚΑΎΣΩΝΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ
Εμπνευστείτε από τις δράσεις προσαρμογής
των πόλεων και των περιφερειών του
Συμφώνου των Δημάρχων!

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ;
τοιμασία και την αντίδραση στις ήδη ορατές και μελλοντικές συνέπειες του
μεταβαλλόμενου κλίματος. Αντιμετωπίζουν έναν αυξημένο αριθμό ακραίων

ΚΟΛΟΝΊΑ, ΓΕΡΜΑΝΊΑ
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Οι τοπικές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά την προε-

Ανάληψη δράσης προσαρμογής μετά από
μεγάλες πλημμύρες

καιρικών φαινομένων ή βαθμιαίων μεταβολών, όπως κύματα καύσωνα ή
ψύχους, πλημμύρες, καταιγίδες, διάβρωση των ακτών, λειψυδρία, δασικές
πυρκαγιές κ.λπ., που μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές δαπάνες και να
επηρεάσουν την υγεία, τις υποδομές, τις τοπικές οικονομίες και την ποιότη-

1 εκατομμύριο
κάτοικοι

Υπογράφουσα
πόλη από το 2008

τα ζωής των πολιτών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πόλεις και κωμοπόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη ήδη αναλαμβάνουν δράση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα προβαίνοντας στην αναδιάταξη
ή εκ νέου διάνοιξη κοιτών ποταμών, φυτεύοντας πράσινο στις προσόψεις
των κτιρίων για τη μείωση των θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή θωρακίζοντας τις υποδομές τους έναντι του κλίματος.

Μετά από δύο μεγάλες πλημμύρες το 1993 και
το 1995, οι οποίες προκάλεσαν συνολικά ζημίες
περίπου 107 εκατομμυρίων ευρώ, αυτή η πόλη
που βρίσκεται στον ποταμό Ρήνο αποφάσισε να

οποία θα μπορούσε να ανέλθει σε έως και 3,5

επαναπροσδιορίσει τα μέτρα αντιπλημμυρικής

δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Χάρη στην

προστασίας της για την προστασία των 117.000

εμπειρία που αποκτήθηκε και στα δίκτυα των

κατοίκων που ζουν σε περιοχές όπου σημειώνο-

ενδιαφερόμενων φορέων που συστάθηκαν για

νται πολλές πλημμύρες, καθώς και των κρίσι-

την αύξηση της αντιπλημμυρικής προστασίας,

μων υποδομών και των αγωνιζόμενων επιχει-

η Κολονία αναπτύσσει πλέον και μια συνολική
στρατηγική προσαρμοστικότητας για την πόλη.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

ρήσεων. Το κόστος υλοποίησης ύψους 500

«Προσαρμογή των φυσικών ή ανθρώπι-

«Η ικανότητα ενός κοινωνικού ή οικολογι-

εκατομμυρίων ευρώ αντιπροσωπεύει μόνο ένα

νων συστημάτων ως απάντηση σε υφι-

κού συστήματος να απορροφά τις διατα-

τμήμα της πιθανής ζημίας που θα μπορούσε να

Περισσότερες πληροφορίες:

στάμενα ή αναμενόμενα κλιματικά ερεθί-

ραχές διατηρώντας την ίδια βασική δομή

προκαλέσει μια άλλη, πιο σοβαρή πλημμύρα, η

https://bit.ly/2OWXLLK

σματα ή τις επιπτώσεις τους, η οποία

και τρόπους λειτουργίας, η ικανότητα αυ-

μετριάζει τις επιβλαβείς συνέπειες ή αξι-

το-οργάνωσης και η ικανότητα προσαρμο-

οποιεί τις επωφελείς ευκαιρίες.»

γής στην καταπόνηση και την αλλαγή.»

© Mats Samuelsson

Πηγή: Γλωσσάρι Climate-ADAPT:
https://climate-adapt.eea.europa.eu/help/glossary
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Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΟ ΣΎΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΆΡΧΩΝ
Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην τοπική δράση για το κλίμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η παροχή στήριξης στις πόλεις και τις κωμοπόλεις
προκειμένου να αναλάβουν δράσεις προσαρμογής είναι ένας από τους τρεις κύριους πυλώνες της πρωτοβουλίας. Έκτοτε, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο έχουν δεσμευτεί για τους κοινούς στόχους της επιτάχυνσης της απεξάρτησης των επικρατειών τους από τον άνθρακα, της ενίσχυσης της ικανότητας προσαρμογής τους στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της διασφάλισης ασφαλούς, βιώσιμης και οικονομικά προσιτής
ενέργειας για τους πολίτες τους.

ΠΌΤΕ ΚΑΙ ΠΏΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΊ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ;
Εφόσον οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται ήδη αισθητές και η πρόκληση της προσαρμογής αναμένεται να καταστεί ακόμη μεγαλύτερη κατά τα προσεχή έτη, θα πρέπει να αναληφθεί δράση δίχως καθυστέρηση. Δεδομένου του εγκάρσιου χαρακτήρα του ζητήματος, η προσαρμογή απαιτεί μια ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση, την εμπλοκή όλων των βαθμίδων λήψης αποφάσεων, καθώς και τη συνεργασία με τους
όμορους δήμους και τις γύρω περιοχές. Η προσαρμογή δεν προϋποθέτει απαραιτήτως την πραγματοποίηση
περισσότερων ενεργειών, αλλά την αλλαγή στον τρόπο πραγματοποίησής τους. Στο πλαίσιο των δράσεων προσαρμογής τους, οι τοπικές αρχές μπορούν να ορίσουν πρότυπα κλιματικής ανθεκτικότητας για τα υφιστάμενα
και τα μελλοντικά κτίρια, να προωθήσουν την ένταξη πράσινων και γαλάζιων χώρων στα τοπικά χωροταξικά
σχέδια ή να ενισχύσουν τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας ή κύματος καύσωνα.

Η ΣΗΜΑΣΊΑ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗΣ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΌ
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΕ ΑΥΤΉΝ
Η ανάληψη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου (μετριασμός) και η προσαρμογή

ΓΙΑΤΊ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΆΒΟΥΜΕ ΔΡΆΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ;

στους αναπόφευκτους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής αποτελούν συμπληρωματικές δέσμες δράσεων με τις

Αυτές και πολλές άλλες δράσεις προσαρμογής, όχι μόνο αυξάνουν την προσαρμοστικότητα απέναντι στις

οποίες αντιμετωπίζονται δύο πτυχές της κλιματικής αλλαγής. Η μία δεν μπορεί να είναι απολύτως επιτυχημένη

πιθανώς καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά επιφέρουν και σημαντικά οφέλη από

χωρίς την άλλη και υπάρχουν πολυάριθμα κοινά οφέλη μεταξύ των μέτρων προσαρμογής και των μέτρων μετρι-

πλευράς ποιότητας ζωής, βελτιωμένης δημόσιας υγείας, αυξημένων επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απα-

ασμού. Ορισμένα μέτρα μετριασμού ενδέχεται να ενέχουν τον κίνδυνο παρεμπόδισης της επίτευξης των στόχων

σχόλησης ή κοινωνικής ένταξης, για να αναφέρουμε μόνο μερικά παραδείγματα. Επενδύοντας στην ετοιμό-

της προσαρμογής και το αντίστροφο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξετάζονται ταυτόχρονα και οι δύο πτυχές για

τητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή, οι πόλεις γίνονται πιο ελκυστικές, πιο υγιείς και πιο ασφαλείς.

την εύρεση πιο αποτελεσματικών και συνολικά πιο επωφελών λύσεων.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ: ΕΠΙΛΕΓΜΈΝΑ ΟΦΈΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΌΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ
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Η
 ετοιμότητα έναντι πιθανών καταστροφών μπορεί να μειώσει το κόστος της ζημίας και τις
δαπάνες για την αντιμετώπιση μελλοντικών καταστροφών: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι,

ΚΟΙΝΆ ΟΦΈΛΗ ΤΟΠΙΚΏΝ ΔΡΆΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΌ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΚΑΙ

επενδύοντας ένα ευρώ στην πρόληψη του κινδύνου, εξοικονομούνται έως και 6 ευρώ από τις
προσπάθειες αντιμετώπισης καταστροφών.

Καλά μονωμένα κτίρια: εξοικονόμηση ενέργειας (μετριασμός) και προσαρμογή στην
αύξηση της θερμοκρασίας

Ο μετεξοπλισμός των κτιρίων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του ενεργειακού κόστους για τους
κατοίκους και να αυξήσει τις αξίες των ακινήτων..

Ψύξη μέσω τηλεθέρμανσης: η επιπλέον θερμότητα (μετριασμός) χρησιμοποιείται για τους
σκοπούς της ψύξης (προσαρμογή)

Τα έργα προσαρμογής μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην
τόνωση των τοπικών επιχειρήσεων.

Αστικοί χώροι δέντρων και πρασίνου: μείωση των πλημμυρών, σκιά, ψύξη αστικού
περιβάλλοντος (προσαρμογή) και δέσμευση του άνθρακα (μετριασμός)

ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΕ ΑΥΤΉΝ
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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΈΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ
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Αυτά τα βήματα ακολουθούν το Εργαλείο Υποστήριξης της Αστικής

1

Προσαρμογής, το οποίο αναπτύχθηκε από κοινού από το Γραφείο Ευρώπης του Συμφώνου των Δημάρχων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΤΟΥ ΕΔΆΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ

Η εξασφάλιση της απαραίτητης πολιτικής, τεχνικής και οικονομικής στήριξης και η συγκέντρωση των κατάλλη-

Περιβάλλοντος για την υποστήριξη των υπογραφόντων το Σύμφωνο

λων ενδιαφερόμενων φορέων είναι ζωτικής σημασίας κατά την έναρξη της πορείας προσαρμογής. Μια πολιτική

στην πορεία προσαρμογής τους. Ρίξτε μια ματιά στο εργαλείο για πε-

δέσμευση για την προσαρμογή στο κλίμα, η οποία θα συμφωνηθεί από το τοπικό συμβούλιο, όπως η υπογραφή
του Συμφώνου των Δημάρχων, αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την πολιτική κάλυψη.

ρισσότερες πληροφορίες, χρήσιμους πόρους και παραδείγματα από
πόλεις του Συμφώνου!

Ο πίνακας αξιολόγησης της προσαρμογής, ο οποίος παρέχεται στην ενότητα αναφορών του Συμφώνου,
μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια πλήρη εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση της

πόλης σας και τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

https://bit.ly/2OW2LAn

ΜΠΡΑΤΙΣΛΆΒΑ, ΣΛΟΒΑΚΊΑ
Συγκέντρωση των σχετικών ενδιαφερόμενων

465.300
κάτοικοι

© Jozef Kotulič, Wikimedia Commons

φορέων μέσω μιας ομάδας εργασίας

Υπογράφουσα πόλη
από το 2012

Προκειμένου να δοθεί ώθηση στην προετοιμασία της

© Dries Gysels

στρατηγικής της για την προσαρμογή το 2014, η

6

Μπρατισλάβα δημιούργησε μια ομάδα εργασίας για

και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μετά την οριστικο-

την προσαρμογή υπό την ηγεσία του τμήματος του

ποίηση της στρατηγικής, τα μέλη της ομάδας εξακο-

Επικεφαλής Αρχιτέκτονα και με τη συμμετοχή εκπρο-

λουθούν να συναντιούνται σε ανεπίσημα φόρα για

σώπων των υπουργείων Διαχείρισης Στρατηγικών

να ενημερωθούν μεταξύ τους ή για να καθορίσουν

Έργων και Χρηματοοικονομικών Πόρων, Περιβάλλο-

συγκεκριμένες ανάγκες στήριξης με δραστηριότητες

ντος, Κοινωνικών Υποθέσεων, Μεταφορών και Υπο-

που σχετίζονται με το σχέδιο δράσης για την προ-

δομών. Η ομάδα περιελάμβανε και εκπροσώπους

σαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ένα βασικό έγγραφο

από την ακαδημαϊκή και την επιστημονική κοινότη-

για την καθοδήγηση της διαδικασίας προσαρμογής

τα, την Εταιρεία Ύδρευσης της Μπρατισλάβας, καθώς

της πόλης.
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ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΎΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΤΡΩΤΏΝ ΣΗΜΕΊΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ

3

ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΏΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ

4

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΉ ΤΩΝ ΠΛΈΟΝ ΚΑΤΆΛΛΗΛΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ

Προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των υφιστάμενων και μελλοντικών κινδύνων της κλι-

Μόλις διαμορφωθεί μια επισκόπηση των πιο πιεστικών προκλήσεων που θέτει η κλιματική αλλαγή, ως ένα

ματικής αλλαγής και άλλων παραγόντων επιβάρυνσης σε μια συγκεκριμένη περιοχή, θα πρέπει πρώτα να ανα-

επόμενο βήμα είναι δυνατή η αναγνώριση των κατάλληλων δράσεων που θα πρέπει να αναληφθούν. Οι εν

γνωριστούν οι εν λόγω κίνδυνοι με βάση τις κλιματικές προβλέψεις, αλλά και να αξιολογηθούν λαμβάνοντας

λόγω δράσεις κυμαίνονται από «ήπια» μέτρα, όπως η καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, π.χ. για τα φαινόμε-

υπόψη άλλους παράγοντες, όπως τα κοινωνικοοικονομικά τρωτά σημεία. Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο των

να ισχυρής βροχόπτωσης, έως πιο «σκληρά» μέτρα, όπως η ανάπτυξη υποδομών. Μόλις αναγνωριστούν οι

Δημάρχων μπορούν να ζητήσουν από τι περιφερειακές και επαρχιακές διοικήσεις την παροχή των απαραίτη-

πιθανές δράσεις, θα πρέπει να τεθούν ως προτεραιότητα και να επιλεγούν οι πλέον κατάλληλες, με βάση δια-

των δεδομένων για αυτό το βήμα.

φορετικά κριτήρια, όπως η αποτελεσματικότητα στη μείωση της τρωτότητας ή η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας, και ο ευρύτερος αντίκτυπός τους στη βιωσιμότητα.

Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο για το 2030 δεσμεύονται να αναπτύξουν μια αξιολόγηση κινδύνων και
Το online υπόδειγμα σύνταξης αναφορών του Συμφώνου των Δημάρχων παρέχει ένα πλαίσιο και δείκτες

τρωτότητας.
Το online υπόδειγμα που παρέχεται από το Σύμφωνο παρέχει μια επισκόπηση των πιθα
νών κινδύνων και τρωτών σημείων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

που
συμβάλλουν στην αναγνώριση των κινδύνων και των τρωτών σημείων και ως εκ τούτου βοηθούν τους

υπογράφοντες να θέσουν σε προτεραιότητα τους τομείς στους οποίους απαιτείται η ανάληψη δράσης.

ΟΡΙΣΜΈΝΟΙ ΠΙΘΑΝΟΊ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΊ ΚΊΝΔΥΝΟΙ
Ακραίος καύσωνας
Π
 λημμύρες 		

Ακραίο ψύχος			
Ά
 νοδος της στάθμης της θάλασσας

Ακραία βροχόπτωση
Ξ
 ηρασία

OBER-GRAFENDORF, ΑΥΣΤΡΊΑ

Κ
 αταιγίδες 		

Κ
 ατολισθήσεις 			

Δ
 ασικές πυρκαγιές

όμβριων υδάτων

Φυσικές λύσεις για τη διαχείριση των

ένα βασιζόμενο στο οικοσύστημα, έξυπνο σύστημα

ΕΠΑΡΧΊΑ ΤΗΣ ΛΙΈΓΗΣ, ΒΈΛΓΙΟ

διαχείρισης των όμβριων υδάτων, το οποίο ενσωμα-

Στήριξη αξιολόγησης της τρωτότητας των

τώνεται στον οδικό σχεδιασμό. Συνίσταται σε ειδικά

πόλεων και των κωμοπόλεων

5.100 κ
άτοικοι

υποστρώματα, τα οποία φυτεύονται μαζί με τα φυτά

Υπογράφουσα
πόλη από το 2016

και μπορούν να απορροφούν, να αποθηκεύουν και να

1 εκατομμύριο
κάτοικοι

© A.Savin, Wikimedia Commons

φιλτράρουν μεγάλες ποσότητες νερού σε μικρό χρονι-

Εδαφικός Συντονιστής
από το 2015

Παρέχει υποστήριξη σε 47
υπογράφουσες πόλεις

Αυτή η επαρχία, η οποία βρίσκεται στα νότια του Βελ-

τηκε από έναν κατάλογο πιθανών μεμονωμένων μέ-

γίου, εκπόνησε μια μελέτη για τους κινδύνους και τα

τρων από τα οποία οι υπογράφουσες πόλεις μπο-

τρωτά σημεία στην επικράτειά της σε σχέση με την

ρούν να επιλέξουν τα καταλληλότερα για την

κλιματική αλλαγή, π.χ. πώς επηρεάζει -και θα επηρε-

περίπτωσή τους. Επιπλέον, η επαρχία ανέπτυξε ένα

άσει στο μέλλον- η κλιματική αλλαγή την υγεία, τη

Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα

βιοποικιλότητα, τη διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων,

(ΣΔΒΕΚ), υποστηρίζει τους υπογράφοντές της στην

τις πλημμύρες και τον εφοδιασμό με τρόφιμα. Αυτή η

ανάπτυξη των δικών τους ΣΔΒΕΚ και παρέχει στις πό-

αξιολόγηση δεν διεξήχθη μόνο σε επίπεδο επαρχίας,

λεις διάφορα υποστηρικτικά μέτρα, όπως σεμινάρια

αλλά έφτασε και σε δημοτικό επίπεδο, ενώ συνοδεύ-

και εργαλεία.

κό διάστημα. Αυτή η επιλογή αποδείχθηκε φθηνότερη
Η μικρή αυστριακή κωμόπολη του Ober-Grafendorf

για τα δημόσια οικονομικά και επιφέρει πολλαπλά κοι-

υιοθέτησε μια καινοτόμο λύση για την αντιμετώπιση

νά οφέλη, για παράδειγμα κατά τα κύματα καύσωνα: η

της διπλής πρόκλησης από τη μία του πολλαπλασια-

διαπνοή των φυτών μπορεί να μειώσει την τοπική

σμού των φαινομένων ισχυρής βροχόπτωσης και από

θερμοκρασία κατά έως και 5°C.

την άλλη των παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας.
Αντί να επενδύσει σε ένα μεγαλύτερο σύστημα αποχέ-

Περισσότερες πληροφορίες:

τευσης, η κωμόπολη αποφάσισε να πειραματιστεί με

https://bit.ly/2MHeHZn

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΊΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΗΦΘΟΎΝ ΔΡΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ;

Κτίρια
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Χωροταξικός
σχεδιασμός

Ύδατα

Γεωργία και
Δασοκομία

Τουρισμός

Υγεία

Περιβάλλον και
Βιοποικιλότητα
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5

ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ

Έχοντας αναγνωρίσει τα κύρια ζητήματα που αφορούν στην προσαρμογή, μπορεί να διαμορφωθεί ένα στρα-

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των δράσεων προσαρμογής είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να διασφαλίζεται

τηγικό πλαίσιο: είτε αναπτύσσεται μια στρατηγική προσαρμογής είτε η προσαρμογή ενσωματώνεται στα υφι-

ότι οι πόροι (ανθρώπινοι, οικονομικοί ή άλλοι) που επενδύονται χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και αποδο-

στάμενα πλαίσια πολιτικής.

τικά. Μέσω της παρακολούθησης, μπορεί επίσης να διαπιστωθεί εάν τα μέτρα προσαρμογής επέφεραν μη αναμενόμενες παρενέργειες και να πραγματοποιηθούν επιμέρους προσαρμογές, εάν είναι απαραίτητο.

Οι υπογράφοντες το σύμφωνο δεσμεύονται να αναπτύξουν και να υποβάλουν μια στρατηγική προσαρμογής, είτε διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΒΕΚ) ή μια ξεχωριστή πολιτική προ
σαρμογής είτε/και ενσωματώνοντάς την σε άλλα έγγραφα στρατηγικής και πολιτικής. Το Γραφείο Ευρώπης του Συμφώνου

Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο δεσμεύονται να παρακολουθούν τις δράσεις τους κάθε δύο χρόνια μετά την υποβολή
των σχεδίων δράσης τους.



των Δημάρχων, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι Συντονιστές και οι Υποστηρικτές του Συμφώνου και άλλοι εθνικοί και τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς υποστηρίζουν τους υπογράφοντες στην κατάρτιση και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης τους.

ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΜΆΡΚΕ, ΙΤΑΛΊΑ
Ένα εργαλείο που βοηθά τις πόλεις να παρακο-

© Alvaro Jaramillo, Wikimedia Commons

Ενσωμάτωση της προσαρμογής σε ήδη υφιστάμενα σχέδια

79.200
κάτοικοι

Υπογράφουσα πόλη
από το 2008

1,54 εκατομμύρια
κάτοικοι

© Wikimedia Commons

λουθούν την πορεία προσαρμογής τους

SANT CUGAT DEL VALLÈS, SPAIN

Εδαφικός Συντονιστής
από το 2012

Παρέχει υποστήριξη σε 50
υπογράφουσες πόλεις του Συμφώνου

Προκειμένου να παρέχεται υποστήριξη στις υπογρά-

συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα EU LIFE, η

Στο Sant Cugat del Vallès, οι δράσεις προσαρμογής εν-

ντές διαφόρων υπουργείων, προκειμένου να αξιολογη-

φουσες πόλεις κατά την παρακολούθηση των δράσε-

περιφέρεια υποστηρίζει επίσης δήμους από την πε-

σωματώθηκαν σε υφιστάμενα σχέδια, όπως το Γενικό

θούν σε βάθος οι κίνδυνοι, οι επιπτώσεις και τα τρωτά

ων προσαρμογής τους, η Περιφέρεια Μάρκε διαθέτει

ριοχή της Ίστριας στην Κροατία για την παρακολού-

Σχέδιο για τις πράσινες περιοχές και το σχέδιο έκτακτης

σημεία. Κατόπιν, οι υπεύθυνοι ενδιαφερόμενοι φορείς

ένα εργαλείο ανοικτής πηγής για τον έλεγχο της προ-

θηση των δράσεων προσαρμογής τους.

ανάγκης. Η διαδικασία ενσωμάτωσης της προσαρμογής

επικύρωσαν τις προτεινόμενες δράσεις και εισήγαγαν

όδου των επιλογών προσαρμογής και μετριασμού και

περιελάμβανε μια σειρά συναντήσεων με τους διευθυ-

νέες σε συμμόρφωση με τα υφιστάμενα σχέδια.

τον επαναπροσανατολισμό τους, εφόσον είναι απα-

Περισσότερες πληροφορίες:

ραίτητο. Στο πλαίσιο του έργου SecAdapt, το οποίο

www.lifesecadapt.eu

ΈΝΩΣΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΏΝ ΤΟΠΙΚΏΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΑΡΧΏΝ, ΦΙΝΛΑΝΔΊΑ

Προκειμένου να προετοιμαστεί για ακραίες συνθήκες,

Υποστήριξη πόλεων, ώστε να προετοιμαστούν για

να, όπως καταιγίδες, πλημμύρες ή ισχυρές χιονοπτώ-

την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων

σεις, η Ένωση Φινλανδικών Τοπικών και Περιφερεια-

Υποστηρικτής από
το 2011

Παρέχει υποστήριξη
σε 11 υπογράφουσες
πόλεις του Συμφώνου

πολλές από τις οποίες σχετίζονται με καιρικά φαινόμεΗ ΠΡΌΟΔΟΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΊΤΑΙ Π.Χ. ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΔΕΊΚΤΕΣ:

κών Αρχών ανέλαβε δράση. Με στόχο να επιτραπεί

Κτίρια: ποσοστό κτιριακού αποθέματος

Χωροταξικός σχεδιασμός: ποσοστό

στις φινλανδικές πόλεις και επαρχίες να συνεχίσουν να

στο οποίο πραγματοποιείται μετεξοπλι-

πρόσφατα διαμορφωμένων πράσινων

επιτελούν τα ουσιαστικά καθήκοντά τους σε σχέση π.χ.

σμός με στόχο την προσαρμοστικότητα

και γαλάζιων υποδομών

και τις τεχνικές υπηρεσίες σε όλες τις εξαιρετικές περι-

Χωροταξικός σχεδιασμός: ποσοστό

Ύδατα: ποσοστό επαναχρησιμοποι-

πτώσεις, η ένωση δημιούργησε μια σειρά εργαλείων

ακάλυπτων επιφανειών

ούμενων όμβριων υδάτων

με την υγεία, την εκπαίδευση, τις υπηρεσίες διάσωσης

για την υποστήριξη της ανάπτυξης στρατηγικών ετοιμότητας και τη διασφάλιση της ευημερίας και της

10

ασφάλειας των πολιτών.
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Η ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΏΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΆΡΧΩΝ ΕΊΝΑΙ ΕΔΏ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΗΡΊΞΕΙ!
Το Γραφείο Ευρώπης του Συμφώνου των Δημάρχων, οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί θεσμοί και πολλοί
άλλοι φορείς προσφέρουν υποστήριξη εντός και εκτός του διαδικτύου, ενώ επιτρέπουν και στους
υπογράφοντες να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Είτε μόλις έχετε ξεκινήσει είτε ήδη υλοποιείτε
ή παρακολουθείτε το σχέδιο προσαρμογής σας, θα βρείτε χρήσιμους πόρους, εργαλεία ή σεμινάρια για κάθε βήμα. Ρίξτε μια ματιά στη σελίδα «Πόροι προσαρμογής» στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων, για να βρείτε την κατάλληλη υποστήριξη για εσάς.
Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/2Q5HwwA

Το παρόν φυλλάδιο είναι διαθέσιμο σε 22 γλώσσες της ΕΕ στην online βιβλιοθήκη του Συμφώνου των Δημάρχων.
Το Γραφείο Ευρώπης του Συμφώνου των Δημάρχων
είναι υπεύθυνο για τον συνολικό συντονισμό της
πρωτοβουλίας στην Ευρώπη. Αποτελείται από δίκτυα τοπικών και περιφερειακών αρχών: Το Energy
Cities, το Climate Alliance, το CEMR, το EUROCITIES,
το FEDARENE και το ICLEI Europe.
www.simfonodimarxon.eu/el/
@eumayors

Εκδόθηκε από το Γραφείο Ευρώπης του Συμφώνου
των Δημάρχων των Οκτώβριο του 2018
Σχεδιάστηκε από την unger+, www.ungerplus.de
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