
Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και 
καθορίζει τη ζωή μας

Ιό� λη Χριστόπόύ� λόύ, The Green Tank
Σύνέ�δριό Νέ�ας Δημόκρατι�ας, 30 Νόέμβρι�όύ 2019



Κλιματική αλλαγή – επιστημονική γνώση



Κλιματική αλλαγή – επιστημονική γνώση

Μα� ιός 2019: 
415ppm 



Τα αίτια

 H κλιματικη�  αλλαγη�  έι�ναι ανθρωπόγένη� ς

Source: IPCC, AR5, Synthesis Report, 2014



Καύση ορυκτών καυσίμων



Τα αίτια

 H κλιματικη�  αλλαγη�  έι�ναι ανθρωπόγένη� ς

Source: IPCC, AR5, Synthesis Report, 2014



Καταστροφή της φύσης



Ήδη βρισκόμαστε στον +1ο C 

Source: IPCC, AR5, Synthesis Report, 2014



Αύξηση της θερμοκρασίας

Source: IPCC, AR5, Synthesis Report, 2014



Αύξηση της στάθμης της θάλασσας
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Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον



Ακραία καιρικά φαινόμενα
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Ακραία καιρικά φαινόμενα

 Σύχνό� τητα
 Ένταση

Source: Καλοκαίρι  2018 - InsideClimateNews



Ακραία καιρικά φαινόμενα



Επιπτώσεις στην υγεία



Επιπτώσεις στην οικονομία

700 δις ευρώ το κόστος των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 
στην Ελλάδα ως το 2100



Κλιματική κρίση

 Δηλώνουμε ξεκάθαρα και χωρίς αμφιβολία ότι ο 
πλανήτης Γη αντιμετωπίζει μία κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης. 

William J Ripple, William, J. et al World Scientists’ Warning of a Climate Emergency. 
BioScience, biz088, 05 November 2019



Ανάγκη και επείγουσα δράση
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Εα� ν λα� βόύμέ ό� λα τα απαραι�τητα μέ�τρα, μπόρόύ� μέ να 
σύγκρατη� σόύμέ την αύ� ξηση της θέρμόκρασι�ας στόν 1.5ᵒC.

Η πρόκληση του 1.5o C 



Δράση και αλλαγή



Δράση και αλλαγή



Απολιγνιτοποίηση ως το 2028

Πρωθύπόύργό� ς Κ. Μητσότα� κης,  23 Σέπτέμβρι�όύ 2019, 
Climate Action Summit, NY 



 Μέ έξαι�ρέση τό 2014 και 2015 ό λιγνι�της σύνέισέ�φέρέ στις σύνόλικέ�ς έκπόμπέ�ς της 
Ελλα� δας παραπάνω από μεταφορές, βιομηχανία και απορρίμματα μαζί.

Λιγνι�της 1990-2017:
• 25% - 39%
• Μέ�σός ό� ρός = 34%

Δεδομένα από UNFCCC reports, επεξεργασία

Απολιγνιτοποίηση ως το 2028




Ευκαιρίες ενεργειακής μετάβασης

 Απέξα� ρτηση από�  τα όρύκτα�  
καύ� σιμα 

 Ανανέω� σιμές πηγέ�ς ένέ�ργέιας 
 Απόθη� κέύση ένέ�ργέιας
 Εξόικόνό� μηση και 

απόδότικό� τητα ένέ�ργέιας
 Βιω� σιμές μέταφόρέ�ς



ΑΠΕ και βιοποικιλότητα

 Χωροθέτηση με σεβασμό στη βιοποικιλότητα 
Ανοιχτές και συμμετοχικές διαδικασίες



Το στοίχημα της δίκαιης μετάβασης

 Εθνικό�  σχέ�διό

 Διαβόύ� λέύση – σύμμέτόχικέ�ς 
διαδικασι�ές 

 Επαρκέι�ς πό� ρόι: Εθνικό�  
Ταμέι�ό Δι�καιης Μέτα� βασης 
και ΕΣΠΑ 2021-2027



Προσαρμογή με φυσικές υποδομές



Για ένα βιώσιμο μέλλον



Εύχαριστω�  πόλύ�

Επισκέφθέι�τέ μας:
https://thegreentank.gr 

https://thegreentank.gr/
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