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Λ. Γούτα

Χηµικός Μηχανικός
Σύµβουλος σε θέµατα Ενέργειας, Περιβάλλοντος

και Ανάπτυξης

Κλιµατικές Αλλαγές

Παγκόσµιο πρόβληµα



Το µέγεθος του προβλήµατος- Μερικά στοιχεία

Καύσωνας στην Αρκτική :

το θερµότερο καλοκαίρι όλων των εποχών

� 22οC, επί 12 ηµέρες : ρεκόρ όλων των εποχών (νήσος Μελβίλ, µε

µέση Τ τον µήνα Ιούλιο τους 5οC)

� Μείωση της επιφάνειας των πάγων κατά 40% σε σχέση µε το 1979 

που άρχισαν οι µετρήσεις

� Για πρώτη φορά πέρασµα ιστιοπλοϊκού από Νέα Σκοτία προς

Αλάσκα – Αποκάλυψη νησιών

� Μείωση ποσοστού µεγάλων βιώσιµων πάγων ηλικίας τουλάχιστον

10 ετών: 2% από 80% την άνοιξη του 1987. Πιθανή εξαφάνισή

τους µέχρι το 2040. 



Το µέγεθος του προβλήµατος- Μερικά στοιχεία

Το καλοκαίρι του 2007 στην Ελλάδα: Ρεκόρ θερµοκρασιών όλων των εποχών

8Ηµέρες µε Τ>40 οC

26Ηµέρες µε Τ>37 οC

24,4 οCΜέση ελάχιστη θερµοκρασία καλοκαιριού

34,9 οCΜέση µέγιστη θερµοκρασία καλοκαιριού

44,8 οCΜέγιστη θερµοκρασία

Ο πιο άνυδρος όλων των εποχών»»

1ος στον αριθµό ωρών ηλιοφάνειας»»

2ος πιο θερµός µετά το 1936Ιανουάριος

2η πιο άνυδρη περίοδος µετά το 1989-1990Νοέµβριος-Φεβρουάριος

...και τα ρεκόρ του χειµώνα του 2007 στην Ελλάδα :

ο δεύτερος ξηρότερος χειµώνας των τελευταίων 100 χρόνων

Ελλάδα : 2007 το δεύτερο ξηρότερο έτος των 100 χρόνων

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών



Προβλέψεις-Συνέπειες

Σύµφωνα µε την 4η έκθεση της IPCC Βαλένθια Ισπανίας, Νοεµ. 07 :

(∆ιακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή) 

� Λιώσιµο των πάγων της Αρκτικής έως το 2030

� Αύξηση της στάθµης των θαλασσών (0,18-0,59 m έως το 2100)

� Περισσότερα ακραία καιρικά φαινόµενα, κυκλώνες, τυφώνες

� Παρατεταµένοι καύσωνες και ξηρασίες

� Εξαφανίσεις ζώων και φυτών (το 20-30% των γνωστών ειδών σε

µέση αύξηση θερµοκρασίας 1,5-2οC,  το 40-70% σε µεγαλύτερη

αύξηση)



Προβλέψεις-Συνέπειες / ανά τοµέα

� Νερό : Ως το 2050, πρόβληµα λειψυδρίας για 1,8 δις ανθρώπους και

2/3 του παγκόσµιου πληθυσµού χωρίς νερό σε αφθονία

� Οικοσυστήµατα - βιοποικιλότητα : εξαφάνιση 20-30% φυτών και

ζώων για άνοδο > 1,5-2οC

� Τρόφιµα : Έλλειψη τροφίµων, εµφάνιση λιµών για εκατοντάδες εκ. 

ανθρώπων

� Ακτές : Άνοδος στάθµης της θάλασσας. Πρόβληµα για µικρές

νησιωτικές χώρες, µετακινήσεις εκ. ανθρώπων ως το 2050

� Υγεία : Αύξηση θανατηφόρων λοιµωδών ασθενειών (διάρροια, 

ελονοσία, υποσιτισµός προκάλεσαν θάνατο σε 3,3 εκ. ανθρώπους

κατά το 2002, µε το 29% αυτών στην Αφρική)

� Πολιτική αστάθεια : έλλειψη τροφής και νερού, λιµοί, µαζικές

µετακινήσεις, συρράξεις, επιδηµίες (απειλή για περίπου 2,7 δις

ανθρώπους στις µισές χώρες του πλανήτη). 

Κοινωνική κατάρρευση.



Προβλέψεις-Συνέπειες / ανά Ήπειρο

� Ασία (ως το 2050): το µεγαλύτερο πλήγµα. Αύξηση στάθµης

θαλασσών ειδικά στα πυκονοκατοικηµένα ∆έλτα, µείωση

υδάτινων αποθεµάτων, ασθένειες, θνησιµότητα.

� Μεσόγειος: Η πιο ευάλωτη της Ευρώπης. Ξηρασία, λειψυδρία µε

επιπτώσεις σε κτηνοτροφία, γεωργία, δασικές πυρκαγιές, 

τουρισµό.

� Ευρώπη : Κλείσιµο χιονοδροµικών κέντρων, τεράστιες

οικονοµικές επιπτώσεις.

� Β. Αµερική : λειψυδρία σε Καλιφόρνια και µεσοδυτικές ΗΠΑ, µε

επιπτώσεις στους σιτοβολώνες. 

� Καταστροφή πανίδας και χλωρίδας στον Αµαζόνιο.

� Αυστραλία : εξαφάνιση ειδών κοραλιών ως το 2020, ξηρασία µε

επιπτώσεις σε κτηνοτροφία, γεωργία, βιοποικιλότητα.

� Αφρική (ως το 2020): Μείωση σοδειάς κατά 50%, λειψυδρία για

75-250 εκ. ανθρώπων, λιµοί, µετανάστευση, εξαφάνιση ζώων και

φυτών



∆ιαπιστώσεις

Αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές

και οικονοµικές απειλές που αντιµετωπίζει ο πλανήτης

Υπάρχει ακόµα χρόνος για να αντιδράσουµε και µάλιστα µε

περιορισµένο κόστος!

Το ζήτηµα των κλιµατικών αλλαγών δεν είναι πλέον ζήτηµα του

µέλλοντος. Ανήκει στο παρόν!

...κι ο άνθρωπος είναι ο κύριος υπαίτιος!

Στόχος: Ο περιορισµός της ανόδου της θερµοκρασίας στους 2oC

σε σχέση µε την προβιοµηχανική εποχή

Ανάγκη: Για µια νέα Συνθήκη, αποδεκτή από όλα τα έθνη..., 

ανάγκη για άµεση παγκόσµια δράση

....γιατί η κλιµατική αλλαγή δε γνωρίζει σύνορα!



Εκποµπές CO2-Η πηγή του προβλήµατος

Αέρια θερµοκηπίου (σε CO2,eq)

Συνολικές εκποµπές : 45 δις τόνοι ετησίως

Τα µισά απορροφούνται από τα οικοσυστήµατα

Τα υπόλοιπα συσσωρεύονται

Συγκέντρωση στην ατµόσφαιρα: 430 ppm

(280 ppm πριν από την βιοµηχανική επανάσταση)

Αύξηση κατά 70% στο διάστηµα 1970-2004

ΣΥΝΕΠΕΙΑ :

Αύξηση της θερµοκρασίας κατά 0,76 οC (1850 έως σήµερα)

1οC στην Ευρώπη

ΠΡΟΒΛΕΨΗ :

Αύξηση 1,4-5,8oC έως το 2100



Εκποµπές CO2-Η πηγή του προβλήµατος



Εκποµπές CO2-Η πηγή του προβλήµατος

Χρήση γης

18%

Γεωργία

14%

Μεταφορές

14%

Ενέργεια

24%

Άλλες πηγές 

ενέργειας

5%

Κτίρια

8%

Απόβλητα

3%

Βιοµηχανία

14%

Εκποµπές αερίων θερµοκηπίου το 2000



∆ιάσκεψη Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή (UNFCCC), 
192 µέλη

� Συνθήκη Πλαίσιο κατά τη Συνδιάσκεψη του Ρίο, 1992

� Πρωτόκολλο του Κιότο, ∆εκ.1997. Σε ισχύ από 16-2-2005 / 176 

χώρες .

� ∆έσµευση των βιοµηχανικών χωρών: Μείωση εκποµπών κατά 5,2% στην

περίοδο 2008-2012 σε σύγκριση µε το 1990.

� ∆εν έχουν υπογράψει οι ΗΠΑ, ο µεγαλύτερος ρυπαντής του κόσµου (περίπου

25% των παγκόσµιων εκποµπών), η Αυστραλία, η Κίνα, η Ινδία. 

� ∆ιάσκεψη στο Μπαλί, 3 έως 14-12-07

Ευρωπαϊκή Ένωση

� Επικύρωση του Πρωτοκόλλου και δέσµευση για µείωση κατά 8%

� Χρηµατιστήριο ρύπων από 1-1-2005

� Ελλάδα : ∆έσµευση για αύξηση έως 25%.

∆ιεθνείς δράσεις



� Μείωση του CO2 από τη βιοµηχανία

� Μείωση των ορυκτών καυσίµων

� Προώθηση των ΑΠΕ

� Πράσινα κτήρια (εξοικονόµηση ενέργειας)

� Μείωση εκποµπών από τα αυτοκίνητα

� Γεωργία, δασοκοµία, απόβλητα

∆ιεθνείς δράσεις, συνέχεια

∆ιακυβερνητική Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών (IPCC) (Νόµπελ

Ειρήνης 2007)

4 εκθέσεις αξιολόγησης εντός του 2007:

• ∆εδοµένα φυσικών επιστηµών για την αλλαγή του κλίµατος

• Επιπτώσεις, προσαρµογή και ευπάθεια

• Τρόποι µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής

• Συνοπτική έκθεση «Κλιµατική Αλλαγή», 17-11-07, Βαλένθια, Ισπανία:

30 σελ. σύνοψη των προηγούµενων 3 εκθέσεων, 3.000 σελ.

«Πράσινη Βίβλος» για τη µετα-Κιότο εποχή, ή

«Οδηγός Σωτηρίας του πλανήτη»

• Άµεση ανάγκη µέτρων

• Εφικτή η µείωση-αποτροπή

Βασικές προτάσεις-µέτρα :



Έκθεση Stern, 2006, η οικονοµική διάσταση

Το κόστος της έγκαιρης δράσης ξεπερνά κατά πολύ το κόστος της µη δράσης

� Σενάριο µη δράσης ”Business as usual”: πτώση 5-20% του παγκόσµιου

ΑΕΠ (ισοδύναµο µε τους 2 παγκόσµιους πολέµους και την ύφεση του 30)

� Το κόστος της έγκαιρης δράσης : ετήσιο κόστος 1% του παγκόσµιου ΑΕΠ

� Για κάθε 1 ευρώ από σήµερα ως το 2050 εξοικονοµούµε 5-20 ευρώ

3 στοιχεία πολιτικής για αποτελεσµατική αντιµετώπιση:

1. Τιµολόγηση του άνθρακα

2. Στήριξη της καινοτοµίας σε τεχνολογίες χαµηλού άνθρακα, ΑΠΕ

3. Προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, αναδάσωσης, ενηµέρωσης

κοινού

Στοιχεία κλειδιά για ένα διεθνές πλαίσιο:

� ∆ιάδοση και ενίσχυση του συστήµατος Εµπορίας Ρύπων

� ∆ιεθνής Τεχνολογική Συνεργασία (διπλασιασµός του energy R&D και

5πλασιασµός για τεχνολογίες χαµηλού C)

� ∆ιεθνής δράση για περιορισµό της αποψίλωσης δασών

� Προσαρµογή , µε έµφαση στη βοήθεια των φτωχότερων χωρών

∆ιεθνείς δράσεις-Νέες οπτικές



∆ιεθνείς δράσεις-Νέες οπτικές

∆ιάσκεψη Υψηλού Επιπέδου, Κοµισιόν, ΟΟΣΑ, Λέσχη της

Ρώµης, WWF, Νοέµ.07

Πρόοδος, πλούτος, ευηµερία, δεν αποτυπώνονται πλέον µόνο από το

ΑΕΠ, αλλά απαιτείται η προσθήκη νέων περιβαλλοντικών δεικτών:

πχ. µακροπρόθεσµη συσσώρευση πλούτου (φυσικού, οικονοµικού, 

κοινωνικού), περιβαλλοντική πρόοδος, υποβάθµιση πόρων κλπ.

Ο Έλληνας Επίτροπος Σταύρος ∆ήµας δήλωσε ότι η Κοµισιόν θα

προχωρήσει σε Ανακοίνωση για σχετικές δράσεις τον επόµενο χρόνο

Έκθεση «Συµµαχίας» 23 περιβαλλοντικών οργανώσεων

Υποχρέωση της ∆ύσης να προστατεύσει τις αναπτυσσόµενες χώρες

που πλήττονται ιδιαίτερα



Μολονότι σήµερα οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν σα να έχουν στη διάθεσή

τους πόρους από 2,6 πλανήτες σα τη γη... Ο κώδωνας του κινδύνου

έχει σηµάνει και....

...ανατρέπονται λογικές πολλών δεκαετιών, όπως:

� Η προστασία του περιβάλλοντος θεωρούνταν φρένο στην οικονοµική

ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα

� Η ευηµερία και ο πλούτος ταυτίζονταν µόνο µε την οικονοµική

ανάπτυξη (βλ ΑΕΠ)

...εισάγονται καινούριες έννοιες όπως :

� «Οικολογικό αποτύπωµα» για κάθε προϊόν ή δράση

� «Φυσικό κεφάλαιο» για την αποτύπωση του αληθινού πλούτου των

εθνών

∆ιεθνείς δράσεις-Νέες οπτικές



� 10.000 σύνεδροι, 180 χώρες σε επίπεδο Υπουργών Περιβάλλοντος

� Θέµατα : περιορισµός, προσαρµογή, τεχνολογία, χρηµατοδότηση

� Βάση της ατζέντας : Η τελευταία έκθεση της IPCC στη ∆ιάσκεψη της

Βαλένθια της Ισπανίας (“Πράσινη Βίβλος” για τη µετα-Κιότο εποχή, 30 

σελ. σύνοψη των προηγούµενων 3 εκθέσεων, 3.000 σελ.). 

∆ιαπιστώσεις :

� Φαινόµενο του θερµοκηπίου: σε πλήρη εξέλιξη / εφιαλτικές συνέπειες για

όλες τις χώρες στις επόµενες δεκαετίες

� Με κόστος ίσο µε το 0.12% του παγκόσµιου ΑΕΠ ετησίως µέχρι το 2030 

µπορεί να αποτραπούν οι καταστροφικές συνέπειες, εφόσον γίνουν:

� ∆ραστική µείωση εκποµπών

� Εξοικονόµηση πόρων

� Στροφή σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας

∆ιάσκεψη του ΟΗΕ (UNFCCC) στο Μπαλί, 
3 ως 14-12-07

Στόχος : µια νέα ∆ιεθνής Συνθήκη για το κλίµα στην «µετά-Κιότο» εποχή

Ξεκινούν διετείς διαπραγµατεύσεις



� 1991: Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον περιορισµό του CO2 και βελτίωση της

αποδοτικότητας. 

� 1998 : Υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο

� 2000 : ΕΠΑΚ-Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Αλλαγή του Κλίµατος

� 2003 : Ανακοίνωση Επιτροπής, «Η κλιµατική αλλαγή στο πλαίσιο της
συνεργασίας ανάπτυξης» (βοήθεια στις αναπτυσσόµενες χώρες)

� 1-1-2005 : Χρηµατιστήριο ρύπων

� 2005 : 2ο ΕΠΑΚ, «Επιτυχής καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος του

πλανήτη»

� Ιαν. 2007: Ανακοίνωση Επιτροπής, «Περιορίζοντας την κλιµατική αλλαγή σε 2οC-

Ο δρόµος από το 2020 και µετά»

� 29-6-07: Πράσινη Βίβλος για την «Προσαρµογή της Ευρώπης στην Κλιµατική

Αλλαγή στην Ευρώπη-επιλογές δράσης για την ΕΕ» :

� Ανάγκη για µείωση εκποµπών

� Ανάγκη για προσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές

Ιούλιος-Νοέµβριος 2007 : ∆ηµόσια διαβούλευση

Η Ευρωπαϊκή Ένση-∆ράσεις
Πρωταγωνιστικός ρόλος στη µάχη κατά της αλλαγής του κλίµατος



Στρατηγικές επιλογές της ΕΕ

� Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας

� Μείωση εκποµπών

� Πιο καθαρές και ισορροπηµένες µεταφορές

� Πιο υπεύθυνες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις

� Χωροταξία και γεωργία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος

� Ευνοϊκό πλαίσιο για έρευνα και καινοτοµία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση-Βασικοί στόχοι

Στροφή προς µια οικονοµία χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών

Τολµηρά µέτρα για περιστολή των εκποµπών σε όλους τους

τοµείς



Στόχοι της ΕΕ

� ∆έσµευση για µείωση CO2 κατά 20% έως το 2020 ως προς το 1990 ή

30% σε περίπτωση παγκόσµιας συµφωνίας

� ∆έσµευση για αύξηση του µεριδίου των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

σε 20% έως το 2020

� Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 2020

� Εξέλιξη και ενδυνάµωση του συστήµατος Εµπορίας ∆ικαιωµάτων

Εκποµπής

� Επιβολή ορίου εκποµπής CO2 από τα αυτοκίνητα

� Στρατηγική για την προσαρµογή στις επιπτώσεις των κλιµατικών

αλλαγών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση-Βασικοί στόχοι
Στροφή προς µια οικονοµία χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών

Τολµηρά µέτρα για περιστολή των εκποµπών



Κλείνοντας...
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου

βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι αποτελεί προϊόν

ανθρώπινης δραστηριότητας

� Χρειαζόµαστε άµεσα µέτρα για να αποτρέψουµε τις

καταστροφικές συνέπειες

� Χρειαζόµαστε µια Συνθήκη για το κλίµα, αποδεκτή από όλα τα

έθνη, γιατί η κλιµατική αλλαγή δε γνωρίζει σύνορα!

� ∆ράσεις σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο

ΑΛΛΑ ΚΑΙ

� Χρειάζεται να καταλάβουµε ΟΛΟΙ ΜΑΣ το µερίδιο που µας

αντιστοιχεί στην προστασία του πλανήτη. 

«Η πολιτική αδράνεια αποτελεί εγκληµατική ανευθυνότητα»,
Ιβο Ντε Μουρ, Πρόεδρος IPCC
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Κλείνοντας...

«... Λίγοι άνθρωποι κατανοούν πλήρως τη σοβαρότητα της

απειλής. Ούτε εγώ την είχα κατανοήσει. Μόνο αφού έκανα ένα

διερευνητικό ταξίδι στις ευάλωτες περιοχές συνειδητοποίησα

το µέγεθος του κινδύνου. 

Τώρα πιστεύω ότι βρισκόµαστε στα όρια της καταστροφής, αν

δεν δράσουµε... Είναι καιρός να ξυπνήσουµε... 

...Τα µηνύµατα της IPCC είναι ενθαρρυντικά: µπορούµε να

νικήσουµε. Οι λύσεις είναι υπαρκτές και προσιτές. 

Χρειάζεται πολιτική βούληση».

Μπαν Κι Μουν, γ.γ. ΟΗΕ, µετά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αρκτική,

εφηµερίδα Herald Tribune


