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OECD Environmental Outlook to 2030 

Summary in Greek 

ΟΟΣΑ Περιβαλλοντική προοπτική έως το 2030 

Περίληψη στα ελληνικά 

 

 

 Πώο νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο ζα επεξεάζνπλ ηελ αιιαγή ηνπ 

πεξηβάιινληνο έσο ην 2030; Πνηεο πνιηηηθέο απαηηνύληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

θύξησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνθιήζεσλ; Πώο νη ρώξεο κέιε θαη κε κέιε ηνπ ΟΟΑ 

κπνξνύλ λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ώζηε λα αληεπεμέξζνπλ 

επηηπρώο ζηηο πξνθιήζεηο απηέο; 

 Η έθζεζε ηνπ ΟΟΑ «Πεξηβαιινληηθή πξννπηηθή έσο ην 2030» παξέρεη αλαιύζεηο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθώλ ηάζεσλ έσο ην 2030, θαζώο θαη πξνζνκνηώζεηο 

δξάζεσλ πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ βαζηθώλ πξνθιήζεσλ. Δάλ δελ ππάξμνπλ 

λέεο πνιηηηθέο, θηλδπλεύνπκε λα βιάςνπκε αλεπαλόξζσηα ην πεξηβάιινλ θαη ηε βάζε 

θπζηθώλ πόξσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηεο 

επεμίαο. Σν θόζηνο ηεο αδξάλεηαο είλαη πςειό.  

 Όκσο ε έθζεζε δείρλεη όηη ε επίιπζε ησλ βαζηθώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπκε ζήκεξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο απώιεηαο 

ηεο βηνινγηθήο πνηθηιόηεηαο θαη ησλ επηπηώζεσλ ηεο ξύπαλζεο ζηελ πγεία, είλαη εμίζνπ 

εθηθηή όζν θαη νηθνλνκηθά πξνζηηή. Τπνγξακκίδεη έλα κείγκα πνιηηηθώλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ απηώλ κε νηθνλνκηθά απνδνηηθό ηξόπν. Η έθζεζε απηή 

δηεπξύλεη ην πεδίν εζηίαζεο πέξα από ηα όξηα ηεο έθδνζεο ηνπ 2001 γηα λα απεηθνλίζεη 

ηηο εμειίμεηο ηόζν ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΑ όζν θαη ζηηο ρώξεο ηεο ιεγόκελεο νκάδαο 

«BRIICS» (Βξαδηιία, Ρσζία, Ιλδία, Ιλδνλεζία, Κίλα θαη Νόηηα Αθξηθή), θαζώο θαη γηα 

λα επηζεκάλεη ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη παξαπάλσ ρώξεο ζα κπνξνύζαλ λα 

ζπλεξγαζηνύλ θαιύηεξα γηα λα επηιύζνπλ ηα παγθόζκηα θαη ηνπηθά πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα. 
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Η έθζεζε ηνπ ΟΟΑ «Πεξηβαιινληηθή πξννπηηθή έσο ην 2030» βαζίδεηαη ζε 

πξνβιέςεηο νηθνλνκηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ ηάζεσλ έσο ην 2030. Οη 

βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο γηα ην κέιινλ παξνπζηάδνληαη ζύκθσλα 

κε ην ζύζηεκα ηνπ «θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε» (βι. Πίλαθα 0.1). Η έθζεζε 

«Πεξηβαιινληηθήο πξννπηηθήο» επίζεο παξνπζηάδεη πξνζνκνηώζεηο δξάζεσλ 

πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ βαζηθώλ πξνθιήζεσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληίζηνηρσλ πεξηβαιινληηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ επηπηώζεσλ. 

Πίνακας 0.1. ΟΟΣΑ Περιβαλλοντική προοπτική έως το 2030 

 
 

 
[Πξάζηλν θσο] 

 
[Κίηξηλν θσο] 

 
[Κόθθηλν θσο] 

Κιηκαηηθή αιιαγή 
 

  Μείσζε ησλ εθπνκπώλ 
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 
αλά κνλάδα ΑΔΠ   

 Παγθόζκηεο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ 

 Αύμεζε ησλ ελδείμεσλ όηη ην θιίκα 
ήδε κεηαβάιιεηαη.  

Βηνπνηθηιόηεηα & 
αλαλεώζηκνη 

θπζηθνί πόξνη 
 

 Γαζηθή έθηαζε ζηηο ρώξεο 
ηνπ ΟΟΑ 

 

 Γηαρείξηζε δαζώλ 

 Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο 
 Πνηόηεηα νηθνζπζηεκάησλ 

 Απώιεηα εηδώλ 

 Χσξνθαηαθηεηηθά μέλα είδε 

 Σξνπηθά δάζε 

 Παξάλνκε πινηνκία 

 Καηαθεξκαηηζκόο νηθνζπζηεκάησλ 
Νεξό 

 
 Ρύπαλζε λεξνύ από 

ζεκεηαθέο πεγέο ζηηο 
ρώξεο ηνπ ΟΟΑ 
(βηνκεραλία, δήκνη) 

 Πνηόηεηα επηθαλεηαθνύ 
λεξνύ θαη επεμεξγαζία 
ιπκάησλ 

 Λεηςπδξία  

 Πνηόηεηα ππόγεησλ πδάησλ 

 Γεσξγηθή ρξήζε θαη ξύπαλζε λεξνύ 

Πνηόηεηα ηνπ 
αέξα 

 

 Δθπνκπέο SO2 & NOx ησλ 
ρσξώλ ηνπ ΟΟΑ 

 Αησξνύκελα ζσκαηίδηα θαη 
όδνλ ζε επίπεδν εδάθνπο 
(ηξνπνζθαηξηθό όδνλ) 

 Δθπνκπέο από ηηο νδηθέο 
κεηαθνξέο 

     Πνηόηεηα αζηηθνύ αέξα 

Απόβιεηα θαη 
επηθίλδπλεο 

ρεκηθέο νπζίεο 
 

 Γηαρείξηζε απνβιήησλ 
ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΑ  

 Δθπνκπέο CFC ησλ 
ρσξώλ ηνπ ΟΟΑ 

 Παξαγσγή δεκνηηθώλ 
απνβιήησλ 

 Δθπνκπέο CFC ησλ 
αλαπηπζζνκέλσλ ρσξώλ 

 

 Γηαρείξηζε θαη κεηαθνξά επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ  

 Γηαρείξηζε απνβιήησλ ζηηο 
αλαπηπζζόκελεο ρώξεο  

 Χεκηθέο νπζίεο ζην πεξηβάιινλ θαη ηα 
πξντόληα 

ΚΛΔΙΓΙ: Πράσινο υως = πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ηα νπνία νη ρώξεο είηε δηαρεηξίδνληαη κε νξζό 

ηξόπν είηε βειηίσζαλ ζεκαληηθά ηε δηαρείξηζή ηνπο θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, αιιά ηα νπνία 

απαηηνύλ ζπλερή επαγξύπλεζε. Κίτρινο υως = πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ηα νπνία παξακέλνπλ 

πξόθιεζε, αιιά ε δηαρείξηζή ηνπο βειηηώλεηαη, ή γηα ηα νπνία ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε είλαη 

αβέβαηε ή ηα νπνία έηπραλ νξζήο δηαρείξηζεο ζην παξειζόλ, αιιά όρη ηόζν ζήκεξα. Κόκκινο 

υως = πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ηα νπνία δελ ηπγράλνπλ νξζήο δηαρείξηζεο, βξίζθνληαη ζε θαθή ή 

επηδεηλνύκελε θαηάζηαζε θαη ηα νπνία ρξήδνπλ επείγνπζαο πξνζνρήο. Όιεο νη ηάζεηο είλαη 

παγθόζκηεο, εθηόο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

Η δξάζε είλαη νηθνλνκηθά πξνζηηή: ζελάξηα πνιηηηθήο θαη θόζηνο 

Η έθζεζε «Πεξηβαιινληηθήο πξννπηηθήο» εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ζε κεξηθά 

ζέκαηα πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία «θόθθηλν θσο» θαη πνπ ρξήδνπλ 

επείγνπζαο αληηκεηώπηζεο. Σα ζελάξηα πνιηηηθήο ζηελ έθζεζε απηή δείρλνπλ 

όηη νη πνιηηηθέο θαη νη ηερλνινγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ πξνθιήζεσλ είλαη δηαζέζηκεο θαη νηθνλνκηθά πξνζηηέο. Οη θηιόδνμεο 

δξάζεηο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξνύλ λα 

απμήζνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη λα κεηώζνπλ ηηο δαπάλεο γηα 

ηελ πγεία. Μαθξνπξόζεζκα, ηα νθέιε πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ έγθαηξε 

αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε πνιιώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνθιήζεσλ 
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ελδέρεηαη λα ππεξθεξάζνπλ ην θόζηνο.  

Γηα παξάδεηγκα, εθαξκόζηεθε κηα ππνζεηηθή ζπλνιηθή «δέζκε πνιηηηθήο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Πξννπηηθήο ηνπ ΟΟΑ» (Γέζκε πνιηηηθήο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Πξννπηηθήο, βι. Κεθάιαην 20). Σνύηε δείρλεη όηη, 

ζπλδπάδνληαο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνιηηηθήο, ην θόζηνο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε κεξηθώλ από ηηο βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο κόιηο πνπ 

μεπεξλά ην 1% ηνπ παγθόζκηνπ ΑΔΠ ην 2030, ή αιιηώο πεξίπνπ 0,03 ηεο 

εθαηνζηηαίαο κνλάδαο ρακειόηεξε κέζε εηήζηα αύμεζε ηνπ ΑΔΠ έσο ην 2030 

(ρήκα 0.1). πλεπώο ην παγθόζκην ΑΔΠ ζα είλαη πεξίπνπ 97% πςειόηεξν ην 

2030 απ’ό,ηη ζήκεξα, αληί γηα πεξίπνπ 99% πςειόηεξν. Τπό απηό ην ζελάξην 

νη εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ θαη νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ αλακέλεηαη λα είλαη 

θαηά έλα ηξίην πεξίπνπ ιηγόηεξεο ην 2030, ελώ νη αιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη 

ππό έλα ζελάξην αλαθνξάο ζην νπνίν δελ αζθνύληαη λέεο πνιηηηθέο είλαη 

ειάρηζηεο. Δπηπιένλ, ε αύμεζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

αλακέλεηαη όηη έσο ην 2030 ζα έρεη πεξηζηαιεί ζην 13% έλαληη ηνπ 37%.  

Θα ρξεηαζηεί πην θηιόδνμε πνιηηηθή δξάζε απ’ ό,ηη ε «δέζκε πνιηηηθήο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Πξννπηηθήο» γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ 

ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε επίπεδα πνπ εμεηάδνληαη ζε δηεζλείο 

ζπδεηήζεηο (ρήκα 7.5). Μηα άιιε πξνζνκνίσζε αθνξά κηα ζεηξά πνιηηηθώλ 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ξππαληώλ ζηελ 

αηκόζθαηξα ζηα 450 ppm (κέξε αλά εθαηνκκύξην) ζε ηζνδύλακα CO2, πνπ 

απνηειεί έλαλ από ηνπο πην θηιόδνμνπο ζηόρνπο ππό ζπδήηεζε. ύκθσλα κε 

ηελ πξνζνκνίσζε, γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ελ ιόγσ ζηόρνπ πξέπεη νη δξάζεηο 

από όιεο ηηο ρώξεο λα επηηύρνπλ κείσζε ησλ παγθόζκησλ εθπνκπώλ αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ ύςνπο 39% κέρξη ην 2050 ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2000 

(ρήκα 0.2). Απηή ε δξάζε ζα κείσλε ην ΑΔΠ θαηά 0,5% θαη 2,5% θάησ από 

ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ ζελαξίνπ αλαθνξάο ην 2030 θαη ην 2050 αληίζηνηρα, 

πνπ ηζνδπλακεί κε κείσζε ηεο εηήζηαο αύμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαηά πεξίπνπ 0,1 

ηεο εθαηνζηηαίαο κνλάδαο εηεζίσο θαηά κέζν όξν. Όζν πεξηζζόηεξεο ρώξεο 

θαη ηνκείο ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δξάζεηο άκβιπλζεο ησλ θιηκαηηθώλ κεηαβνιώλ 

ηόζν θηελόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ζα είλαη ε πξνζπάζεηα πεξηζηνιήο 

ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δληνύηνηο, ην θόζηνο απηό δελ 

θαηαλέκεηαη νκνηόκνξθα κεηαμύ ησλ πεξηθεξεηώλ όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 

0.1. Σνύην ππνδεηθλύεη ηελ αλάγθε ύπαξμεο κεραληζκώλ θαηακεξηζκνύ ηνπ 

θνξηίνπ κέζα ζε έλα δηεζλέο πιαίζην ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θιίκαηνο ηνπ πιαλήηε. Αλ θαη νη ρώξεο ηνπ ΟΟΑ ζα πξέπεη λα 

πξσηνζηαηήζνπλ, ε πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία κε κηα επξύηεξε νκάδα 

αλαδπόκελσλ νηθνλνκηώλ, ηδηαίηεξα κε ηελ επνλνκαδόκελε νκάδα «BRIICS» 

(Βξαδηιία, Ρσζία, Ιλδία, Ιλδνλεζία, Κίλα θαη Νόηηα Αθξηθή) κπνξεί λα 

 

[ρήκα 0.1]. Μέζε εηήζηα 

αύμεζε ηνπ ΑΕΠ 2005-2030  
 

 

 

 

 

 

 

 

[ρήκα 7.5] Πνξεία ηωλ 

εθπνκπώλ αεξίωλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ (GHG) 

παγθνζκίωο: Σελάξηα 

αλαθνξάο θαη κεηξηαζκνύ 

έωο ην 2050 έλαληη ηεο 

πνξείαο ζηαζεξνπνίεζεο 

έωο ην 2100
1
 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: ΟΟΣΑ Περιβαλλοντική 

Προοπτική, ελάξην αλαθνξάο θαη 

πξνζνκνηώζεηο πνιηηηθήο· θαη van 

Vuuren et al., 2007. 

 

 

[ρήκα 0.2] Σπλνιηθέο 

εθπνκπέο αεξίωλ 

ζεξκνθεπίνπ (αλά 

πεξηθέξεηα), 1970 2050
2
 

 

 

 

 
 

 

α) ΟΟΣΑ Περιβαλλοντική 

Προοπτική, ελάξην αλαθνξάο   

β) πξνζνκνίσζε πνιηηηθήο 

ζηαζεξνπνίεζεο ζε 450ppm 

 

 

                                                      
1 εκείσζε: ΟΟΑ 2008 = όιεο νη ρώξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ επηβάιινπλ θόξν αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (GHG) ύςνπο 25 

δνιαξίσλ ΗΠΑ αλά ηόλν ηζνδπλάκσλ CO2·Καζπζηεξεκέλε έλαξμε ην 2020 = όιεο νη ρώξεο επηβάιινπλ ην θόξν κε 

αθεηεξία ην 2020· ηαδηαθή εθαξκνγή έσο ην 2030 = νη ρώξεο ηνπ ΟΟΑ εθαξκόδνπλ ην θόξν ην 2008, νη ρώξεο 

ηεο νκάδαο «BRIC» ην 2020 θαη ν ππόινηπνο θόζκνο (ROW) ην 2030· Όινη ην 2008 = όιεο νη ρώξεο εθαξκόδνπλ ην 

θόξν κε έηνο έλαξμεο ην 2008· 450ppm = ζελάξην ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ζπγθεληξώζεσλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

(GHG) ζηελ αηκόζθαηξα ζηα 450 ppm ζε ηζνδύλακα CO2. Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θόξνπ ύςνπο 25 δνιαξίσλ 

ΗΠΑ, ν θόξνο θιηκαθώλεηαη θαηά πεξίπνπ 2% εηεζίσο κεηά ην αξρηθό έηνο επηβνιήο ηνπ. 

2 εκείσζε: BRIC = Βξαδηιία, Ρσζία, Ιλδία, Κίλα. ROW = Rest of world (ππόινηπνο θόζκνο).  

 

http://www.oecd.org/dataoecd/20/56/40108495.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/20/56/40108495.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/21/39/40109244.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/21/39/40109244.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/21/39/40109244.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/21/39/40109244.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/21/39/40109244.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/21/39/40109244.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/21/39/40109244.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/21/39/40109244.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/20/57/40108527.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/20/57/40108527.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/20/57/40108527.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/20/57/40108527.pdf
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νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε θνηλώλ πεξηβαιινληηθώλ ζηόρσλ κε κηθξόηεξν 

θόζηνο. 

 

Οη ζπλέπεηεο από ηελ αδξάλεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 

Δάλ δελ αλαιεθζνύλ λέεο δξάζεηο πνιηηηθήο ζηηο επόκελεο δεθαεηίεο 

δηαηξέρνπκε ηνλ θίλδπλν λα κεηαβάινπκε αλεπαλόξζσηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

βάζε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο. Γηα 

λα απνθεπρζεί θάηη ηέηνην απαηηείηαη επείγνπζα δξάζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηδηαίηεξα ησλ ζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία «θόθθηλν θσο», 

δειαδή ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ απώιεηα βηνπνηθηιόηεηαο, ηε ιεηςπδξία θαη 

ηηο επηπηώζεηο ζηελ πγεία από ηε ξύπαλζε θαη ηηο επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο 

(Πίλαθαο 0.1). 

Υσξίο ηελ άζθεζε πεξαηηέξσ πνιηηηθώλ έσο ην 2030, γηα παξάδεηγκα: 

 Οη παγθόζκηεο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ αλακέλεηαη 

λα απμεζνύλ πεξαηηέξσ θαηά 37% θαη θαηά 52% έσο ην 2050 

(ρήκα 0.2α). Σνύην ζα κπνξνύζε λα επηθέξεη αύμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε κεηαμύ 1,7-2,4°C πάλσ από ηα 

πξνβηνκεραληθά επίπεδα έσο ην 2050, κε απνηέιεζκα λα 

εληαζνύλ ηα θαηξηθά θαηλόκελα όπσο ηα θύκαηα θαύζσλα, νη 

μεξαζίεο, νη θαηαηγίδεο θαη νη πιεκκύξεο κε ζνβαξόηαηεο 

ζπλέπεηεο γηα ηηο βαζηθέο ππνδνκέο θαη ηηο θαιιηέξγεηεο. 

 Έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο ησλ γλσζηώλ ζήκεξα δσηθώλ θαη 

θπηηθώλ εηδώλ ελδέρεηαη λα εμαθαληζηνύλ, θπξίσο ιόγσ ηεο 

επέθηαζεο ησλ ππνδνκώλ θαη ηεο γεσξγίαο, θαζώο θαη ιόγσ 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (ρήκα 9.2). Η παξαγσγή ηξνθίκσλ 

θαη βηνθαπζίκσλ ζα απαηηήζεη ηελ αύμεζε θαηά 10% ηεο 

θαιιηεξγήζηκεο γεο παγθνζκίσο επηθέξνληαο πεξαηηέξσ 

απώιεηα ησλ ελδηαηηεκάησλ άγξηαο δσήο. Η ζπλερηδόκελε 

απώιεηα βηνπνηθηιόηεηαο ελδέρεηαη λα πεξηνξίζεη ηηο 

δπλαηόηεηεο ηεο Γεο λα παξέρεη ηηο πνιύηηκεο νηθνζπζηεκηθέο 

ππεξεζίεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηελ 

αλζξώπηλε επεμία. 

 Η ιεηςπδξία ζα επηδεηλσζεί ιόγσ ηεο κε αεηθόξνπ ρξήζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ πόξσλ, θαζώο θαη ιόγσ ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο· ν αξηζκόο ησλ αλζξώπσλ πνπ δνπλ ζε πεξηνρέο πνπ 

πιήηηνληαη από ζνβαξά πξνβιήκαηα λεξνύ αλακέλεηαη λα 

απμεζεί θαηά έλα αθόκα δηζεθαηνκκύξην ππεξβαίλνληαο έηζη 

ηα 3,9 δηζεθαηνκκύξηα (ρήκα 0.3). 

 Οη επηπηώζεηο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ζηελ πγεία ζα 

απμεζνύλ παγθνζκίσο, θαζώο ν αξηζκόο ησλ πξόσξσλ 

ζαλάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην όδνλ ζε επίπεδν εδάθνπο 

(ηξνπνζθαηξηθό όδνλ) ζα ηεηξαπιαζηαζηεί (ρήκα 12.2) θαη ν 

αξηζκόο ησλ ζαλάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αησξνύκελα 

ζσκαηίδηα ζα ππεξδηπιαζηαζηεί. Η παξαγσγή ρεκηθώλ νπζηώλ 

ζηηο ρώξεο κε κέιε ηνπ ΟΟΑ απμάλεηαη κε γξήγνξν ξπζκό, 

ελώ ηα ζηνηρεία γηα ηελ πιήξε αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ από 

ηα ρεκηθά ζην πεξηβάιινλ θαη ηα πξντόληα είλαη αλεπαξθή. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ρήκα 9.2] Πεγέο απωιεηώλ 

ηνπ δείθηε κέζεο αθζνλίαο 

εηδώλ έωο ην 2030 

 

 

 

 

 
 

Πηγή: ΟΟΣΑ Περιβαλλοντική 
Προοπτική, ελάξην αλαθνξάο 

 

 

[ρήκα 0.3.] Άλζξωπνη πνπ 

δνπλ ζε πεξηνρέο κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα λεξνύ, αλά 

επίπεδν θαηαπόλεζεο, 2005 

θαη 2030 

(εθαηνκκύξηα αλζξώπσλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ρήκα. 12.2] Πξόωξνη 

ζάλαηνη από ηελ έθζεζε ζην 

αζηηθό όδνλ γηα ην 2000 θαη 

ην 2030 
 

 

 

 

 
 

Πηγή: ΟΟΣΑ Περιβαλλοντική 

Προοπτική, ελάξην αλαθνξάο. 
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Οη κεγαιύηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ζα γίλνπλ αηζζεηέο ζηηο 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο νη νπνίεο δε δηαζέηνπλ επαξθή κέζα δηαρείξηζεο θαη 

πξνζαξκνγήο. Όκσο ην νηθνλνκηθό θαη ην θνηλσληθό θόζηνο ηεο αδξάλεηαο ή 

ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ αλάιεςε δξάζεο ζηνπο ηνκείο απηνύο είλαη ζεκαληηθό 

θαη ήδε πιήηηεη όιεο ηηο νηθνλνκίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρσξώλ ηνπ 

ΟΟΑ) άκεζα (π.ρ. κέζσ ηνπ θόζηνπο ησλ ππεξεζηώλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο) θαη έκκεζα (π.ρ. κέζσ ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο 

εξγαζίαο). Σν θόζηνο ηεο αδξάλεηαο απέλαληη ζηελ απώιεηα ηεο βηνινγηθήο 

πνηθηιόηεηαο (π.ρ. αιηεία) θαη ηελ θιηκαηηθή κεηαβνιή κπνξεί λα είλαη 

ζεκαληηθό. 

 

Βαζηθέο επηινγέο πνιηηηθήο 

ήκεξα παξνπζηάδεηαη κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ εηζαγσγή θηιόδνμσλ 

αιιαγώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ βαζηθώλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ 

θαη γηα ηελ πξνώζεζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. Οη επελδπηηθέο επηινγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζήκεξα πξέπεη λα θαηεπζύλνληαη πξνο έλα θαιύηεξν 

πεξηβαιινληηθό κέιινλ, ηδηαίηεξα απηέο πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηξόπνπο 

δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο, ππνδνκέο κεηαθνξώλ θαη θηηξηαθά απνζέκαηα γηα 

ηηο επόκελεο δεθαεηίεο. Οη αθόινπζεο δξάζεηο είλαη ζεκειηώδεηο: 

 Υξήζε ελόο ζπλδπαζκνύ ζπκπιεξσκαηηθώλ πνιηηηθώλ γηα 

ηελ επίιπζε ησλ πην απαηηεηηθώλ θαη πεξίπινθσλ 

πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε 

κεραληζκνύο ηεο αγνξάο, όπσο θόξνη θαη εκπνξεύζηκεο 

άδεηεο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θόζηνο ησλ δξάζεσλ. 

 Ιεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ ζηνπο βαζηθνύο ηνκείο πνπ 

επηθέξνπλ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε: ελέξγεηα, κεηαθνξέο, 

γεσξγία θαη αιηεία. Οη ππνπξγνί Πεξηβάιινληνο δελ κπνξνύλ 

λα ην θάλνπλ απηό κόλνη ηνπο. Οη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο 

ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνύλ ζην ζύλνιν ηεο δηαδηθαζίαο 

ράξαμεο πνιηηηθήο από ηα ζρεηηθά ππνπξγεία 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκίαο, 

Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξίνπ, θαη ζα πξέπεη λα 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζε όιεο ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε. 

 Γηαζθάιηζε όηη ε παγθνζκηνπνίεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πόξσλ, θαη αλάπηπμε θαη 

δηάδνζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνινγίαο. Οη 

επηρεηξήζεηο θαη νη βηνκεραλίεο ρξεηάδεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ 

πξσηαγσληζηηθό ξόιν, αιιά νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα 

παξάζρνπλ ζαθή θαη ζπλεθηηθά καθξνπξόζεζκα πιαίζηα 

πνιηηηθήο γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ νηθνινγηθή θαηλνηνκία θαη 

γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ ζηόρσλ. 

 Βειηίσζε ησλ ζπκπξάμεσλ κεηαμύ ρσξώλ κειώλ θαη κε 

κειώλ ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ παγθόζκησλ 

πεξηβαιινληηθώλ πξνθιήζεσλ. Η Βξαδηιία, ε Ρσζία, ε Ιλδία, 

ε Ιλδνλεζία, ε Κίλα θαη ε Νόηηα Αθξηθή (νη επνλνκαδόκελεο 
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ρώξεο «BRIICS») ηδηαίηεξα απνηεινύλ βαζηθνύο εηαίξνπο 

δεδνκέλεο ηεο πξντνύζαο επηξξνήο ηνπο ζηελ παγθόζκηα 

νηθνλνκία θαη ηνπ απμαλόκελνπ κεξηδίνπ ηνπο ζηηο 

παγθόζκηεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο. Πεξαηηέξσ 

πεξηβαιινληηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ ρσξώλ κειώλ θαη κε 

κειώλ ηνπ ΟΟΑ ζα βνεζνύζε ζηε δηάδνζε ησλ γλώζεσλ θαη 

ησλ βέιηηζησλ ηερλνινγηθώλ πξαθηηθώλ. 

 Δλίζρπζε ηεο δηεζλνύο πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα 

ηελ θαιύηεξε επίιπζε ησλ δηαζπλνξηαθώλ θαη παγθόζκησλ 

πεξηβαιινληηθώλ πξνθιήζεσλ. 

 Μεγαιύηεξε πξνζνρή ζην πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ησλ 

πξνγξακκάησλ αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη πξνώζεζε πην 

ζπλεθηηθώλ πνιηηηθώλ. 
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