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“Firms ignoring climate crisis will go bankrupt”

Presenter
Presentation Notes
Προ καιρού κάποιος προφήτεψε ότι οι εταιρείες που δεν λαμβάνουν υπόψιν τους την κλιματική αλλαγή θα χρεοκοπήσουν. Η πρόβλεψη αυτή δεν προήλθε από τα χείλη της Greta Tumberg, ούτε κάποιου ακραίου οικολόγου… προήλθε από τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας Mark Carney και μπορείτε να την αναζητήσετε στο The Guardian. Διαπιστώνουμε εν ολίγοις ότι η τράπουλα έχει ξαναμοιραστεί και οι ρόλοι έχουν αλλάξει: Πλέον, τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την υπερθέρμανση του πλανήτη και η οικονομική ελιτ αγωνιά για το ντόμινο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απλούστατα γιατί αυτές συνεπάγονται και ένα τεράστιο οικονομικό «τσουνάμι». 



Presenter
Presentation Notes
Μέσα στα επόμενα χρόνια, η άνοδος της θάλασσας αναμένεται να βυθίσει εξ ολοκλήρου μια σειρά μικρών, νησιωτικών χωρών, και να πλημμυρίσει παράκτιες περιοχές, καταστρέφοντας καλλιέργειες, υποδομές μεταφοράς και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τουριστικές επενδύσεις.Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και οι καταστροφικές καταιγίδες θα αυξήσουν τις μεγάλης κλίμακας ζημιές σε χωράφια, σπίτια, επιχειρήσεις, συστήματα μεταφοράς και ηλεκτρικής ενέργειας και τη βιομηχανία.Τα θερμά κύματα και η ξηρασία θα αυξήσουν την πίεση σε ήδη εύθραυστα συστήματα ενέργειας, υγειονομικής περίθαλψης, νερού και αποχέτευσης, καθώς επίσης θα μειώσουν την ικανότητα των χωρών να τροφοδοτούνται ή να εξάγουν γεωργικά προϊόντα.�Υπάρχει παραδοχή από την επιστημονική κοινότητα ότι η κλιματική αλλαγή και η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, εκτός από το τεράστιο καταστροφικό αντίκτυπο στην οικολογία, την ανθρώπινη υγεία και ευεξία θέτει σε κίνδυνο και την παγκόσμια οικονομία, ενώ αυξάνουν και την πιθανότητα συρράξεων και δημιουργίας κυμάτων κλιματικών προσφύγων.Για παράδειγμα, εκτιμάται ότι η συνολική οικονομική ζημία που προκλήθηκε από τις πυρκαγιές της Αυστραλίας από τον Σεπτέμβριο του 2019 και έως το 2020 ανήλθε σε 110 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση μια ανάλυση που περιλαμβάνει ανεξάρτητες μεθόδους για την αξιολόγηση όλων των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των πυρκαγιών με βάση διάφορες πηγές. Οι ασφαλιστικές ζημιές στην Αυστραλία υπολογίζονται σε 485 εκατομμύρια δολάρια κατά την ανωτέρω περίοδο των πυρκαγιών, σύμφωνα με το Συμβούλιο Ασφαλίσεων της Αυστραλίας. (Η εκτίμηση για τη συνολική οικονομική ζημία περιλαμβάνει οικονομικές απώλειες σε οικίες και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων, απώλειες θέσεων εργασίας και μισθών, απώλειες αγροκτημάτων και καλλιεργειών, ζημίες υποδομής, βοηθητικές απώλειες επιχειρήσεων, κλείσιμο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και το κόστος διακοπής ρεύματος σε επιχειρήσεις και άτομα, καθώς και την καταστροφή άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η εκτίμηση αντιπροσωπεύει επίσης οικονομικές απώλειες λόγω κλεισίματος αυτοκινητοδρόμων, εκκενώσεων και αυξημένων ασφαλίστρων σε όλες τις πληγείσες περιοχές, καθώς και μειωμένη αξία των ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα - κατοικία 25,2 εκατομμυρίων ανθρώπων - κόστος πυρόσβεσης, ακυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις, και τις τρέχουσες και μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία - συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου κινδύνου καρδιακών προσβολών και πιθανής απώλειας οστικής μάζας - σε αυτές που επηρεάζονται από μολυσμένο αέρα. Οι πυρκαγιές ευθύνονται για τον θάνατο τουλάχιστον 25 ανθρώπων και σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου ζώων στην Αυστραλία)
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Presentation Notes
Συνολική οικονομική ζημία που προκλήθηκε από τις πυρκαγιές της Αυστραλίας από τον Σεπτέμβριο του 2019 και έως το 2020 ανήλθε σε 110 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση μια ανάλυση που περιλαμβάνει ανεξάρτητες μεθόδους για την αξιολόγηση όλων των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των πυρκαγιών με βάση διάφορες πηγές. Οι ασφαλιστικές ζημιές στην Αυστραλία υπολογίζονται σε 485 εκατομμύρια δολάρια κατά την ανωτέρω περίοδο των πυρκαγιών, σύμφωνα με το Συμβούλιο Ασφαλίσεων της Αυστραλίας.Προηγούμενες πυρκαγιές στην Αυστραλία έχουν φτάσει τα δισεκατομμύρια, ειδικότερα αναφέροντας τις πυρκαγιές του Black Saturday το 2009 που ανέβασε το κόστος στα 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό περιελάμβανε ασφαλιστικές αξιώσεις, τις οποίες το Συμβούλιο Ασφαλίσεων της Αυστραλίας δήλωσε ότι ανέρχονταν σε 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια.



BLUE ECONOMY & UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 14

• Στόχος 14: Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών,
θαλασσών και θαλάσσιων πόρων με στόχο την αειφόρο
ανάπτυξη
‘Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine
resources for sustainable development’

• Ρόλος Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στην υλοποίηση του
στόχου UN SDG 14

• UNEP Sustainable Blue Economy Finance Initiative

Presenter
Presentation Notes
Ο Ωκεανός είναι το μεγαλύτερο οικοσύστημα στη Γη που καλύπτει περισσότερο από το 70% της επιφάνειάς του και φιλοξενεί περίπου το 80% της βιοποικιλότητας του πλανήτη. Το μεγαλύτερο οικοσύστημα στη γη, ο ωκεανός είναι ο πνεύμονας του πλανήτη, οι οργανισμοί στον ωκεανό παράγουν και παρέχουν ένα από τα βασικά στοιχεία για τη ζωή, το οξυγόνο. Παρέχει την κύρια πηγή τροφής για σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι μεγάλες βιομηχανίες όπως η ναυτιλία, η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια και ο παράκτιος τουρισμός εξαρτώνται από την υγεία των ωκεανών. Ο ωκεανός παρέχει συνεπώς τροφή σε περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους, διατηρεί εκατομμύρια θέσεις εργασίας και δημιουργεί τρισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα. Οι ωκεανοί ρυθμίζουν επίσης το κλίμα μας, απορροφούν τη θερμότητα.Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ, έως το 2030, η «μπλε οικονομία» - όπως ορίζονται όλοι οι οικονομικοί τομείς που έχουν άμεσο ή έμμεσο σύνδεσμο με τον ωκεανό - θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας στο σύνολό της, τόσο από άποψη προστιθέμενης αξίας όσο και απασχόλησης. Στην επόμενη δεκαετία, θαλάσσια ενέργεια, θαλάσσια βιοτεχνολογία, παράκτιος τουρισμός, μεταφορές και οι τομείς παραγωγής τροφίμων θα μπορούσαν να προσφέρουν άνευ προηγουμένου ανάπτυξη και επενδύσεις ευκαιρίες. Ωστόσο, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι απώλειες στον ωκεανό σε φυσικό κεφάλαιο που προκύπτει από τη μη βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα διαβρώνουν τη βάση των πόρων από την οποία εξαρτάται αυτή η ανάπτυξη.Υποβαθμίζουμε την υγεία των ωκεανών, και τη ζωή που υποστηρίζουν με τρόπους που δεν θα επηρεάσουν μόνο την ευημερία του πλανήτη και των ανθρώπων του, αλλά και τις οικονομίες και τα χρηματοοικονομικά του συστήματα. Το ένα τρίτο των αποθεμάτων ψαριών είναι υπεραλίευση. Ωστόσο, ένα στα τρία ψάρια που αλιεύονται δεν το κάνει ποτέ σε πιάτα, είτε απορρίπτονται είτε σαπίζουν πριν να καταναλωθούν. Περίπου 8 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι πλαστικών πετιούνται στον ωκεανό ετησίως. Τα πλαστικά και τα λύματα μολύνουν τις θάλασσές μας, ενώ η κλιματική αλλαγή και άλλες επιπτώσεις εξαλείφουν πολλούς από τους πολύτιμους κοραλλιογενείς υφάλους και άλλους οικοτόπους του πλανήτη, με την απώλεια περισσότερων από τους μισούς οικοτόπους κοραλλιογενών υφάλων. Η ανάγκη για δράση για τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των οικονομιών που βασίζονται στους ωκεανούς και τις θάλασσές μας είναι άμεση και αυξανόμενη σε συμφωνία με τους Στόχους των ΗΕ (SDGs) που σχετίζονται με τη διαχείριση του ωκεανού, ιδίως τον στόχο 14 («Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, θαλασσών και θαλάσσιων πόρων με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη»).Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλούνται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην προστασία και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας της «γαλάζιας οικονομίας». πρακτικές δανεισμού επενδύσεων και ασφάλισης οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τόσο την υγεία των ωκεανών, όσο και τις οικονομίες που εξαρτώνται από αυτούς. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από επενδύσεις στην προστασία αυτών των πολύτιμων πόρων και στην προώθηση βιώσιμων θαλάσσιων βιομηχανιών. Το ενδιαφέρον γι 'αυτό από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο αυξάνεται. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε η Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη χρηματοδότηση της Μπλε Οικονομίας/ Blue Economy, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) επισημαίνοντας τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τράπεζες, οι ασφαλιστές και οι επενδυτές, ενώ παρουσιάστηκαν οι και οι αρχές της αειφόρου χρηματοδότησης της αειφόρου οικονομίας το 2018. Οι αρχές παρέχουν ένα κατευθυντήριο πλαίσιο για τη χρηματοδότηση μιας αειφόρου οικονομίας των ωκεανών οι οποίες αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το WWF, το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πόρων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Με βάση τη δυναμική αυτών των αρχών, το UNEP FI φιλοξενεί την Πρωτοβουλία Χρηματοδότησης Βιώσιμης Μπλε Οικονομίας, μια νέα πλατφόρμα που συγκεντρώνει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να συνεργαστούν με επιστήμονες, εταιρείες και κοινωνία των πολιτών. Για την καθοδήγηση των βιώσιμων αποφάσεων της μπλε οικονομίας, 14 προαιρετικές αρχές έχουν προταθεί για την κοινότητα χρηματοδότησης και επενδύσεων. Αυτά συμπληρώνουν τα υπάρχοντα πλαίσια στη βιώσιμη χρηματοδότηση και αναγνωρίζουν τη σημασία της συμμόρφωσης και της διαφάνειας, καθώς και τις συγκεκριμένες προκλήσεις των επενδύσεων στο πλαίσιο του ωκεανού. Οι αρχές της βιώσιμης οικονομίας της Blue Economy έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη. https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/befp_enΈνας αυξανόμενος αριθμός χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ενδιαφερόμενων φορέων έχουν ήδη εγκρίνει τις Αρχές της Βιώσιμης Μπλε Οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των Alimentos Ventures, Aloe Private Equity, Althelia Ecosphere, Bonafide Ltd., Boston Common Asset Management, Fishing Accelerator, Greenbackers Investment Capital, the International Capital Market Association, Investas - Association luxembourgeoise des investisseurs privés, Mermaid Investments, Ocean Assets Institute, Ocean Data Alliance, Pure Salmon, The Nature Conservancy, Rockefeller Asset Management, SeaAhead, SKY - Ocean Rescue Fund και 8F Asset Management. 



Προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας μέσω δραστηριοτήτων

• Βιωσιμότητας

• Διατήρησης

• Επιστημονικής έρευνας

• Εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης

Presenter
Presentation Notes
Το Ίδρυμα «Thalassa» είναι ένας ελβετικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 και εργάζεται για την προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων στη Μεσόγειο και για τη στήριξη της βιώσιμης διαχείρισής τους. Συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις και ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες προς όφελος του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ΜΚΟ (MOm, MedSOS, Pelagos), Ερευνητικά Ιδρύματα & Πανεπιστήμια, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Φορέα Διαχείρισης ΠΠ καθώς και με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού 



Χαρτογράφηση με στόχο την προστασία

Στόχος: η ταυτοποίηση, η παρακολούθηση και η αποτελεσματική προστασία των 
τελευταίων εναπομεινάντων πληθυσμών της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα, 
σε συνεργασία με το Ίδρυμα MAVA

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Δικτύωση με άλλους θεσμούς, οργανισμούς ή ιδιώτες

 Monk Seal Alliance network (Ίδρυμα Πρίγκηπα Αλβέρτου του Μονακό, 
Ίδρυμα MAVA, Ίδρυμα Segré, Ίδρυμα Sancta Devota)

 Δίκτυο Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον

Ενίσχυση του ερευνητικού έργου για τα Κητώδη στην Ελλάδα 



• Μια από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στην Ευρώπη
(2.260 τ. χλμ.)

• Επικαλύπτει υποβρύχιο αρχαιολογικό χώρο.

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Β.ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Φιλοξενεί:
• ¼ του συνολικού πληθυσμού της Μεσογειακής

φώκιας
• Σπάνια είδη δελφινιών
• 33 είδη πουλιών & περίπου 350-400 ζευγάρια

γερακιών (Falco eleonorae)

Το νησί Πιπέρι, η καρδιά του θαλάσσιου
πάρκου, είναι μια αυστηρά προστατευόμενη
περιοχή (no-take zone σε ακτίνα 3 ν.μ.)

Presenter
Presentation Notes
Πέρα από τη γενικότερη δράση του Ιδρύματος Thalassa, ειδικότερο πεδίο παρέμβασης και δραστηριοποίησής του αποτελεί το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Β. Σποράδων.



Φύλαξη της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής

Σκοπός: Πρόληψη της παράνομης αλιείας και προστασία 
της τοπικής βιοποικιλότητας

Στόχοι:
• καθιέρωση & δοκιμή ενός αποτελεσματικού 

συστήματος περιπολίας (επί τόπου και εξ αποστάσεως)
• εντατικοποίηση των προσπαθειών για ένα βιώσιμο 

μοντέλο που θα υιοθετήσουν και άλλες ΘΠΠ

Χρήση τεχνικών μέσων:
• παρακολούθηση πυρήνα με κάμερες 3G (προς δοκιμή)
• περιπολίες με UAV (προς δοκιμή)
• Openichnos συσκευή παρακολούθησης για την 

περιπολία σκαφών
• προσθήκη ζωνών προστασίας της ΘΠΠ στους χάρτες της 

Navionics



Νησιά χωρίς πλαστικό

Σκοπός: Μείωση των πλαστικών μιας χρήσης

Παράμετροι:
• επέκταση του θαλάσσιου πάρκου
• δραστηριότητες περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης

Περιοχές Υλοποίησης: Αλόννησος/Σκιάθος



Βιώσιμη αλιεία - Υποστήριξη των ψαράδων μικρής κλίμακας

Στόχοι:
• προώθηση βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών
• ανάπτυξη εναλλακτικών εισοδημάτων για τους ντόπιους ψαράδες αλιευτικός 

τουρισμός, εμπορικό σήμα τοπικών αλιευτικών προϊόντων (προς δοκιμή)
• δέσμευση ψαράδων για βιώσιμες πρακτικές και φύλαξη του πάρκου 
• συμμετοχή των ψαράδων στη φύλαξη του πάρκου
• κατάρτιση ντόπιων ψαράδων 
 σεμινάριο για αλιευτικό τουρισμό
 επίσκεψη στο Lyme Βay UK (Blue Marine Foundation)



Θαλάσσια έρευνα και προστασία της θαλάσσιας ζωής

Οικοσυστημική προσέγγιση
Σκοπός: η έρευνα διαφόρων παραμέτρων του οικοσυστήματος 
και ο προσδιορισμός προτεραιοτήτων διαχείρισης.
Στόχοι:

1. Πιλοτική χαρτογράφηση λιβαδιών Ποσειδωνίας
2. Συλλογή δεδομένων για την ποιότητα των θαλασσίων 

υδάτων
3. Συλλογή δεδομένων για τα ιχθυαποθέματα και την αλιεία 

(με τη συνεργασία τοπικών επαγγελματιών αλιέων)
4. Χρήση του σκάφους NHRHIS για την υποστήριξη της 

φύλαξης και της έρευνας στο ΕΘΠΑΒΣ



Η τοπική κοινότητα αγκαλιάζει το πάρκο
Σκοπός: υποστήριξη της μετάβασης σε μια 
βιώσιμη τοπική οικονομία
Στόχοι:
• προώθηση βιώσιμων πρακτικών
• συνεργασία με Φορέα Διαχείρισης, Λιμενικό 

Σώμα και Δήμο Αλοννήσου
• εισοδηματικές εναλλακτικές για την 

υποστήριξη της διαχείρισης
• τοπικό φεστιβάλ με επίκεντρο το Θαλάσσιο 

Πάρκο
• Δημιουργία online χάρτη από μαθητές και 

μαθήτριες της Αλοννήσου
• υποστήριξη του εναλλακτικού τουρισμού 

(επισκέψιμα ναυάγια)
• ανταλλαγή καλών πρακτικών συνεργασία με το 

MedPAN , το Blue Marine Foundation και το 
Cyclades Preservation Fund



Thank you for your attention

Vera Alexandropoulou
Vice President

vera.alexandropoulou@thalassafoundation.com
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